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  Paranacity sediará, de 18 
a 24 de maio, os 59º Jogos 
Escolares, Fase Regional 
do Núcleo de Paranavai. 
Vão  pa r t i c ipa r  dos  j o -
g o s ,  a l é m  d a  S e d e ,  o s 
municípios  de Alto Pa-
raná, Amaporã, Cruzeiro 
do Sul, Guairacá, Inajá, 
Itaguajé, Jardim Olinda, 
M i r a d o r ,  N o v a  A l i a n -
ça  do  Iva i ,  Pa ra í so  do 
N o r t e ,  P a r a n a p o e m a , 
Pa ranava í ,  San t a  Inê s , 

Santo Antônio do Caiuá, 
São Carlos do Ivaí, São 
João do Caiuá, Tamboa-
ra, Terra Rica e Uniflor. 
S e r ã o  d i s p u t a d a s ,  n o 
masculino e feminino, as 
modalidades de Voleibol, 
Handebol ,  Futsa l ,  Bas-
quetebol, Tênis de mesa, 
Xadrez e Atletismo. Na 
abertura, além do desfile 
das  de legações ,  haverá 
a p r e s e n t a ç õ e s  e  e n t r e 
elas o Taikô.

59º Jogos Escolares - Fase Regional de Núcleo  em Paranacity

Recentemente o município de Paranacity, foi contemplado com uma 
doação de material esportivo (bolas de futebol de campo, futebol de salão, 
voleibol e basquete, redes e outros mais).  A doação é do Deputado Estadual 
Paranhos e foi recebida pelo Vereador Cláudio José de Vitro (Claudinho 
do Esporte), pelo Prefeito Mário Shideo Yamamoto e sua esposa Rosa. 
É uma contribuição valiosa nestes tempos de cortes de despesas em 
consequência  na redução das verbas recebidas pelo Município.

Paranacity ganha peças esportivas

6º Torneio Interestadual de Capoeira
musical, o berimbau, e de cada 
um retira os movimentos que 
só ela é capaz de tirar, a ginga.  
Numa roda de capoeira, não há 
quem fique parado. Dos mais re-
traídos e tímidos, no mínimo, ela 
arranca as palmas compassadas 

que fazem a marcação do ritmo 
da sua dança. A alegria da pre-
sença infantil no evento e tam-
bém  os alunos da melhor idade 
de Jardim Olinda, praticantes 
e alunos de Capoterapia,que  
também se apresentaram, jun-

  Ocorreu no dia 28/04  o 6º Tor-
neio  Interestadual de Capoeira 
na quadra de esportes do Projeto 
PIÁ, com o apoio do Prefeito 
Jairo Parron,  do presidente do 
legislativo Antonio de Souza Ra-
malho, da Gestora da Assistência 
Social Tânia Regina Nitche e  
sua equipe de trabalho.  O Even-
totambém contou com a colabo-
ração da Secretaria Municipal 
de educação e Cultura; CRAS 
e Projeto PIÁ.   Compareceram 
no evento várias autoridades de 
municípios vizinhos, Mestres e 
professores de capoeiras com 
seus alunos, da região  e outros 
interestaduais.  A organização do 
evento foi realizada pelos fun-
cionários do Projeto PIÁ. Houve 
apresentações de dança pelo Pro-
jeto PIÁ  e o torneio de capoeira 
incluindo todos os municípios 
participantes .   O encontro 
reuniu reconhecidos mestres e 
professores dessa arte-esporte  
para momentos de confraterniza-
ção, demonstrações de destreza 
e habilidade, palestras e debates 

em torno da política cultural que 
a orienta e entrega de troféus 
aos vencedores. O professor de 
capoeira César  Alves Barbosa, 
um dos  idealizadores  do evento   
salienta que “a  capoeira tem 
uma imensa ligação cultural que 
une Brasil e a África na  prática 
da arte da capoeira. A capoei-
ra é genuinamente brasileira, 
foi criada pelos escravos que 
vieram da África, mas em solo 
brasileiro. Agradeço de coração 
por estar em mais um evento em 
Itaguajé, agradeço em especial 
à Gestão Municipal e equipe, 
aos mestres e professores, pais 
e alunos que colaboraram para 
a execução desse evento. Nosso 
muito obrigado. ” A direção 
do Projeto PIÁ  e professores 
destaca que “A capoeira é uma 
dança, um esporte e uma tradição 
praticada e difundida nos quatro 
cantos do planeta. Na diversão 
na dança no esporte, e também 
como auto-defesa, a capoeira 
sempre esteve presente na cul-
tura popular do Brasil e depois 

divulgada para o mundo todo.” 
O prefeito Jairo Parron, o Presi-
dente do Legislativo Municipal 
Antonio Ramalho e o Secretário 
de transportes e Obras, Adriano 
de Jesus Matias ressaltaram so-
bre a importância dessa prática 
de esportes para as crianças e 
adolescentes no Projeto PIÁ e 
destacam que:  “ O 6º Torneio de 
Capoeira de Itaguajé, é  mais um 
exemplo de confraternização e 
união com  municípios vizinhos   
e de outros estados. O organi-
zador do encontro, conseguiu 
novamente unir apoio e parcerias 
capazes de enriquecer o acervo 
cultural de toda uma região, com 
consequências práticas para o 
crescimento das crianças e co-
munidade em geral”. Também, 
entre as metas buscadas para 
este 6º Torneio,  é o objetivo 
de incentivar as crianças  criar 
união entre a escola, família e 
comunidade. A capoeira tem essa 
energia de tocar a sensibilidade 
humana – domina o corpo e o es-
pírito ao som de seu instrumento 

tamente com o professor César, 
foram  uma das marcas registra-
das  neste brilhante evento que 
fica na história de Itaguajé. Com 
certeza é um exemplo de união 
entre municípios e melhoria de 
qualidade de vida a todos.

Ato público pedirá instalação
de Unidade de Tratamento
oncológico em Paranavaí

  No dia 24 de maio, uma 
quinta-feira, às 9 horas, será  
realizado na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Paranavaí (ACIAP) um 
ato público para chamar 
a atenção das autoridades 
para a necessidade de uma 
un idade  de  t r a t amen to 
oncológico. A intenção é unir 
toda a sociedade em torno 
desta discussão e somar 
forças com as ações isoladas 
que já existem na cidade. 
De acordo com o padre 
Romildo Neves Pereira, 
assessor  do Movimento 

Ecumênico de Paranavaí e 
um dos coordenadores do 
ato público, a participação 
de toda a comunidade será 
f u n d a m e n t a l  p a r a  e s t a 
luta pela instalação desta 
unidade especializada no 
tratamento de pacientes com 
câncer. Estão envolvidos  
nesta iniciativa a Diocese 
de Paranavaí e pastorais 
ligadas à Igreja Católica; 
o Conselho de Pastores; 
o  C o n s e l h o  M u n i c i p a l 
de Saúde; a Associação 
B r a s i l e i r a  d e  A p o i o 
e  Defesa da Cidadania, 

d o  C o n t r i b u i n t e  e  d o 
Consumidor  (Abracce) ; 
a Aciap; e a Associação 
de Pessoas com Doenças 
E s p e c i a i s  ( A P D E ) .  
Ass im como os  ó rgãos 
governamentais, a Igreja 
tem o seu papel diante do 
panorama que abrange a 
saúde pública no Brasil. Ao 
atingir objetivos específicos 
t raçados  em função  da 
Campanha da Fraternidade 
2012, como alertar para a 
importância da organização 
e dinamização da Saúde no 
Brasil, assim a Igreja está 

cumprindo o seu papel junto 
aos pacientes. Esta Unidade 
vai atender usuários dos 
municípios  da  região e 
nós do jornal O Regional 
abraçamos também esta 
causa  e  con tamos  com 
sua  pa r t i c ipação  nes t e 
movimento  que  deverá   
ganhar mais sustentação 
com a   sua  adesão .   A 
intenção é que a sociedade 
civil organizada da região 
some forças às ações que 
já existem em busca desta 
un idade  de  t r a t amen to 
oncológico em Paranavaí.

Nome:_______________________________________________
Profissão:_____________RG:___________Fone:_____Idade:___
Endereço:_____________________________________________
Cidade:________________________________CEP:__________   

Envie este cupom ou cópia dele para Jornal O Regional, Rua Lord Lovat, 500, Caixa Postal 114, CEP 87.600.000 Nova 
Esperança - (PR) e passe a fazer parte deste movimento e termos em Paranavaí uma Unidade de Tratamento oncológico.  

   A Assistência Social e o CRAS 
de Itaguajé realizaram na sexta-
feira (11) um evento em home-
nagem as mães, com dezenas 
de pessoas, inclusive pessoas 
da terceira idade marcaram pre-
sença para apreciar a data come-
morativa. Devido aos eventos 
programados em famílias para 
o domingo, Dia das Mães na 
cidade, a gestora Tânia Par-
ron achou por bem antecipar a 
programação que aconteceu no 
Centro de Convivência Maria 
Francisca de Jesus Cordeiro - 3º 
Idade  localizado na Rua Sete 
de Setembro. O trabalho foi 
organizado pela assistente social 
Daniella Patrícia e a Psicologa 
Luciana Minervino com as mães 
dos grupos desenvolvidos e 
acompanhados pelo CRAS tais 
como:  grupo de mulheres, mães 

Assistência Social e CRAS de Itaguajé 
anteciparam o Dia das Mães 

dos adolescentes do Projovem 
adolescente, grupo de Gestante, 
mães das crianças do Projeto 
Pia, idosas do grupo de Idoso e 
mulheres do Curso de Eletricista 
Predial todas mães que encon-
tram se em acompanhamento das 
técnicas do CRAS.  Na oportuni-
dade, vários prêmios foram sor-
teados. Tânia Parron falou sobre 
importância do evento: “É uma 
data muito especial, aqui nós te-
mos mães, avós, e bisavós. É uma 
forma da gente deixar o nosso ca-
rinho e o nosso respeito por esse 
grupo. Nós gostaríamos muito 
de poder oferecer para cada mãe 
uma lembrancinha, mas a gente 
sabe que isso não é possível e 
que a gente não tem condições 
de fazer isso. Então, temos aqui 
mais de cinqüenta prêmios para 
sortear entre essas mulheres 

guerreiras que merecem toda a 
nossa atenção”, enfatizou.  As 
mamães tiveram um dia especial 
em sua homenagem, com mode-
lagem de sombrancelha,  corte 
de cabelo, maquiagem e pintura 
das unhas.   As convidadas cur-
tiram apresentações musicais e 
ainda, segundo a gestora Tânia  
este encontro teve  o objetivo de  
fortalecer esse vínculo, elevar a 
auto estima dessas mulheres e 
ainda falar sobre os direitos como 
cidadãs.  Dentre outras atividades 
de recreação, incluindo com os 
filhos, foi mostrado em vídeo 
homenagem com fala e imagens 
inesquecíveis à um ser  mulher/
mãe:  “A alegria de gerar coube 
a você mulher, a você mãe, que 
ama seus filhos e que sonha com 
eles um futuro melhor para todos. 
E a você filho e filha, cabe-lhe 

honrar esta pessoa que perde 
noites de sono porque não dorme 
enquanto você não chega, que 
aposta no seu futuro, que acredita 
em você mesmo quando nem 

você acredita, que chora quando 
você chora e se alegra quando 
você sorri.Ser mãe é algo muito 
especial. E deixo aqui os mais 
sinceros votos de felicidades a 

todas as mamães, biológicas ou 
não, mas que cumprem sua mis-
são com muito amor. Deus aben-
çoe a todas vocês e sejam muito 
felizes”. Autor desconhecido. 

Com experiência na função e que fale fluentemente inglês e 
espanhol (Salário compatível com a função). 

Interessados que preencham os requisitos, 
enviar CV para: vprbrasil@vprbr.com.br

EMPREGO
 RECEPCIONISTA

BI-LÍNGÜE



Nova Esperança, Domingo, 
13 de Maio de 2012.
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente 
nos estabelecimentos comerciais a seguir:

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
Cruzeiro do Sul

Hotel e Restaurante Eliana
Floraí

Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados

Inajá
Panificadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity
Lanchonete do Roberto

Panificadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro 

Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches

Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Uniflor

Auto Posto Garoto 
Panificadora Uniflor 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro

CONVÊNIO Nº. 03/2012  
 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ATALAIA/PR E O CONSÓRCIO 
INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM 
VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
DO SUS NO MUNICÍPIO. 

 
Por este instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Atalaia, Estado 
do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF nº 
75.731.018/0001-62, com sede à Praça José Bento dos Santos nº 02 – centro 
nesta cidade de Atalaia - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal NILSON APARECIDO MARTINS, portador da cédula de identidade 
RG n.º3.898.755-0 e do CPF n.º 471.255.609-97, residente e domiciliado na 
Rua Padre José Bedin nº 329 em Atalaia/PR, e de outro lado o CONSÓRCIO 
INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, 
doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu 
Presidente Roderjan Luiz Inforzato, portador da Cédula de Identidade/RG nº 
3.640.251-2-PR, do CPF nº 493.762.509-82, residente e domiciliado em Santa 
Amélia (PR), com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do 
Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de 
acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência 
Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, 
à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES 
 
Comprometem-se os signatários: 
I – PREFEITURA MUNICIPAL: 
a) Repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 12.750,00 (doze 
mil setecentos e cinquenta reais)/ano em 03 (três) parcelas de R$ 4.250,00 
(quatro mil duzentos e cinquenta reais), sendo que as mesmas deverão ser 
depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 10 dos 
meses de Maio, Agosto, Novembro/2012, conforme plano de aplicação em 
anexo. 
b) Estruturar a Assistência Farmacêutica no município. 
c) Garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob 
responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico. 
d) Manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda 
(atendida e não atendida) de cada produto. 
e) Efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil 
epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços. 
f) Quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando 
o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento. 
g) Monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria 
do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição 
e proceda a validação de fornecedores. 
h) Receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos. 
i) Organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, 
garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos. 
j) Promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos 
prescritores e aos dispensadores. 
k) Disponibilizar e Capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a 
uma Assistência Farmacêutica de qualidade. 
 
II - AO CONSÓRCIO: 
a) Seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão 
Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação 
de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano 
Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. 
b) Adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, 
elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação 
em anexo. 
c) Incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de 
Assistência Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no 
município. 
d) Manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses 
obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e 
movimentação financeira de seus recursos. 
e) Manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a 
descontinuidade no fornecimento. 
f) Efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais 
e de qualidade, estabelecidos para esses produtos. 
g) Monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando 
possíveis transtornos durante seu percurso. 
h) Intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando 
comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou 
transporte. 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS 
 
O valor referente ao recurso financeiro destinado a execução do presente 
convênio, correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º. 
09.02.10.301.0007.2078, elemento de despesa – 3.3.71.41.00.00.00.00, Fonte: 
0303. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO 
 
O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período 
vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO 
 
O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, 
caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a 
parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e 
qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 
necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou 
conseqüentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou 
indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA 
 
Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e 
terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES 
 
Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão 
ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte 
integrante, para todos os efeitos e direitos. 
 
CLÁUSULA NONA: DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas 
fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum 
acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e 
achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) 
vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) 
testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução. 
 
 
 
 
 

Atalaia/pr, 24 de Abril de 2012. 
 
 
 
 
 

NILSON APARECIDO MARTINS 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
RODERJAN LUIZ INFORZATO 
Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
___________________________________ 
1 – Vera Lucia Constantin Ruffo 
 
 
 
 
___________________________________ 
2 – Audria Suzi Zangari Troian 

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos DURVAL DIAS DOS SANTOS, portador 
da C.T.P.S. nº  15294 Série 00024 ;  C.P.F. nº 553.454.419-87 ;  Cédula de 
Identidade R.G. nº 44534568,  admitida em 01/08/2007 para exercer a função 
na AVICULTURA DE POSTURA   a comparecer em nosso escritório, a fim de 
retornar ao emprego ou justificar as faltas,  dentro do prazo de  a partir desta 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.  – Empregador:  SÉRGIO KUNIO 
KADOWAKI, Sítio Sol Nascente inscrita no CPF sob nº  508.397.059-72, 
estabelecido no município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná.
Cruzeiro do Sul, 04 de Maio de 2012.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

 
EDITAL RESULTADO FINAL PROVA ESCRITA E TÍTULOS Nº 11/2012    

 
 

  A Presidenta da Comissão Especial de Concurso, torna público o RESULTADO FINAL da PROVA ESCRITA e 
TÍTULOS do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital 001/2012, para o cargo de: PROFESSOR conforme quadro abaixo. 
 
PROFESSOR  C/ ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA  

NOME DOCUMENTO DATA 
NASCIMENTO 

PROVA 
ESCRITA 

PROVA 
TITULOS 

NOTA 
FINAL 

CLASSIFI 
CAÇÃO 
FINAL 

1- MARTA SOLANGE AUGUSTO 3.084.912-4 18/09/1963 42,0 12,0 54,0 1º lugar 

 
PROFESSOR 

NOME DOCUMENTO DATA 
NASCIMENTO 

PROVA 
ESCRITA 

PROVA 
TITULOS 

NOTA 
FINAL 

CLASSIFI 
CAÇÃO 
FINAL 

1- LUCIANA DE MELO MIRANDA 9.527.467-6 15/12/1983 76,0 10,00 86,00 1º lugar 
2- APARECIDA JESUS DE ALMEIDA 5.945.610-5 22/01/1971 72,0  8,00 80,00 2º lugar 
3- ADRIANA RODRIGUES DOURADO 6.514.162-0 09/11/1978 70,0  8,50 78,50 3º lugar 
4- SONIA MARIA DE FREITAS 1.625.985 23/09/1954 68,0 10,00 78,00 4º lugar 
5- MAIRA CLÁUDIA BONFADINI 6.226.189-7 29/12/1975 74,0  4,00 78,00 5º lugar 
6- MARIA AP.  FERREIRA DE FREITAS 8.148.741-3 03/01/1971 72,0  4,75 76,75 6º lugar 
7- ALZIRA SANTOS PINTO 4.742.580-8 30/08/1966 62,0 14,00 76,00 7º lugar 
8- ELIANE LUZIA SALVALAGE 5.157.096-0 14/08/1972 72,0 3,50 75,50 8º lugar 
9- CELEIDE BORTOLOZO DE SOUZA 4.377.546-4 13/09/1962 70,0 5,25 75,25 9º lugar 
10- KASTIUCIA SANTOS TOLEDO 6.683.305-4 02/09/1975 74,0 N/C 74,00  10º lugar 
11- SIMONE PORANGABA NITSCHE 4.659.687-0 31/05/1968 70,0  1,25 71,25  11º lugar 
12- ADRIANA AP. PEGUIM ROMERO 6.499.418-2 24/08/1974 54,0 12,00 66,00 12º lugar 
13- ROSENILDA CALUZ DA SILVA 8.211.244-8 18/08/1982 52,0 14,00 66,00 13º lugar 
14- ROSENILDE FERREIRA DE OLIVEIRA 7.801.105-0 04/06/1978 56,0   9,50 65,50 14º lugar 
15- VANESSA CARVALHO SANTOS 11.001.004-4 08/10/1991 60,0   5,00 65,00 15º lugar 
16- ROSELI CARNEIRO DOS SANTOS 4.356.045-0 29/10/1969 54,0 10,00 64,00 16º lugar 
17- INES CLEUSA MANTOVANI 733.231 10/10/1951 50,0 10,00 60,00 17º lugar 
18- APARECIDA BENTO 3.018.266-9 03/06/1958 48,0 12,00 60,00 18º lugar 
19- MARILDA BRUGUGNOLE MENEGUETTI 4.487.992-1 16/05/1967 46,0 14,00 60,00 19º lugar 
20- FERNANDA VERONICA DE SENA 6.432.084-0 14/06/1977 50,0 10,00 60,00 20º lugar 
21- DEBORA LUZIA SOUZA ZANI 6.528.324-7 13/12/1981 50,0 10,00 60,00 21º lugar 
22- SILVANA MARCIA MUSSIO 4.300.076-4 08/06/1969 56,0   3,00 59,00 22º lugar 
23- ROSEMARI APARECIDA DE AQUINO 5.773.819-7 14/03/1974 52,0   6,50 58,50 23º lugar 
24- SOLANGE L. SANCHES MARCONDES 4.041.206-9 30/07/1967 48,0 10,00 58,00 24º lugar 
25 JAQUELINE GARBUGGIO 4.197.493-1 14/07/1968 44,0 12,00 56,00 25º lugar 
26- ADRINA GROTA PILAR 4.799.556-6 31/08/1971 46,0 10,00 56,00 26º lugar 
27- PATRICIA ANDREA FRANCO REIS LEITE 6.399.367-0 15/08/1975 48,0    8,00 56,00 27º lugar 
28- MARIA GORETI VELAR 12.727.613-7 05/10/1965 44,0  10,00 54,00 28º lugar 
29- ROSANGELA QUACHIO 6.131.966-2 01/12/1970 44,0 10,00 54,00 29º lugar 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 
 

EDITAL DE RESULTADO FINAL PROVA ESCRITA e PRÁTICA 
 OPERADOR MÁQUINA II 

 
 

 EDITAL nº 12/2012 
 
 

  A Presidenta da Comissão Especial de Concurso, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna público o RESULTADO FINAL da prova ESCRITA E 
PRÁTICA para o cargo de OPERADOR MÁQUINA II 
 
CARGO OPERADOR MÁQUINA II 
NOME DOCUMENTO DATA 

NASCIMENTO 
PROVA 

ESCRITA 
PROVA 

PRÁTICA 
NOTA 
FINAL 

CLASSIFI 
CAÇÃO 
FINAL 

1- ANDRE DA SILVA RODRIGUES 9.415.396-4 17/09/1985 92,5 87,00 89,75 1º lugar 
2- JOÃO ANTONIO FORÇA 10.784.612-3 09/03/1992 80,0 79,00 79,50 2º lugar 
3- CORINO BRAGA DE OLIVEIRA 3.999.409-7 23/07/1965 52,5 98,00 75,25 3º lugar 
4- ROBERTO CARLOS DA SILVA 6.024.115-5 17/05/1972 50,0 97,00 73,50 4º lugar 
5- AGNALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA 5.102.452-4 13/05/1969 80,0 64,00 72,00 5º lugar 
6- LOURENÇO FACA 1.932.657 30/08/1959 50,0 59,00 54,50 6º lugar 

 
 
* A Classificação final está de acordo com o Item 8.2 do Edital 001/2012 
 
 

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 
 

Colorado PR, 09 de maio de 2012. 
  

 
 

Presidenta da Comissão 
JULIANA BARRIONUEVO DONATONI 
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30- CLAUDINEIA DA SILVA MARRONI 6.949.553-8 03/12/1977 40,0 12,00 52,00 30º lugar 
31- DELFINA AP. AZEVEDO MEDINA 5.285.850-0 07/10/1958 40,0 10,00 50,00 31° lugar 
32- ROSANGELA AP.  PAIÃO MATINS 4.356.704-7 04/12/1969 40,0 10,00 50,00 32º lugar 
33- MARINA DE ARAUJO MACEDO 8.824.227-0 15/09/1984 50,0 N/C 50,00 33º lugar 
34- MAYARA CRISTINA SUGIGAN 12.557.544-7 11/03/1994 50,0 N/C 50,00 34º lugar 
35- PRISCILA ANTUNES BEZERRA 8.774.344-6 11/03/1986 46,0   3,75 49,75 35º lugar 
36- SEMIRA FERNANDES ORA 5.685.603-0 06/10/1973 40,0   8,00 48,00 36º lugar 
37- TATIANA R. CAMARGO ANTUNES 9.169.971-0 04/06/1986 46,0 N/C 46,00 37º lugar 
38- LAILA PAMELA DA SILVA PESSINI 10.177.663-8 17/03/1988 46,0 N/C 46,00 38º lugar 
39- LETICIA GOMES DA SILVA ALVES 9.643.520-7 15/11/1988 46,0 N/C 46,00 39º lugar 
40- ALESSANDRA BRICHIS DEGANUTTI 10.258.549-6 13/02/1988 42,0   3,00 45,00 40º lugar 
41- PATRICIA BUZZO ROVIDA 7.938.614-6 20/01/1990 40,0 4,50 44,50 41º lugar 
42- LUZIA LINO DA SILVA 5.677.139-5 13/12/1972 44,0 N/C 44,00 42º lugar 
43- MARIA JOSE LAUREANO FERREIRA 5.172.635-9 24/08/1973 44,0 N/C 44,00 43º lugar 
44- MARIELLE APARECIDA MONTEIRO 6.927.995-3 25/09/1979 44,0 N/C 44,00 44º lugar 
45- JANAINA RAFAELA BENTO FREITAS 10.245.492-8 18/03/1989 44,0 N/C 44,00 45º lugar 
46- CRISTIANE IZABEL DA SILVA 9.417.524-0 05/03/1983 42,0 N/C 42,00 46º lugar 
47- CLEIMAR GOMES COSTA 15.761.465 04/04/1988 42,0 N/C 42,00 47º lugar 

 
 
A Classificação Final entre candidatos com a mesma nota esta de acordo com o item 10.2 letra 
a do Edital 001/2012. 
 
 
 

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 
 

Colorado PR, 09 de maio de 2012. 
  

 

 
Presidenta da Comissão 

JULIANA BARRIONUEVO DONATONI 
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Súmula de Pedido de Licença Prévia  
José Gondolfo e outros tornam público que requereu ao IAP, Licença Prévia 
(LP), para Avicultura de Corte. A ser implantada na Estrada Junqueira 
Km 04, Sitio Santa Helena Lote Nº 332-Remanescente-1, da subdivisão do 
lote sob nº 332-Remanescente. Situado na Água Ibitipoca, Município de 
Lobato - Pr.

Súmula de Emissão de Licença de Instalação 
Ercília Tereza Pinaffi de Souza e Outros tornam publico que recebeu do IAP, 
Licença de Instalação (LI), para Avicultura de Corte, a ser implantada na 
Estrada Velha Itaguajé/Jardim Olinda Lote Nº 76, 77 e parte do Lote 78/B, 
Estância Vovó Palmyra, situada na Zona Rural, Município de Jardim Olinda 
- Pr. Validade: 09/04/2014.Sítio Primavera no Município de Uniflor – PR.



PÁGINA 
Nova Esperança, Domingo, 

13 de Maio de 2012. 3
 



























            







   





 

   























 






















             
           







 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

 


 

   
   
   
   
   
   
   


   

 


 

   
   
   
   
   
   
   


   

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   























 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 034/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 034/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 28 de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, para Aquisição de peças, pneus, combustível e serviços de: retífica, 
mecânicos, elétrica, funilaria, pintura, adesivagem e tapeçaria para manutenção de veículos 
pertencentes à frota do transporte escolar do município, conforme descrito em Edital, sob 
empreitada de menor preço por lote. 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário 
comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à 
Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 035/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 035/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do 
dia 28 de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, para Aquisição de veículo 0KM microônibus novo conforme convênio nº 
747261/2010/SNA/MDS, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por 
lote. 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário 
comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à 
Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 036/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 036/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 16 horas do 
dia 28 de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, para Aquisição de um trator agrícola novo conforme convênio nº 
70390/2011/MAPA, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por lote. 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário 
comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à 
Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 037/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 29 
de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL 
para REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de materiais de expediente com entrega imediata e 
fracionada para secretarias do Colorado conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor 
preço por Item. 
  
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 038/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 16 horas do dia 29 
de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
para Contratação de empresa especializada em transporte para a secretaria municipal de saúde e 
interestadual para secretarias do município, sob empreitada de menor preço por Lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 039/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 30 
de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
para Contratação de empresa especializada em  manutenção de equipamentos odontológicos das 
clinicas dentárias do município de Colorado, sob empreitada de menor preço por Lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 040/2012 – REGISTRO DE PREÇO 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 040/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 
30 de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de materiais, equipamento e material 
permanente e serviços de manutenção em poços artesiana para o departamento de água, 
conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 041/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 31 
de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
para Contratação de empresas especializadas em serviços de exames laboratoriais para a 
secretaria de saúde do município de Colorado, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 042/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 31 
de Maio de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
para Aquisição de material e equipamentos odontológico para clinicas dentárias do município de 
Colorado, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 043/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 043/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
01 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de refeições, bebidas e serviços de buffet 
para secretarias do Município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor 
preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 044/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 044/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 
01 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, 
MATERIAIS DE CAMA, BANHO, COPA E COZINHA, PARA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 
conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 045/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 045/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
04 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de armações e lentes de grau para 
munícipes carentes do município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor 
preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 046/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 046/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 
04 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de tonner e cartuchos para secretarias do 
município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 047/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 047/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
05 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição materiais de copa e cozinha, material de 
embalagem e doces para distribuição gratuita em festividades das secretarias do município de 
Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 048/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 048/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 
05 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço em  coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde, conforme descrito em Edital, 
sob empreitada de menor preço por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 049/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 049/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
06 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO, Aquisição de metros de vidros, moldura e fechamento 
para secretarias do município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor 
preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 14 de Maio de 2012, no horário comercial de 
segunda a sexta-feira, no horário 8h às 17h arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas 
e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
 
 

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 050/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 050/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 
06 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para Aquisição de material elétrico para iluminação 
pública do município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço 
por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 21 de Maio de 2012, no horário comercial. 
Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no 
endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 051/2012 – REGISTRO DE PREÇO 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 051/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
11 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa para aquisição de 
materiais e manutenção de bens móveis e equipamentos para secretarias do município 
de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 21 de Maio de 2012, no horário comercial. 
Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no 
endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 052/2012 – REGISTRO DE PREÇO 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 052/2012 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 
12 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de peças automotivas linha leve, 
pesada e contratação de serviços especializados em manutenção, conservação e guincho 
para frota municipal de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada de menor preço 
por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 21 de Maio de 2012, no horário comercial. 
Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no 
endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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* No documento original constam as assinaturas

Súmula de Emissão de Licença Prévia 
Dabson Cristian Hermógenes Pereira e Outros tornam publico que recebeu 
do IAP, Licença Prévia (LP), para Avicultura de Corte, a ser implantado no 
lote G-2: 2-A, denominado Granja Lafaiete, no Bairro Colônia Interventor, 
Município de Munhoz de Melo - Pr. Validade: 18/04/2013.

Súmula de Pedido de Licença de Instalação  
Dabson Cristian Hermógenes Pereira e Outros tornam publico que requereu 
ao IAP, Licença de Instalação (LI), para Avicultura de Corte, a ser implantado 
no lote G-2: 2-A, denominado Granja Lafaiete, no Bairro Colônia Interventor, 
Município de Munhoz de Melo - Pr.

Súmula de Pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS)
Eduardo Tetsuo Narimatsu, torna público que requereu ao IAP, Licença 
Ambiental Simplificada (LAS), para Avicultura de Corte. A ser implantada 
na Estrada Santo Antonio Gleba Santa Cruz Lote Nº 203, denominado de 
Sítio Primavera no Município de Uniflor - PR. 



PÁGINA 
Nova Esperança, Domingo, 

13 de Maio de 2012. 5
  

PORTARIA Nº 020/2012 
 
  O SR. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,  

 
RESOLVE 

 
  CONCEDER, Aos funcionários abaixo relacionados, 30 (trinta) 

dias de férias conforme estabelece a legislação supra citada, a saber:  
Nome CPF Cargo Período 

Aquisitivo 
Período de 

Férias 

Claudio Soares Vieira 424.073.709-53 Oper. pá 
carregadeira 

01/06/2011 a 
31/05/2012 

02/05/2012 a 
31/05/2012 

Valdomiro Veiga 190.180.029-68 Motorista 01/06/2011 a 
31/05/2012 

02/05/2012 a 
31/05/2012 

 
 
     Registre-se, Publique-se e Cumpra-se  

 
Paço Municipal DR. RAUL MARTINS, em 30 de Abril de 2012. 

 
 

 
MILTON MUZULON 

Prefeito 
ROSA VANIA INSERILO 

Enc. Dep. Pessoal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI 
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157 

CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04 –E-mail – prefeitura@pmsjivai.pr.gov.br 
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná 
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O Sr. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

PORTARIA Nº 021/2012

RESOLVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157

CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04 
E-mail – prefeitura@pmsjivai.pr.gov.br

São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

Registre-se,
Publique-se e Cumpra-se

Paço Municipal Dr. Raul Martins em 4 de maio de 2012

CONCEDER ao Sr(a). IARA MARIA PRETTI
ELPIDIO, portador(a) do CPF nº 77190335900, funcionário(a) desta Municipalidade, Regime
Estatutário, lotado(a) no cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR, LICENÇA PRÊMIO,
de acordo com a Lei Municipal n.º 38/90 de 24/12/1990, em seu artigo n.º 102, adquirida no
período de 2002/2006, a partir de 07/05/2012.

MILTON MUZULON
Prefeito

ROSA VANIA INSERILO
Enc. Dep. Pessoal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
E-mail: ourizona@pr.gov.br  – CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270  
Cep: 87.170-000   -   Ourizona   -   Paraná 

 

 

 
 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 

CONTRATO Nº 14/2012 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:   JOÃO ROBERTO BATISTA 
Objeto: Acréscimo de compra. 
Valor: R$ 10.491,25 (Dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) 

Data da Assinatura: 11 de maio de 2012. 

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR. 

Ourizona-PR, 11 de maio de 2012 

 

JANILSON MARCOS DONASAN 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67 
AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221 

CEP: 87670-000 – E-mail: pmiaj@pr.gov.br 
 

PREGÃO Nº 007 / 2012 -PMI-REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2012 
 

Pregão Nº 007/2012 
PROCESSO Nº 0038/2012 
VALIDADE: 31-12-2012 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE INAJÁ, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E CONFECÇÕES,  para atender as 
necessidades da  SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. 
INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,  POR UM PERÍODO DE 
ATÉ 31-12-2012. Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.970.318/0001-67, com sede à Av. Antonio Veiga Martins, 
82, centro, nesta cidade de Inajá – Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito 
Municipal , Sr. ALCIDES ELIAS FERNANDES, portador da CI/RG nº 1.510.688  
SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 558.350.749-72, residente e domiciliado Av. Antonio 
Veiga Martins,10 nesta cidade de Inajá-PR, de outro lado, a empresa: 
 
VERA LUCIA CALEFFI SILVA -ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 03.196.858/0001-61, com sede na RUA MINAS GERAIS,396, CENTRO, 
na cidade de PARANAVAI -PR., neste ato representada pelo Sr.(a) VERA LUCIA 
CALEFFI SILVA, portador(a) da CI/RG nº 3.199.556-9 da SSP/PR e inscrito(a) no 
CPF/MF nº 530.982.429-49, com os preços dos itens abaixo relacionados: 
 
LOTE  01- MATERIAL  ESPORTIVO -  LICITANTE: VERA LUCIA 
CALEFFI SILVA  -ME – CNPJ 03.196.858/0001-61 
 

ITENS DISCRIMINAÇÃO 
 

UNIDADE MARCA QUANT. UNIT. 
01 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 

(PARA TREINAMENTO) melhor ou 
igual qualidade que a PENALTY 

TOPPER UNID 

20 

70,00 

02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 
(ADULTO) P/ JOGO, melhor ou 
igual qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 

10 

135,00 
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03  BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 
(JUVENIL) PARA TREINAMENTO, 
melhor ou igual qualidade que a 
PENALTY 

WILSON UNID 

20 

48,00 

04 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 
(JUVENIL) PARA JOGO, melhor ou 
igual qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 

10 

114,00 

05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 
(INFANTIL)  (PARA 
TREINAMENTO) melhor ou igual 
qualidade que a PENALTY 

WILSON UNID 

20 

39,00 

06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 
(INFANTIL) PARA JOGO, melhor ou 
igual qualidade que a PENALTY 

WILSON UNID 

10 

74,00 

07 BOLAS DE FUTSAL  MAX 1000 
TERMOTEC, melhor ou igual 
qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 

9 

190,00 

08 BOLAS DE FUTSAL  MAX 500 
TERMOTEC, melhor ou igual 
qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 

10 

135,00 

09 BOLAS DE FUTSAL MAX 200 
TERMOTEC, melhor ou igual 
qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 

10 

114,00 

10 BOLAS DE VOLEI  6.0, melhor ou 
igual qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 
5 

180,00 

11 BOMBAS DE ENCHER BOLA, 
melhor ou igual qualidade que a 
PENALTY 

PENALTY UNID 

3 

22,00 

12 BICOS DE BOMBA, melhor ou igual 
qualidade que a PENALTY 

PENALTY UNID 
5 

3,00 

13 COLCHONETES (GROSSO) PERÓN UNID 35 34,00 
14 PARES DE HALTERES DE 1KG, 

melhor ou igual qualidade que a 
GOLDEN 

DEVERSAS UNID 

30 

13,00 

15 BASTOES PARA GINASTICA DE 
MADEIRA, melhor ou igual 
qualidade que a GOLDEN 

FISC FORM UNID 

30 

14,00 

16 PARES DE TORNOZELEIRAS DE 1 
KG, melhor ou igual qualidade que a 
GOLDEN 

DEVERAS UNID 

30 

17,50 
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17 BOLA DE VOLLEY  MAG 5500, 
melhor ou igual qualidade que a 
PENALTY 

PENALTY UNID 

20 

126,00 

18 REDE DE VOLLEY OFICIAL 
NYLON 4 FAIXAS, melhor ou igual 
qualidade que a GOLDEN 

SPITER UNID 

2 

108,00 

19 CABO DE AÇO PARA VOLLEY 
GALVANIZADO 13 MTS, melhor ou 
igual qualidade que a GOLDEN 

SPITER UNID 

2 

44,00 

 
 

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: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de material 
esportivo e confecções destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte do Município de Inajá - de conformidade com 
as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão 
nº 007/2012 e Processo nº  038/2012, que integram este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 31-12-2012, a partir da data de 
sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do 
Departamento de Compras, 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. 
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CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual 
e/ou cronograma expedido pela unidade 
contratante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, 
embalagens, seguros, mão-de-obra, etc. 
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do 
departamento de compras. 
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as 
especificações, a contratada deverá repor o(s) 
produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias. 
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de 
ser penalizada por descumprimento das obrigações, previstas no subitem 13.1.2. 
 
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 produtos 
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 frete, 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 
qualdeverá 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. 
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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 -----------------, 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 Inajá - PR 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do 
Registro de Preços. 
 
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 20 (vinte) 
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 de produtos 
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 produtos, 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 
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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 
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula 
décima terceira. 
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações 
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 
desta Ata. 
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração 
acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 
11.1.7. assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da 
Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 
11.1.8. 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. 
11.1.9. 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 11º (décimo primeiro) dia, 
por atraso injustificado na entrega dos produtos. 
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 
produtos 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. 
Consequentemente, 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 
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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. 
 
 
 
Inajá 19 de  Abril do ano de 2012. 
 
 
 
 
         CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 
ALCIDES ELIAS FERNANDES                      VERA LUCIA CALEFFI SILVA 
       PREFEITO MUNICIPAL                       VERA LUCIA CALEFFI SILVA -ME 
 
 
 
                   
                                HELIO RODRIGUES DE JESUS 
                                     SERVIDOR MUNICIPAL 
                                  
 
 
                                GILVANI FRANCISCO DOS SANTOS  
                                         SERVIDOR MUNICIPAL 
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PÁGINA 
Nova Esperança, Domingo, 

13 de Maio de 2012. 7

TERMO ADITIVO Nº 092/2012 AO CONTRATO Nº 265-25/2011

OBJETO: Contratação de PROFESSORA, subordinadas ao departamento de Educação do 
                 Município de Paranapoema.

TERMO ADITIVO Nº 093/2012 AO CONTRATO Nº 229-53/2010

OBJETO: Contratações de Auxiliar e Serviços Gerais, subordinadas ao departamento de 
                 Serviços Urbano na LIMPEZA VIAS PÚBLICO.

TERMO ADITIVO Nº 094/2012 AO CONTRATO Nº 323-83/2012

OBJETO: Contratação de PROFESSORA, subordinadas ao departamento de Educação do
                 Município de Paranapoema.



PÁGINA 
Nova Esperança, Domingo, 

13 de Maio de 2012. 8

P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   A T A L A I A 
CNPJ: 75.731.018/0001-62 – site: www.atalaia.pr.gov.br – Fone/Fax: (44) 3254-1122 

Praça José Bento dos Santos, n0 02 – Centro – CEP: 87.630-000 
Atalaia - Paraná 

 

LEI No 0976/2012 

Inclui a ação no PPA/2010-2013, Inclui prioridade na 
LDO/2012 e autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial na LOA/2012. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, Estado do 

Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte: 
 

L E I 
 
Art. 1o) Fica incluída no Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2010/2013, 

aprovado pela Lei Municipal no 0868/2009, a ação a seguir especificada, 
segundo os seus respectivos atributos: 

 
Programa: 07 – SAÚDE PARA TODOS 
Ação: 1.061 – CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 
Unidade 1,00  CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 196.000,00 

 
Fonte de Receita 

Fonte Descrição R$ 
3.1.337 RECURSOS VINCULADOS  – CONVÊNIO FEDERAL FNS-FUNDO NACIONAL DE SAUDE 180.000,00 
0.1.303 RECURSOS VINCULADOS – FUS –SAUDE 16.000,00 

 TOTAL 196.000,00 
 
 
Art. 2o) Na Lei Municipal no 0942/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2012, fica incluída à prioridade a seguir especificada no anexo de 
Prioridades e Metas: 

 
Programa: 07 – SAÚDE PARA TODOS 
Ação: 1.061 – CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 
Unidade 1,00  CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 196.000,00 

 
Fonte de Receita 

Fonte Descrição R$ 
3.1.337 RECURSOS VINCULADOS  – CONVÊNIO FEDERAL FNS-FUNDO NACIONAL DE SAUDE 180.000,00 
0.1.303 RECURSOS VINCULADOS – FUS –SAUDE 16.000,00 

 TOTAL 196.000,00 
 
 
Art. 3o)  Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, um 

crédito adicional especial no valor de  R$ 196.000,00 (cento e noventa e 
seis mil reais), destinado a incluir as seguintes dotações no orçamento para 
2012. 

 
Projeto Atividade 

Elemento Descrição Fonte R$ 

09 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANGIA SANITÁRIA   
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   
09.002.10.301.0007.1.061 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE   
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 3.1.337 180.000,00 
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P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L   D E   A T A L A I A 
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Praça José Bento dos Santos, n0 02 – Centro – CEP: 87.630-000 
Atalaia - Paraná 

 

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 0.1.303 16.000,00 
 
Art. 4o)  Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica 

autorizada a utilização dos previstos no Art. 43 da Lei 4.320/64, conforme 
segue: 

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos: 
 
I - Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos: 

FONTE DESCRIÇÃO R$ 

3.1.337 RECURSOS VINCULADOS – CONVÊNIO FEDERAL FNS-FUNDO NACIONAL DE SAUDE 180.000,00 

 

II – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais, autorizados em lei, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais): 

Projeto Atividade 
Elemento Descrição Fonte R$ 

09 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANGIA SANITÁRIA   
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   

09.002.10.301.0007.2.072 MANTENÇÃO DA DIVISÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – 
ATENÇÃO BÁSICA 

  

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.303 16.000,00 
 
Art. 5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 08 de 
Maio de 2.012. 

 
 
 
 

 
Nilson Aparecido Martins 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PARANA 
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Paço Municipal Prefeito Antonio Carlos Gilio – Praça Jose Bento dos Santos, 02 – Centro. 
CEP 87630-000 - Fone/Fax (44) 3254-1122 – www.atalaia.pr.gov.br / gabinete@atalaia.pr.gov.br 

 

LEI No 0974/2012 

 
Inclui a ação no PPA/2010-2013, Inclui prioridade na 
LDO/2012 e autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial na LOA/2012. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, Estado do 

Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte: 
 

L E I 
 

Art. 1o) Fica incluída no Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2010/2013, 
aprovado pela Lei Municipal no 0868/2009, a ação a seguir especificada, 
segundo os seus respectivos atributos: 

 
Programa: 02 – APOIO A ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Ação: 1.060 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA 

Unid.Med Produto Finalidade Meta Física Meta Financeira 
2012 2012 

Unidade 1,00  IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET 
GRATUITA 1,00 95.000,00 

Ação: 2.123 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA 

Unid.Med Produto Finalidade Meta Física Meta Financeira 
2012 2012 

Unidade 1,00  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET 
GRATUITA 

1,00 5.000,00 

Programa: 02 – APOIO A ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Ação: 1.061 – INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 

Unidade 1,00 
 INSTALAR CAMERAS DE MONITORAMENTOS 

NAS ENTRADAS DA CIDADE E NOS DIVERSOS 
PREDIOS PUBLICOS 

1,00 40.000,00 

 
Fonte de Receita 

Fonte Descrição R$ 
0.1.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00 
0.3.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO ANTERIOR  45.000,00 

 TOTAL 140.000,00 

 
Art. 2o) Na Lei Municipal no 0942/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2012, fica incluída à prioridade a seguir especificada no anexo de 
Prioridades e Metas: 

 
Programa: 02 – APOIO A ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Ação: 1.060 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 

Unidade 1,00  IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET 
GRATUITA 

1,00 95.000,00 

Ação: 2.123 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA 
Unid.Med Produto Finalidade Meta Física Meta Financeira 
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2012 2012 

Unidade 1,00  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET 
GRATUITA 1,00 5.000,00 

Programa: 02 – APOIO A ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Ação: 1.061 – INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 

Unidade 1,00 
 INSTALAR CAMERAS DE MONITORAMENTOS 

NAS ENTRADAS DA CIDADE E NOS DIVERSOS 
PREDIOS PUBLICOS 

1,00 40.000,00 

 
Fonte de Receita 

Fonte Descrição R$ 
0.1.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00 
0.3.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO ANTERIOR  45.000,00 

 TOTAL 140.000,00 

 
Art. 3o)  Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, um 

crédito adicional especial no valor de  R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais), destinado a incluir as seguintes dotações no orçamento para 2012. 

 
Projeto Atividade 

Elemento Descrição Fonte R$ 

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

  

04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   
04.001.04.121.0002.1.060 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA   
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0.1.000 95.000,00 
04.001.04.121.0002.1.061 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS 

ÓRGÃOS PUBLICOS 
  

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0.3.000 40.000,00 
04.001.04.121.0002.2.123 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA   
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.3.000 2.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.3.000 3.000,00 

 
Art. 4o)  Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica 

autorizada a utilização dos previstos no Art. 43 da Lei 4.320/64, conforme 
segue: 

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos: 
 
I – O Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior por fonte 
de recursos, a saber: 
 

FONTE DESCRIÇÃO R$ 

0.3.000 RECURSOS LIVRES – EXERCICIO ANTERIOR  45.000,00

 
II – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais, autorizados em lei, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil reais): 
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2012 2012 

Unidade 1,00  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET 
GRATUITA 1,00 5.000,00 

Programa: 02 – APOIO A ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Ação: 1.061 – INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO 

Unid.Med Produto Finalidade 
Meta Física Meta Financeira 

2012 2012 

Unidade 1,00 
 INSTALAR CAMERAS DE MONITORAMENTOS 

NAS ENTRADAS DA CIDADE E NOS DIVERSOS 
PREDIOS PUBLICOS 

1,00 40.000,00 

 
Fonte de Receita 

Fonte Descrição R$ 
0.1.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00 
0.3.000 RECURSOS LIVRES – EXERCÍCIO ANTERIOR  45.000,00 

 TOTAL 140.000,00 

 
Art. 3o)  Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, um 

crédito adicional especial no valor de  R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais), destinado a incluir as seguintes dotações no orçamento para 2012. 

 
Projeto Atividade 

Elemento Descrição Fonte R$ 

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

  

04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   
04.001.04.121.0002.1.060 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA   
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0.1.000 95.000,00 
04.001.04.121.0002.1.061 INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS 

ÓRGÃOS PUBLICOS 
  

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0.3.000 40.000,00 
04.001.04.121.0002.2.123 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET GRATUITA   
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.3.000 2.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.3.000 3.000,00 

 
Art. 4o)  Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica 

autorizada a utilização dos previstos no Art. 43 da Lei 4.320/64, conforme 
segue: 

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos: 
 
I – O Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior por fonte 
de recursos, a saber: 
 

FONTE DESCRIÇÃO R$ 

0.3.000 RECURSOS LIVRES – EXERCICIO ANTERIOR  45.000,00

 
II – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais, autorizados em lei, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil reais): 
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Projeto Atividade 
Elemento Descrição Fonte R$ 

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

  

04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   
04.001.04.121.0002.2.013 CUSTEAR SENTENÇAS JUDICIAIS   
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 0.1.000 18.000,00 
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS   
04.002.04.121.0002.2.017 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E CONVENIOS   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 20.000,00 
04.002.04.121.0002.2.018 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 18.000,00 
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO   
06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO   
06.001.12.361.0004.2.037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS 

PROPRIOS EDUCAÇÃO/LIVRES 
  

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.000 9.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 9.000,00 
06.001.12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSOS 

PRÓPRIOS 
  

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.000 11.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 3.000,00 
06.001.12.365.0004.2.044 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.000 7.000,00 

 
Art. 5º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Edifício da Prefeitura do Município de Atalaia, em 08 
de Maio de 2012. 

 
 
 

 
Nilson Aparecido Martins 

Prefeito Municipal 
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LEI No 0975/2012 

Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no Exercício Corrente, e dá 
outras providências. 

A CAMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU 
E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: 

L E I 
Artigo 1º – Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir no 

exercício financeiro corrente, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 207.548,07 
(duzentos e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e sete centavos), destinado a reforçar 
as dotações orçamentárias abaixo: 

 
Projeto Atividade 

Elemento Descrição Fonte R$ 

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE. HABITAÇÃO, OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 

  

10.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
  

10.001.15.451.0008.1.024 
RECUPERAR PAVIEMENTAÇÃO ASFALTICA NA ÁREA 
URBANA COM RECURSOS PROPRIOS E MEDIANTE 
CONVENIO  

  

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.1.746 67.732,01 

10.001.15.451.0008.1.025 
PAVIEMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO 
MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS E MEDIANTE 
CONVENIO  

  

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.1.746 139.816,06 
 

Artigo 2º  Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo 
anterior, fica autorizada a utilização dos previstos no Art. 43 da Lei 4.320/64, conforme segue: 

 
§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos: 
 
I - Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos: 

FONTE DESCRIÇÃO R$ 

3.1.746 RECURSOS VINCULADOS – CONVENIO ESTADUAL - SEDU 207.548,07 

 
Artigo 3º - O Poder Executivo fica autorizado a promover as alterações 

necessárias nos anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de 
compatibilizar as despesas constantes no Art. 1º desta Lei. 
 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Atalaia, m 08 de Maio de 

2.012. 
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Nilson Aparecido Martins 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 0076/2012 
 

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei: 
 
R E S O L V E 

 
Conceder ao Sr. JOEL JOSE PEREIRA, Servidor Publico 

Municipal, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de SERVIÇOS GERAIS, Licença 
Especial de 03 (três) meses, conforme dispõe o artigo 124, da Lei Municipal 0468/93, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Atalaia, para ser usufruída no período 
de 07/05/2012 à 07/08/2012, conforme requerimento protocolado nº 425/2012. 
 

Registre-se 
Publique-se 
Cumpra-se 

 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia em, 07 de Maio 
de 2012. 

 
 
 
 

NILSON APARECIDO MARTINS 
Prefeito Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA 
PRAÇA JOSÉ BENTO DOS SANTOS – Nº02 – FONE (44) 3254-1122 

ATALAIA - ESTADO DO PARANÁ 
CGC 75.731.018/0001-62 

 
 

PORTARIA Nº. 075/2012,  
 DE 02 DE MAIO DE 2.012 

 
    O Senhor Prefeito Municipal do Município de 
Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 
    R E S O L V E 
 

    Designar a Sra. SILVANA MARA STORTI 
DENIPOTTI, servidora publica municipal, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de auxiliar técnico em administração, regida pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Atalaia, para responder pela Tesouraria 
desta municipalidade a partir de 02 de maio de 2.012. 
 
    PUBLIQUE-SE, 
    REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 
    Paço Municipal de Atalaia, aos dois dias do mês de 
Maio de 2.012.  
 
    Nilson Aparecido Martins 
       Prefeito Municipal  
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Nova Esperança, Domingo, 
13 de Maio de 2012.

PÁGINA 

9

  
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRENCIA Nº  - 003/2012 

 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2012. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA 

AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

VENCEDOR  

GUARAUNA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 85.004.760/0001-20 

VALOR: R$ 8.685.904,01 (Oito milhões seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e 

quatro reais e um centavo). 

Torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 

ADJUDICAÇÃO ao proponente GUARAUNA ENGENHARIA LTDA 

Colorado-Pr, 07 de Maio de 2012. 

 

____________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRÊNCIA N.º CC – 004/2012 
 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA Nº 004/2012 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 16 horas do dia 
14 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, CONCORRÊNCIA para 
DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE 
COLORADO, PARA EMPRESA DO MUNICÍPIO, COM CLAUSULA DE REVERSÃO 
CONFORME LEI MUNICIPAL conforme descrito em Edital, sob empreitada de tipo maior oferta. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser 
examinada no endereço acima indicado a partir de 15 de Maio de 2012, no horário comercial. Sendo o 
custo do mesmo no valor R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais) com o recolhimento de DAM – 
Documento de arrecadação municipal. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 07 de Maio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 042/2012 
 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 042/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 

PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 

004/2012 

CONTRATADA: SINDICATO DOS TRABLAHADORES RURAIS DE COLORADO  

VALOR: R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reis)  

CNPJ: 75.456.483/0001-32 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2012 

 
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe ao proponente SINDICATO DOS TRABLAHADORES RURAIS DE COLORADO. 
 
 
 

Colorado-Pr, 11 de Maio de 2012. 
 

 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 041/2012 
 

 
 

  AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 041/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS (ORTOPEDISTA) PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PUBLICA Nº 001/2012 

CONTRATADO: A. LIMA E BENHOSSI LTDA 

CNPJ: 10.802.178/0001-00 

VALOR: 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de Dezembro de 2012. 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório 
em epígrafe ao proponente A. LIMA E BENHOSSI LTDA. 

 
 

Colorado - Pr, 07 de Maio de 2012. 
 

 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 041/2012                                                               CONTRATO Nº 201/2012 
 

 1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 201/2012 

Inexigibilidade:_ nº 041/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ A. LIMA E BENHOSSI LTDA  

CNPJ:_ 10.802.178/0001-00 

Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

(ORTOPEDISTA) PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO 

PUBLICA Nº 001/2012 

Valor:_ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento de 
Despesa 

Valor R$ 

09.002.10.301.0007.2049 Manter Serviços Básicos de Saúde 33.90.39.50.00 60.000,00 
TOTAL   60.000,00 

Vigência:_31/12/2012 
 

Colorado - PR, 07 de MAIO de 2012. 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011                                             
 

 1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 202/2012 

Processo:_ nº 87/2012 

Pregão Presencial:_ nº 026/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ BR2 INTERNET LTDA.  

Objetivo:_  Contratação de serviços de telecomunicações para acesso corporativo à Internet, de forma 

síncrona, dedicada e na velocidade de 05 MB, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 

os 7 (sete) dias da semana, envolvendo instalação, manutenção e suporte. 

Valor:_ R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Valor  
07.004.08.243.0021.6071 Manutenção do Projeto Acreditando no Futuro 1.500,00 
09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de saúde 3.000,00 

10.002.15.452.0005.2052 
Manutenção dos serviços urbanos de utilidade 
pública 

1.500,00 

08.002.27.812.0013.2046 Manutenção do Desporto Amador 1.500,00 
TOTAL  7.500,00 

Homologado em 17/04/12 
Vigência:_ 08 meses.  

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012                                                    
 

 1

 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 203/2012 

Processo:_ nº 70/2012 

Pregão Presencial:_ nº 017/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ CARLOS FABIANO DO NASCIMENTO. 

 Objetivo:_ Aquisição de micro computador, notebook, data show, impressora e bolsa em couro para o 

Programa Saúde da Família para o município de Colorado.. 

Valor:_ R$ 8.913,00 (Oito mil novecentos e treze reais) 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento - Valor 

09.002.10.301.0007.2050-350 
Manter programas especiais com 
o governo federal  44.90.52.35.00 

6.363,00 

09.001.10.301.0007.2049-303 
Manter os serviços básicos de 
saúde 33.90.30.00 

2.550,00 

TOTAL  
8.913,00 

 
Homologado em 24/04/2012. 
Vigência:_12 meses  

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 
 

________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº - 017/2012                                                       

 1

 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 204/2012 

Processo:_ nº 70/2012 

Pregão Presencial:_ nº 017/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ COLORADO EQUIPAMENTOS LTDA 

Objetivo:_  Aquisição de ar condicionado para o Programa Saúde de Família, Saúde Bucal e Vigilância 

Sanitária do município de Colorado. 

Valor:_ R$ 7.644,00 (Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais). 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento 44.90.52.12.00 Valor  

09.002.10.301.0007.2050 
Manter Prog. Esp.Com o Governo 
Federal -350 

7.644,00 

TOTAL  7.644,00 
24/04/2012 

Vigência:_12 meses 

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012                                                    
 

 1

 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 204/2012 

Processo:_ nº 70/2012 

Pregão Presencial:_ nº 017/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ H.SILVA COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 

 Objetivo:_ Aquisição de aparelho de pressão, autoclave, balança e seladora para o Programa Saúde da 

Família para o município de Colorado.. 

Valor:_ R$ 6.680,00 (Seis mil seiscentos e oitenta reais) 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento fonte 350 Valor 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.08 

5.580,00 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.04 

1.100,00 

TOTAL  6.680,00 
Homologado em 24/04/2012. 
Vigência:_12 meses  

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 
_______________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012                                                    
 

 1

 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 206/2012 

Processo:_ nº 70/2012 

Pregão Presencial:_ nº 017/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ MAXTONER COMERCIAL LTDA -EPP. 

 Objetivo:_ Aquisição de Impressora e máquina fotográfica para o Programa Saúde da Família para o 

município de Colorado.. 

Valor:_ R$ 789,00 (Setecentos e oitenta e nove reais) 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento  503 Valor 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.35 

390,00 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.33 

399,00 

TOTAL  789,00 
Homologado em 24/04/2012. 
Vigência:_12 meses  

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 
 

________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012                                                    
 

 1

 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 207/2012 

Processo:_ nº 70/2012 

Pregão Presencial:_ nº 017/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES -ME. 

 Objetivo:_ Aquisição de televisão, DVD, Freezer, Refrigerador, Máquina de lavar e Ventiladores para o 

Programa Saúde da Família para o município de Colorado.. 

Valor:_ R$ 5.302,50 (Cinco mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos) 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento  350 Valor 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.33 

1.536,00 

09.002.10.301.0007.2050 
Manter os serviços básicos de 
saúde 44.90.52.12 

3.766,50 

TOTAL  5.302,50 
Homologado em 24/04/2012. 
Vigência:_12 meses  

Colorado - PR, 07 de maio de 2012. 
 

________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 027/2012  
 

 
 
 

1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 209/2012 

Processo:_ nº 88/2012 

Pregão Presencial:_ nº 027/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  MARCELO MORELATO PNEUS - ME 

Objetivo:_  Aquisição de pneus, para veículos da frota municipal de Colorado. 

Valor:_ R$ 15.044,00 (Quinze mil e quarenta e quatro reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento 33.90.30.39 Valor  

03.005.04.122.0003.2012 
Administração Geral e Paço 
Municipal 

3.760,00 

08.002.13.361.0010.2035 Manutenção do ensino fundamental 4.600,00 
09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de saúde 1.504,00 
10.002.15.452.0005.2055 Manutenção da Coleta de Lixo  5.180,00 
TOTAL  15.044,00 

HOMOLOGADO EM:24/04/12 

Vigência:_ 12 meses  

                                                                 

                                                                                                Colorado - PR, 08 de maio de 2012. 

_________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 027/2012  
 

 
 
 

1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 210/2012 

Processo:_ nº 088/2012 

Pregão Presencial:_ nº 027/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ AFONSO  PNEUS LTDA EPP 

Objetivo:_  Aquisição de serviços reforço, recapagem e vulcanização para veículos da frota municipal de 

Colorado. 

Valor:_ R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento 3.3.90.39..00 Valor 

10.002.26.782.0004.2.058 
Manutenção dos serviços e equipamento para o 
sistema viário 

15.000,00 

10.002.15.452.0005.2055 Manutenção da coleta de lixo 5.500,00 
10.002.15.452.0005.2053 Manutenção da limpeza pública 6.000,00 
09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de saúde 3.000,00 
11.001.20.601.0015.2063 Manter a patrulha mecanizada 3.500,00 

10.003.17.512.0016.2060 
Manutenção do departamento compreendendo o 
sistema de água 

2.000,00 

TOTAL 35.000,00 
Homologado em:24/04/2012. 

Vigência:_ 12 meses 

                                                                                                         Colorado - PR, 08 de maio de 2012. 

_________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 027/2012  
 

 
 
 

1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 211/2012 

Processo:_ nº 90/2012 

Pregão Presencial:_ nº 097/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  TATU PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de pintura de faixa de pedestre e 

zebrados em diversas ruas e avenidas do município de Colorado. 

Valor:_ R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

DOTAÇÃO  DEPARTAMENTO 
33.90.39.00 

VALOR 

10.002.26.782.0004.2058 Manutenção dos serviços e 
equipamentos para o sistema 
viário 

          25.000,00 

TOTAL        R$25.000,00 
 

HOMOLOGADO EM:23/04/12 

Vigência:_ 12 meses  

                                                                 

 

                                                                                                Colorado - PR, 10 de maio de 2012. 

 
 

_________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 042/2012                                                           CONTRATO Nº 212 /2012  
 

 1

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 212/2012 

Inexigibilidade:_ nº 042/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ SINDICATO DOS TRABLAHADORES RURAIS DE COLORADO  

Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2012. 

Valor:_ R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). 

 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento Valor 

009.002.10.301.0007.2.049 Manter os Serviços 
Básicos de Saúde 33.90.39.50.00.00 45.000,00 

 
 
Vigência:_31/12/2012 
 
 
 
 
 

Colorado - PR, 11 de Maio  de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 027/2012  
 

 
 
 

1

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 208/2012 

Processo:_ nº 88/2012 

Pregão Presencial:_ nº 027/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  D. M DE ALMEIDA & CIA LTDA 

Objetivo:_  Aquisição de pneus, câmaras protetores para veículos da frota municipal de Colorado. 

Valor:_ R$ 75.490,00 (Setenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

1. Dotação Departamento 33.90.30.39.01 Valor  

02.001.04.122.0002.2001 
Manutenção do gabinete do 
prefeito 

1.500,00 

08.002.13.361.0010.2035 
Manutenção do ensino 
fundamental 

6.780,00 

09.002.10.301.0007.2049 
Manter os serviços básicos de 
saúde 

2.450,00 

10.002.15.452.0005.2052 
Manutenção dos serviços urbanos 
de utilidade pública 

14.280,00 

10.002.15.452.0005.2053 Manutenção da limpeza pública 10.130,00 

10.002.26.782.0004.2058 

Manutenção dos serviços e 
equipamentos para o sistema 
viário 

25.050,00 

10.002.26.782.0004.2058 

Manutenção dos serviços e 
equipamentos para o sistema 
viário – 33.90.30.39.02 

1.440,00 

10.003.17.512.0006.2060 

Manutenção do depto 
compreendendo o serv. De 
abastecimento de água 

6.240,00 

11.001.20.601.0015.2062 
Apoiar e promover a agricultura, 
inclusive em parceria 

3.060,00 

11.001.20.601.0015.2063 Manter a Patrulha mecanizada 4.560,00 
TOTAL  75.490,00 

Homologado em: 24/04/12  
Vigência:_ 12 meses 

Colorado - PR, 08 de maio de 2012. 

 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2012 - PR

53/2012
17/02/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

12/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 53/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita e tratamento de saúde de munícipes carentes do 
município de Colorado

d )  Data Homologação: 11/05/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000790 - A D DAMINELLI 6.106,000,00005
- 001216 - CIRURGICA REAL COMERCIAL HOSPITALAR E
FARMACEUTICO

21.120,940,000011
- 001107 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 27.662,000,000021
- 000524 - FERREIRA GRACIOTIN & CIA LTDA 17.135,000,000023
- 000053 - H. A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

213.571,000,000069
- 000052 - LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 426.548,800,000073
- 000522 - NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA 30.704,400,000017
- 000532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 27.405,700,000011
- 000149 - PRO-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

12.956,180,000010

783.210,02240

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   11   de  Maio   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2012 - PR

53/2012
17/02/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

12/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 53/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita e tratamento de saúde de munícipes carentes do 
município de Colorado

d )  Data Homologação: 11/05/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000790 - A D DAMINELLI 6.106,000,00005
- 001216 - CIRURGICA REAL COMERCIAL HOSPITALAR E
FARMACEUTICO

21.120,940,000011
- 001107 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 27.662,000,000021
- 000524 - FERREIRA GRACIOTIN & CIA LTDA 17.135,000,000023
- 000053 - H. A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA

213.571,000,000069
- 000052 - LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 426.548,800,000073
- 000522 - NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA 30.704,400,000017
- 000532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 27.405,700,000011
- 000149 - PRO-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

12.956,180,000010

783.210,02240

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   11   de  Maio   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  19/2012 - PR

79/2012
16/03/2012

Folha:  1/2

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

19/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 79/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de produtos alimentícios, copa, cozinha e limpeza para o Fundo Municipal dos direitos da 
Criança e do Adolescente, CRAS, Secretaria de Assistencia Social, Casa Lar e CREAS do Município de 
Colorado

d )  Data Homologação: 11/05/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 1 30.660,000,000085

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 2 605,000,00006

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 3 3.700,000,000020

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 4 10.380,000,000053

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 5 730,000,00009

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 6 965,000,000017

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   11   de  Maio   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  19/2012 - PR

79/2012
16/03/2012

Folha:  2/2

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 7 11.680,000,000066

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 8 2.730,000,000022

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 9 2.670,000,000013

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 10 19.400,000,000069

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 11 3.050,000,000011

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 12 3.720,000,000024

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 13 29.071,450,000084

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 14 5.700,000,000034

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 15 3.585,000,000021

128.646,45Total por Fornecedor: 534

534Total: 128.646,45

COLORADO,   11   de  Maio   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  19/2012 - PR

79/2012
16/03/2012

Folha:  2/2

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 7 11.680,000,000066

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 8 2.730,000,000022

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 9 2.670,000,000013

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 10 19.400,000,000069

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 11 3.050,000,000011

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 12 3.720,000,000024

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 13 29.071,450,000084

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 14 5.700,000,000034

- 000119 - F.R.FANTUCCI & CIA, LTDA.Lote: 15 3.585,000,000021

128.646,45Total por Fornecedor: 534

534Total: 128.646,45

COLORADO,   11   de  Maio   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local 
não sabido, convidamos MARCIO ANTONIO AMANCIO, portador da C.T.P.S. 
nº 4378754 Série 001-0;  C.P.F. nº 050.208.379-46;  Cédula de Identidade 
R.G. nº 8.360.710-6,  admitido em 01/12/2011 para exercer a função de 
AÇOUGUEIRO  a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas,  dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob 
pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do 
art. 482 da CLT.  – Empregador:  FELIX E SEREJOLLI LTDA ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.238.941/0001-81, estabelecida à Praça Pedro Arnaut de Toledo, 
Nº 160 no município de Uniflor, Estado do Paraná. 
 Uniflor, 08 de maio de 2012.

Súmula de Pedido de Licença Prévia
IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA, torna público que requereu ao IAP a Licença 
Prévia, para empreendimento com atividade de Loteamento Residencial e 
Comercial Pousada dos Nobres – Rio Ivaí, localizado no Lote de Terras 240 a 
244 (parte do Lote 240 a 245), Gleba Colombo, município de Ourizona, Estado 
do Paraná.

Súmula de Emissão de Licença Prévia 
A empresa abaixo torna público que requereu ao I.A.P, Licença Prévia nº 30371, 
para o Empreendimento a seguir especificado: JARDIM PLANALTO
PROPRIETÁRIA: ARGUS EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ATIVIDADE: Loteamento Urbano.
ENDEREÇO: Lote 226-A – Gleba Patrimônio Capelinha.
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA – PR
VALIDADE: 09/05/2013



Nova Esperança, Domingo, 
13 de Maio de 2012.

PÁGINA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 

 
EXTRATO DA ATA Nº. 14-2012 

 
 

 Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

 Contratado –  KVC MARTINS & MARTINS LTDA - ME, CNPJ nº. 04.501.669/0001-18 

Objeto – Prestação de Serviços Funerários para atendimento de pessoas carentes do município, com fornecimento 

de urna mortuária padrão, jogo de velas, flores traslados e Transporte do corpo do local de fornecimento até o 

Cemitério Municipal de Itaguajé no prazo de 12 (doze) meses. 

 

Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
80 kits de Serviços funerarios 
compreendendo urna em madeira, 
pintura em mogno, com babado e sobre 
babado, varão com visor, véu, jogo de 
vela c/ 4 velas flores naturais p/ corpo, 
atendimento em Itaguajé para preparar 
corpo orientação documental e 
realização de sepultamento no 
cemitério Municipal de Itaguajé. 

UNID 80 1.300,00 96.000,00 

Translado - Buscar o corpo em outra 
localidade ou levar o corpo p/ outra 
localidade, ponto de  partida a séde do 
município de Itaguajé. 

km 5.000 1,00 5.000,00 

   TOTAL 109.000,00 
 

 

                                                                                                          Itaguajé, 09 de Maio de 2012   

 
                                                                                              CONTRATANTE 

 
 

JAIRO AUGUSTO PARRON 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 

 
EXTRATO DA ATA Nº. 09-2012 

 
 Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

 Contratado –  L. F. CORREIA – GRAFICA, CNPJ nº. 04.400.137/0001-94 

Objeto – Aquisição de Mateiais de Escritório para suprir necessidade de Diversos Departamentos da 

Prefeitura Municipal. 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. MARCA 

1 ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO - MEDIDA 
18X24 IMP EM CROMIA - PAPEL SUFITE 90G 

UNID 3000  R$             0,39   R$      1.170,00  GRAFICA DO 
TIO 

2 CARIMBO COLOP 20 AUTOMATICO UNID 50  R$           26,55   R$      1.327,50  GRAFICA DO 
TIO 

3 RELATORIO DIARIO DE VISITA C 50 FLS SULFITE 75G 
20X30 CM - CROMIA 

BLOCOS 200  R$             6,22   R$      1.244,00  GRAFICA DO 
TIO 

4 BLOCOS ATUAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO SUF 75G 14X20CM 
50X2 VIAS - IMP 2 CORES 

BLOCOS 20  R$           16,00   R$         320,00  GRAFICA DO 
TIO 

5 CONVITE P/ CONFERENCIA - COUCHE 230G - IMP 
CROMIA - 14X20CM 

UNID 3000  R$             0,39   R$      1.170,00  GRAFICA DO 
TIO 

6 CRACHAS P/ CONFERENCIA - TRIPLEX 289G  
15X10CM - PERFURADO - IMP CROMIA 

UNID 3000  R$             0,21   R$         630,00  GRAFICA DO 
TIO 

7 CARNE IPTU - COUCHE 170G - MEDIDA 30X11CM - 
IMP CROMIA - C/ VISOR 

UNID 3000  R$             0,36   R$      1.080,00  GRAFICA DO 
TIO 

8 CARTÕES DE CONTROLE CRUZADO SULFITE 180G 
FRENTE E VERSO 10X7 CM - 2 CORES 

UNID 4000  R$             0,20   R$         800,00  GRAFICA DO 
TIO 

9 CARTEIRA DO HIPERTENSO SULFITE 180G FRENTE 
E VERSO 15X20 CM IMP 1 COR 

UNID 2000  R$             0,32   R$         640,00  GRAFICA DO 
TIO 

10 CARTEIRAS PLANEJAMENTO FAMILIAR SULFITE 75 G 
15X20 CM - IMP 1 COR 

UNID 3000  R$             0,30   R$         900,00  GRAFICA DO 
TIO 

11 CADASTRO HIPERTENSO DIABETICO C 100 FLS 
SULFITE 75G 20X30 - IMP 1 COR 

BLOCOS 50  R$             9,55   R$         477,50  GRAFICA DO 
TIO 

12 GUIA DE OBITO - C/50X3 JOGOS - CARBONO 
AUTOCOPIATIVO - 20X30CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 20  R$             6,80   R$         136,00  GRAFICA DO 
TIO 

13 PANFLETOS DIVERSOS TEMAS DA ADMINISTRAÇÃO 
- 15X20CM F/V - 2 CORES - PAPEL COUCHE 90G 

UNID 20000  R$             0,09   R$      1.800,00  GRAFICA DO 
TIO 

14 FOLDERS DIVERSOS TEMAS - IMP CROMIA- 
15X20CM - COUCHE 150G F/V 

UNID 20000  R$             0,11   R$      2.200,00  GRAFICA DO 
TIO 

15 REFERENCIA E CONTRA/REF C/ 50 JGS       2 VIAS 
FRENTE E VERSO 16X20 CM SULF 18 

BLOCOS 100  R$             9,55   R$         955,00  GRAFICA DO 
TIO 

16 BLOCOS REQUISIÇÕES DE EXAMES C/ 100 FLS 
16X20 CM SULF 18 - IMP 1 COR 

BLOCOS 200  R$             4,49   R$         898,00  GRAFICA DO 
TIO 

17 RECEITUARIO MÉDICO - C/ 50 JGS 2 VIAS 16X20 CM - 
IMP 2 CORES 

BLOCOS 2000  R$             3,30   R$      6.600,00  GRAFICA DO 
TIO 

18  FICHA GERAL DE ATENDIMENTO C/ 100 FLS 30X20 
CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 300  R$             6,55   R$      1.965,00  GRAFICA DO 
TIO 

19 CARTÕES IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE SULF 180G 
F/V =  10X7  CM - IMP 01 COR 

UNID 4000  R$             0,25   R$      1.000,00  GRAFICA DO 
TIO 

20 NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL"B - B-1 e B-2" C/ 50 FLS 
SUPERBOND AZUL 75G 10X25 CM 

BLOCOS 50  R$             9,20   R$         460,00  GRAFICA DO 
TIO 

21 BOLETIM DIARIO DE PRODUÇÃO C/ 100 FLS SULF 
75G 20X30 CM - IMP 01 COR 

BLOCOS 200  R$             6,29   R$      1.258,00  GRAFICA DO 
TIO 

22 PANFLETOS LIMPEZA PUBLICA SULFITE 56G 15X20 
CM - IMP 01 COR F/VERSO 

UNID 20000  R$             0,09   R$      1.800,00  GRAFICA DO 
TIO 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)23 FICHA DE SERVIÇO ODONTOLOGICO F/V SUF. 180G 
16X20 CM - IMP 2  CORES 

UNID 4000  R$             0,09   R$         360,00  GRAFICA DO 
TIO 

24 FICHA DE ATENDIMENTO ROSA F/V -  C/ 100 FLS 
SUPERBOND 20X30 CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 100  R$             9,05   R$         905,00  GRAFICA DO 
TIO 

25 PRESCRIÇÃO MÉDICA C/ 100 FLS SULFITE 75 G 
20X30 CM - IMP 01 COR - F/V 

BLOCOS 100  R$             3,30   R$         330,00  GRAFICA DO 
TIO 

26 PAPEL OFICIO  TIMBRADO - C/ 50 FOLHAS PAPEL 
SULFITE 75 G IMPRESSÃO CROMIA - MEDIDA 
30X21CM 

BLOCOS 1000  R$             3,40   R$      3.400,00  GRAFICA DO 
TIO 

27 PASTAS P/ DOCUMENTOS-  VINCADAS - C/ ABAS 
INTERNAS - PLASTIFICADAS IMP CROMIA -  MEDIDA 
33X48 CM 

UNID 3000  R$             1,05   R$      3.150,00  GRAFICA DO 
TIO 

28 GUIA DE RECOLHIMENTO -  PAPEL AUTOCOPIATIVO  
CARBONADO C/  04 VIAS IMP 01 COR MEDIDA 11X30 
CM 

BLOCOS 700  R$             4,08   R$      2.856,00  GRAFICA DO 
TIO 

29  FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SUFITE 90-G - IMP 
01 COR - MEDIDA 20X30 CM 

BLOCOS 100  R$             4,45   R$         445,00  GRAFICA DO 
TIO 

30 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO - IMP CROMIA  -  
MEDIDA  23X12 PAPEL SULF 90G 

UNID 5000  R$             0,29   R$      1.450,00  GRAFICA DO 
TIO 

31 ENVELOPE SACO BRANCO 26X36 CM IMP. CROMIA - 
SUFITE 120G 

UNID 5000  R$             0,50   R$      2.500,00  GRAFICA DO 
TIO 

32 ENVELOPE SACO 20X28 CM-  IMP. CROMIA EM 
CORES  - SUFITE  120G 

UNID 4000  R$             0,34   R$      1.360,00  GRAFICA DO 
TIO 

33 CERTIFICADOS DE CURSOS DIVERSOS TEMAS -  
PAPEL COUCHE 230 G  - IMPRESSÃO CROMIA -  
MEDIDA 20X30 

UNID 1500  R$             1,71   R$      2.565,00  GRAFICA DO 
TIO 

34 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS IMP 01 
COR - 50X2 VIAS - 20X14 CM - PAPEL 
AUTOCOPIATIVO CARBONADO 

BLOCOS 2000  R$             2,20   R$      4.400,00  GRAFICA DO 
TIO 

35 TRIPLEX 280G - CROMIA - MEDIDA 56X42 CM 
PLASTIFICADAS 

Unid 2000  R$             1,05   R$      2.100,00  GRAFICA DO 
TIO 

36 RECEITUARIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL BLOCOS 300  R$             6,19   R$      1.857,00  GRAFICA DO 
TIO 

37 ENVELOPE LIVRO P/ BIBLIOTECA - SUF 180G IMP - 1 
COR 15X10CM 

UNID 5000  R$             0,29   R$      1.450,00  GRAFICA DO 
TIO 

38 FICHA LIVRO P/ BIBLIOTECA - SUF 180G - IMP 1 COR 
- 12X8CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

39 FICHA DEVOLUÇÃO LIVRO BIBLIOTECA - SUF 180G - 
IMP 1 COR 8X15CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

40 LIVRO CHAMADA DO ALUNO - C/ 42 PAGINAS - IMP 1 
COR - SUF 90G - MEDIDA 20X30CM 

UNID 100  R$           36,10   R$      3.610,00  GRAFICA DO 
TIO 

41 FOLDER´S DIVERSOS TEMAS DA SAUDE - COUCHE 
115G - F/V 20X30CM -0 IMP CROMIA 

UNID 10000  R$             0,13   R$      1.300,00  GRAFICA DO 
TIO 

42 ADESIVOS CAMPANHA VACINAÇÕES ANUAIS - IMP 
01 COR MEDIDA 2X2 CM 

UNID 6000  R$             0,06   R$         360,00  GRAFICA DO 
TIO 

43 ATESTADO MÉDICO - SUFITE 75G - IMP 2 COR - 
15X20CM 

BLOCOS 200  R$             3,10   R$         620,00  GRAFICA DO 
TIO 

44 CARTILHAS CURSO PROERD - IMP CROMIA E P/B - C/ 
43 PAGINAS F/V 20X30CM 

UNID 120  R$           16,40   R$      1.968,00  GRAFICA DO 
TIO 

45 FICHA DO LEITOR P/ BIBLIOTECA - SUF 180G F/V - 
IMP 1 COR 8X15CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

46 CARTAZES DIVERSOS TEMAS ADMNISTRAÇÃO - 
COUCHE 170G - IMP CROMIA - 46X64CM 

UNID 1000  R$             1,90   R$      1.900,00  GRAFICA DO 
TIO 

47 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - 2014CM - 
SUF 75 G - IMP 01 COR 

BLOCOS 100  R$             3,95   R$         395,00  GRAFICA DO 
TIO 

48 FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE - 20X30CM - 
IMP 01 COR - SUF 75G - C/100FLS 

BLOCOS 40  R$             8,90   R$         356,00  GRAFICA DO 
TIO 

49 GUIA ENCAMINHAMENTO - 14X20CM - CARBONO - 
IMP 02 CORES - 50X2 VIAS 

BLOCOS 80  R$             8,90   R$         712,00  GRAFICA DO 
TIO 

50 LAUDO SOLIC. INTERNAÇÃO HOSPITALAR AIH - 
20X30CM - CARBONADO - 20X30CM 

BLOCOS 100  R$           10,85   R$      1.085,00  GRAFICA DO 
TIO 

51 FICHA BUCO DENTARIA ODONTOLOGICA - 20X30CM 
- SUFITE 180G - 20X30CM - F/V - IMP 2 CORES 

FICHA 2000  R$             0,25   R$         500,00  GRAFICA DO 
TIO 
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52 FICHA CARTÃO GESTANTE PRÉ NATAL - 20X30CM - FICHA 500  R$             0,45   R$         225,00  GRAFICA DO 

TIO   F/V - SUF 180G - IMP. CROMIA     

53 FICHA HORARIO ODONTOLOGIA - 10X8CM 
CARTOLINA - IMP 1 COR - F/VERSO 

FICHA 5000  R$             0,07   R$         350,00  GRAFICA DO 
TIO 

54 FORMULARIO CONTINUO NOTA PRODUTOR C- 05 
VIAS - CARBONADOS - CAIXA C/ 500 JOGOS 

CX 10  R$        430,00   R$      4.300,00  GRAFICA DO 
TIO 

55 PASTAS INDIVIDUL DO ALUNO - SU8FITE 240G - 
MEDIDA 57X36CM DOBRADA - IMP 01 COR 

UM 200  R$             2,51   R$         502,00  GRAFICA DO 
TIO 

    TOTAL   R$  79.292,00   
 

             Vigência – 12 (DOZE) MESES 

 

 

                                                               Itaguajé, 03 de Abril de 2012  

 
                                                                                              CONTRATANTE 

 
RUBENS AMORIM 

Prefeito Municipal 
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PÁGINA 
Nova Esperança, Domingo, 

13 de Maio de 2012. 11
  

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 

 
EXTRATO DA ATA Nº. 15-2012 

 
 

 Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

 Contratado –  EMPRESA M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP CNPJ Nº. 02.966.816/0003-61, e a 

EMPRESA AFONSO PNEUS LTDA – EPP CNPJ Nº. 96.206.123/0001-52. 

Objeto – Prestação de Serviços de Reforço de Pneu Agrícola, Vulcanização e Recape de Pneus da Frota de Veículos, 

Maquinas e Tratores desta Prefeitura. 

AFONSO PNEUS LTDA CNPJ Nº. 96.206.123/0001-52  
LOTE 01       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAPE A FRIO 750X16 UNID 18  R$       198,00   R$       3.564,00  Borr. Unibor 
2 RECAPE A FRIO 700X16 UNID 10  R$       169,00   R$       1.690,00  Borr. Unibor 
3 RECAPE A FRIO 900X20 UNID 10  R$       302,00   R$       3.020,00  Borr. Unibor 
4 RECAPE A FRIO 1000X20 UNID 20  R$       340,00   R$       6.800,00  Borr. Unibor 
5 RECAPE A FRIO 275/75R 17,5 UNID 10  R$       245,00   R$       2.450,00  Borr. Unibor 
6 RECAPE A FRIO 275/75R 22,5 UNID 2  R$       388,00   R$          776,00  Borr. Unibor 
    TOTAL  R$  18.300,00   

  
LOTE 02       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAUCHUTAGEM 7,50X16 UNID 18  R$       190,00   R$       3.420,00  Borr. Unibor 
2 RECAUCHUTAGEM 18,4X30 UNID 2  R$   1.276,00   R$       2.552,00  Borr. Unibor 
3 RECAUCHUTAGEM 14,9X24 UNID 2  R$       751,00   R$       1.502,00  Borr. Unibor 
4 RECAUCHUTAGEM 18,4X34 UNID 2  R$   1.357,00   R$       2.714,00  Borr. Unibor 
5 RECAUCHUTAGEM 23,1X30 UNID 1  R$   2.127,00   R$       2.127,00  Borr. Unibor 
6 VULCANIZAÇÃO 7,50X16 UNID 18  R$         52,50   R$          945,00  Borr. Unibor 
7 VULCANIZAÇÃO 18,4X30 UNID 2  R$       199,00   R$          398,00  Borr. Unibor 
8 VULCANIZAÇÃO 14,9X24 UNID 2  R$       145,00   R$          290,00  Borr. Unibor 
9 VULCANIZAÇÃO 18,4X34 UNID 2  R$       190,00   R$          380,00  Borr. Unibor 
10 VULCANIZAÇÃO 23,1 X30 UNID 1  R$       272,00   R$          272,00  Borr. Unibor 
    TOTAL  R$  14.600,00   
       
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP CNPJ Nº. 02.966.816/0003-61  
LOTE 3       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAUCHUTAGEM 1300X24 UNID 6  R$       765,00   R$       4.590,00  Borr. Rank 
2 RECAUCHUTAGEM 1400X24 UNID 2  R$       818,00   R$       1.636,00  Borr. Rank 
3 RECAUCHUTAGEM 17,5X25 UNID 4  R$   1.123,00   R$       4.492,00  Borr. Rank 
4 VULCANIZAÇÃO 1300X24 UNID 6  R$       214,00   R$       1.284,00  Borr. Rank 
5 VULCANIZAÇÃO 1400X24 UNID 2  R$       207,00   R$          414,00  Borr. Rank 
6 VULCANIZAÇÃO 17,5X25 UNID 4  R$       271,00   R$       1.084,00  Borr. Rank 
    TOTAL   R$  13.500,00   
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LOTE 4   
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca  

1 REFORÇO DE PNEUS 23,1X30 UNID 1  R$    1.080,00   R$       1.080,00  Borr. Rank 
2 REFORÇO DE PNEUS 18,4X30 UNID 2  R$       633,00   R$       1.266,00  Borr. Rank 
3 REFORÇO DE PNEUS 18,4X34 UNID 2  R$       693,00   R$       1.386,00  Borr. Rank 
4 REFORÇO DE PENEUS 

14,9X24 
UNID 2  R$       435,00   R$          870,00  

Borr. Rank 
5 REFORÇO DE PENEUS 

1300X24 
Unid 6  R$       414,00   R$       2.484,00  

Borr. Rank 
6 REFORÇO DE PNEUS 1400X24 Unid 2  R$       513,00   R$       1.026,00  Borr. Rank 
7 REFORÇO DE PNEUS 17,5X25 Unid 4  R$       622,00   R$       2.488,00  Borr. Rank 
    TOTAL  R$     10.600,00   

 

 

                                                                                                          Itaguajé, 09 de Maio de 2012   

 
                                                                                              CONTRATANTE 

 
 

JAIRO AUGUSTO PARRON 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Av. Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------ CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal, Jairo Augusto Parron, 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 nestes termos: 

a) Licitação Nº.             :            20/2012 
b) Modalidade                :            Pregão 
c) Objeto Homologado  :   Prestação de Serviços Funerarios para atendimento de pessoas 

carentes do municipio, com fornecimento de urna mortuária 
padrão, jogo de velas, flores, translados e Transporte do Corpo 
do local de fornecimento até o Cemitério Municipal de Itaguajé  
no prazo de 12 (doze) meses.  

 
 
 K.C.V. MARTINS & MARTINS LTDA-ME - CNPJ 04.501.669/0001-18 
 
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
80 kits de Serviços funerarios 
compreendendo urna em madeira, 
pintura em mogno, com babado e sobre 
babado, varão com visor, véu, jogo de 
vela c/ 4 velas flores naturais p/ corpo, 
atendimento em Itaguajé para preparar 
corpo orientação documental e 
realização de sepultamento no 
cemitério Municipal de Itaguajé. 

UNID 80 1.300,00 104.000,00 

Translado - Buscar o corpo em outra 
localidade ou levar o corpo p/ outra 
localidade, ponto de  partida a séde do 
município de Itaguajé. 

km 5.000 1,00 5.000,00 

 
 

 
Valor Total Homologado –  R$ 109.000,00 
 
 

                                                                  Itaguajé, 09 de Maio de 2012 
 
 
 
                                                                     _________________________  
                                              Jairo Augusto Parron          
                                Prefeito Municipal 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Av. Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------ CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal, Jairo Augusto Parron, 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 nestes termos: 

a) Licitação Nº.            :            21/2012 
b) Modalidade              :            Pregão 
c) Objeto Homologado  :  Contratação de empresas para realização de Serviços de Reforço 

de Pneu Agricola, vulcanização e Recape de Pneus da Frota de 
Veiculos, Maquinas e Tratores desta Prefeitura. 

 
 

AFONSO PNEUS LTDA CNPJ Nº. 96.206.123/0001-52  
LOTE 01       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAPE A FRIO 750X16 UNID 18  R$       198,00   R$       3.564,00  Borr. Unibor 
2 RECAPE A FRIO 700X16 UNID 10  R$       169,00   R$       1.690,00  Borr. Unibor 
3 RECAPE A FRIO 900X20 UNID 10  R$       302,00   R$       3.020,00  Borr. Unibor 
4 RECAPE A FRIO 1000X20 UNID 20  R$       340,00   R$       6.800,00  Borr. Unibor 
5 RECAPE A FRIO 275/75R 17,5 UNID 10  R$       245,00   R$       2.450,00  Borr. Unibor 
6 RECAPE A FRIO 275/75R 22,5 UNID 2  R$       388,00   R$          776,00  Borr. Unibor 
    TOTAL  R$  18.300,00   

  
LOTE 02       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAUCHUTAGEM 7,50X16 UNID 18  R$       190,00   R$       3.420,00  Borr. Unibor 
2 RECAUCHUTAGEM 18,4X30 UNID 2  R$   1.276,00   R$       2.552,00  Borr. Unibor 
3 RECAUCHUTAGEM 14,9X24 UNID 2  R$       751,00   R$       1.502,00  Borr. Unibor 
4 RECAUCHUTAGEM 18,4X34 UNID 2  R$   1.357,00   R$       2.714,00  Borr. Unibor 
5 RECAUCHUTAGEM 23,1X30 UNID 1  R$   2.127,00   R$       2.127,00  Borr. Unibor 
6 VULCANIZAÇÃO 7,50X16 UNID 18  R$         52,50   R$          945,00  Borr. Unibor 
7 VULCANIZAÇÃO 18,4X30 UNID 2  R$       199,00   R$          398,00  Borr. Unibor 
8 VULCANIZAÇÃO 14,9X24 UNID 2  R$       145,00   R$          290,00  Borr. Unibor 
9 VULCANIZAÇÃO 18,4X34 UNID 2  R$       190,00   R$          380,00  Borr. Unibor 
10 VULCANIZAÇÃO 23,1 X30 UNID 1  R$       272,00   R$          272,00  Borr. Unibor 
    TOTAL  R$  14.600,00   
       
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP CNPJ Nº. 02.966.816/0003-61  
LOTE 3       
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca 

1 RECAUCHUTAGEM 1300X24 UNID 6  R$       765,00   R$       4.590,00  Borr. Rank 
2 RECAUCHUTAGEM 1400X24 UNID 2  R$       818,00   R$       1.636,00  Borr. Rank 
3 RECAUCHUTAGEM 17,5X25 UNID 4  R$   1.123,00   R$       4.492,00  Borr. Rank 
4 VULCANIZAÇÃO 1300X24 UNID 6  R$       214,00   R$       1.284,00  Borr. Rank 
5 VULCANIZAÇÃO 1400X24 UNID 2  R$       207,00   R$          414,00  Borr. Rank 
6 VULCANIZAÇÃO 17,5X25 UNID 4  R$       271,00   R$       1.084,00  Borr. Rank 
    TOTAL   R$  13.500,00   
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LOTE 4   
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. Marca  

1 REFORÇO DE PNEUS 23,1X30 UNID 1  R$   1.080,00   R$       1.080,00  Borr. Rank 
2 REFORÇO DE PNEUS 18,4X30 UNID 2  R$       633,00   R$       1.266,00  Borr. Rank 
3 REFORÇO DE PNEUS 18,4X34 UNID 2  R$       693,00   R$       1.386,00  Borr. Rank 
4 REFORÇO DE PENEUS 

14,9X24 
UNID 2  R$       435,00   R$          870,00  

Borr. Rank 
5 REFORÇO DE PENEUS 

1300X24 
Unid 6  R$       414,00   R$       2.484,00  

Borr. Rank 
6 REFORÇO DE PNEUS 1400X24 Unid 2  R$       513,00   R$       1.026,00  Borr. Rank 
7 REFORÇO DE PNEUS 17,5X25 Unid 4  R$       622,00   R$       2.488,00  Borr. Rank 
    TOTAL  R$     10.600,00   

 
 
 
Valor Total Homologado –  R$ 57.000,00 
 
 

                                                                  Itaguajé, 09 de Maio de 2012 
 
 
 
                                                                     _________________________  
                                              Jairo Augusto Parron          
                                Prefeito Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 / 2012. 
 

MENOR PREÇO POR LOTE 
 

O Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e em obediência a Lei Complementar nº123/2006 a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e 
Parecer Jurídico,  

 
RESOLVE: 
 
 

1 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: 
a) Processo nº                :23 / 2012-PP 
b) Licitação nº                :18 / 2012 
c) Modalidade                : Pregão Presencial – Com registro de preço. 
d) Data do Edital           :20.04.2012. 
e) Objeto Homologado: Registro de preço para “AQUISIÇÃO FRACIONADA DIARIAMENTE DE PÃES TIPO 
FRANCES E LANCHES, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE”. 
 
Empresa: 
João Pires de Oliveira E Cia Ltda – ME, estabelecida n a avenida Brasil,70 – CEP: 87.185-000, nesta cidade 
de Florai – Pr, CNPJ: 77.543.569/0001-28. 
 
LOTE 01: 
 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
3.500 Kg Pães tipo Frances            4,90        17.150,00 
 
 

Paço Municipal “Osvaldo da Silva” aos 04 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Ratti 
   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 / 2012. 

 
MENOR PREÇO POR LOTE 

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

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e em obediência a Lei Complementar nº123/2006 a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e 
Parecer Jurídico,  

 
RESOLVE: 
 
 

1 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: 
a) Processo nº                :23 / 2012-PP 
b) Licitação nº                :18 / 2012 
c) Modalidade                : Pregão Presencial – Com registro de preço. 
d) Data do Edital           :20.04.2012. 
e) Objeto Homologado: Registro de preço para “AQUISIÇÃO FRACIONADA DIARIAMENTE DE PÃES TIPO 
FRANCES E LANCHES, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE”. 
 
Empresa: 
José Nilson Libano da Silva & Cia Ltda - ME, estabelecida na avenida Fagion, 205 – CNPJ:03.594.973/0001-
94. 
 
LOTE 02: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
25.000 unidade Pães tipo lanche           0,35       8.750,00 
 
LOTE 03: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
3.000 unidade Pães tipo caseiro           3,50    10.500,00 
 

Paço Municipal “Osvaldo da Silva” aos 04 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Ratti 
   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 20 / 2012. 

 
MENOR PREÇO.  

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

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e em obediência a Lei Complementar nº123/2006 a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e 
Parecer Jurídico,  

 
RESOLVE: 
 

1 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: 
a) Processo nº                :24 / 2012-PP 
b) Licitação nº                :20 / 2012 
c) Modalidade                : Pregão Presencial – Com registro de preço. 
d) Data do Edital           :20.04.2012. 
e) Objeto Homologado: Registro de preço para “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
ESCAPAMENTOS, AMORTECEDORES, RADIADORES, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (MÃO DE OBRA) 
EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FLORAI – PR”. 
 
Empresa: 
Picoli & Picoli Ltda - EPP, sita a Avenida Brasil, 690 – centro – CEP: 87.600-000, da cidade de Nova 
Esperança - Pr, CNPJ: 81.418.774/0001-39. 
Qtd. Descrição Marca  Valor Un  Total  

1 Bóia VW Kombi c/ sensor   VDO  R$150,00 R$ 150,00  
1 Sensor de combustível flex  VDO  R$200,00 R$ 200,00  
5 Extintor   Universal R$      20,00 R$ 100,00  
10 Terminal de bateria   Universal R$        8,00 R$ 80,00  
10 Jogo reparo de bico   Universal R$      25,00 R$ 250,00  
5 Interruptor de freio  3RHO R$      30,00 R$ 150,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
2 Amortecedor traseiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
8 Cilindro freio traseiro VW Gol Controil R$      25,00 R$ 200,00  
4 Disco de freio VW Gol sólido/ventilado Hipper freio  R$100,00 R$ 400,00  
8 Retentor cubo traseiro Sabó R$      10,00 R$ 80,00  
2 Pastilha de freio VW Gol Cobreq R$      75,00 R$ 150,00  
6 Terminal de direção Driveway R$      45,00 R$ 270,00  
6 Pivo Driveway R$      50,00 R$ 300,00  
12 Bucha da bandeja  Sampel R$      12,00 R$ 144,00  
3 Cabo de vela Dayco R$155,00 R$ 465,00  
3 Jogo de vela   NGK  R$      96,00 R$ 288,00  
3 Correia dentada  Dayco R$      55,00 R$ 165,00  
3 Rolamento tensor  Nytron R$      95,00 R$ 285,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Kombi  Cofap  R$200,00 R$ 400,00  
2 Amortecedor traseiro VWKombi  Cofap  R$210,00 R$ 420,00  
4 Filtro de óleo  Fran  R$      20,00 R$ 80,00  
4 Filtro de ar VW Gol   Fran  R$      25,00 R$ 100,00  
2 Filtro de ar VW Kombi  Fran  R$      50,00 R$ 100,00  
40 Oléosemi sintético  Ipiranga  R$      15,00 R$ 600,00  
8 Coxim do motor Sampel R$      35,00 R$ 280,00  
8 Coxim do câmbio Sampel R$      40,00 R$ 320,00  
2 Cabo de freio de mão VW Gol Cabovel R$      60,00 R$ 120,00  
2 Homocinética lado roda  Cofap  R$168,00 R$ 336,00  

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 20 / 2012. 

 
MENOR PREÇO.  

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

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e em obediência a Lei Complementar nº123/2006 a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e 
Parecer Jurídico,  

 
RESOLVE: 
 

1 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: 
a) Processo nº                :24 / 2012-PP 
b) Licitação nº                :20 / 2012 
c) Modalidade                : Pregão Presencial – Com registro de preço. 
d) Data do Edital           :20.04.2012. 
e) Objeto Homologado: Registro de preço para “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
ESCAPAMENTOS, AMORTECEDORES, RADIADORES, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (MÃO DE OBRA) 
EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FLORAI – PR”. 
 
Empresa: 
Picoli & Picoli Ltda - EPP, sita a Avenida Brasil, 690 – centro – CEP: 87.600-000, da cidade de Nova 
Esperança - Pr, CNPJ: 81.418.774/0001-39. 
Qtd. Descrição Marca  Valor Un  Total  

1 Bóia VW Kombi c/ sensor   VDO  R$150,00 R$ 150,00  
1 Sensor de combustível flex  VDO  R$200,00 R$ 200,00  
5 Extintor   Universal R$      20,00 R$ 100,00  
10 Terminal de bateria   Universal R$        8,00 R$ 80,00  
10 Jogo reparo de bico   Universal R$      25,00 R$ 250,00  
5 Interruptor de freio  3RHO R$      30,00 R$ 150,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
2 Amortecedor traseiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
8 Cilindro freio traseiro VW Gol Controil R$      25,00 R$ 200,00  
4 Disco de freio VW Gol sólido/ventilado Hipper freio  R$100,00 R$ 400,00  
8 Retentor cubo traseiro Sabó R$      10,00 R$ 80,00  
2 Pastilha de freio VW Gol Cobreq R$      75,00 R$ 150,00  
6 Terminal de direção Driveway R$      45,00 R$ 270,00  
6 Pivo Driveway R$      50,00 R$ 300,00  
12 Bucha da bandeja  Sampel R$      12,00 R$ 144,00  
3 Cabo de vela Dayco R$155,00 R$ 465,00  
3 Jogo de vela   NGK  R$      96,00 R$ 288,00  
3 Correia dentada  Dayco R$      55,00 R$ 165,00  
3 Rolamento tensor  Nytron R$      95,00 R$ 285,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Kombi  Cofap  R$200,00 R$ 400,00  
2 Amortecedor traseiro VWKombi  Cofap  R$210,00 R$ 420,00  
4 Filtro de óleo  Fran  R$      20,00 R$ 80,00  
4 Filtro de ar VW Gol   Fran  R$      25,00 R$ 100,00  
2 Filtro de ar VW Kombi  Fran  R$      50,00 R$ 100,00  
40 Oléosemi sintético  Ipiranga  R$      15,00 R$ 600,00  
8 Coxim do motor Sampel R$      35,00 R$ 280,00  
8 Coxim do câmbio Sampel R$      40,00 R$ 320,00  
2 Cabo de freio de mão VW Gol Cabovel R$      60,00 R$ 120,00  
2 Homocinética lado roda  Cofap  R$168,00 R$ 336,00  
2 Homocinética lado câmbio  Cofap  R$168,00 R$ 336,00  
8 Coifa homocinetica lado roda Spicer R$      25,00 R$ 200,00  
8 Coifa homocinetica lado câmbio Spicer R$      25,00 R$ 200,00  
2 Alavanca freio de mão Shana R$      65,00 R$ 130,00  
20 Oléo motor SJ  Ipiranga  R$      13,00 R$ 260,00  
2 Amortecedor direção VW Kombi  Cofap  R$      90,00 R$ 180,00  
2 Pino Central com regulagem Butuen R$      90,00 R$ 180,00  
4 Lona de freio Fras-le R$      40,00 R$ 160,00  
8 Batente do eixo VW Kombi Sampel R$      30,00 R$ 240,00  
2 Disco de freio VW Kombi moderna Hipper freio  R$160,00 R$ 320,00  
6 Filtro de combustível  Fran  R$      25,00 R$ 150,00  
10 Batente do amortecedor  Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
8 Kit do estabilizador Sampel R$      20,00 R$ 160,00  
1 Radiador VW Gol  Visconde R$190,00 R$ 190,00  
1 Radiador Peugeot  Visconde R$300,00 R$ 300,00  
1 Radiador Ducato/Van/Sprinter  Visconde R$     850,00 R$ 850,00 
10 Coxim do radiador pequena Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
10 Coxim do radiador grande Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
2 Bateria 45 amp Automax R$185,00 R$ 370,00  
2 Bateria 60 amp Automax R$220,00 R$ 440,00  
2 Bateria 70 amp Automax R$260,00 R$ 520,00  
10 Coifa do amortecedor  Sampel R$        8,00 R$ 80,00  
6 Kit rolamento cubo traseiro VW Gol  FAG  R$      60,00 R$ 360,00  
4 Rolamento cubo dianteiro VW Gol  FAG  R$      85,00 R$ 340,00  
10 Bucha do eixo traseiro Sampel R$      25,00 R$ 250,00  
1 Tanque VW Gol Bepo R$200,00 R$ 200,00  
2 Amortecedor porta mala   Cofap  R$      60,00 R$ 120,00  
2 Amortecedor direção   Cofap  R$      90,00 R$ 180,00  
10 Oléo de câmbio  Ipiranga  R$      16,00 R$ 160,00  
2 Bobina de ignição  Delphi  R$275,00 R$ 550,00  
1 Jogo de vela Pegeout  NGK  R$100,00 R$ 100,00  
2 Bomba combustível   Delphi  R$250,00 R$ 500,00  
2 Tampa do distribuidor   Delphi  R$      50,00 R$ 100,00  
1 Sonda lambda  Delphi  R$260,00 R$ 260,00  
1 Sensor de velocidade  Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Jogo de cabo de vela c/ bub.Pegeout  Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Sensor borboleta   Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Correia dentada Pegeout Dayco R$125,00 R$ 125,00  
1 Bomba d' agua  SKF  R$210,00 R$ 210,00  
1 Rolamento tensor Pegeout Nytron R$175,00 R$ 175,00  
10 Batente sup.com rolamento VW Gol sampel R$      40,00 R$ 400,00  
1 Amortecedor dianteiro Pegeout  Cofap  R$380,00 R$ 380,00  
1 Amortecedor traseiro Pegeout  Cofap  R$300,00 R$ 300,00  
1 Radiador Pegeout  Visconde R$300,00 R$ 300,00  
2 Rolamento cubo traseiro Pegeout  INA  R$100,00 R$ 200,00  
2 Rolamento cubo dianteiro Pegeout  INA  R$200,00 R$ 400,00  
1 Silencioso Van Tupper R$110,00 R$ 110,00  
1 Pastilha de freio Pegeout Cobreq R$      75,00 R$ 75,00  
2 Silencioso traseiro VW Gol Tupper R$145,00 R$ 290,00  
2 Silencioso intermediário VW Gol Tupper R$110,00 R$ 220,00  
2 Silencioso intermediário VW Kombi Tupper R$135,00 R$ 270,00  
2 Bengala L/D Kombi Tupper R$      50,00 R$ 100,00  
2 Bengala L/E Kombi Tupper R$      50,00 R$ 100,00  
2 Silencioso  Tupper R$160,00 R$ 320,00  
10 Junta escape  Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
10 Junta amianto Sampel R$      10,00 R$ 100,00  
10 Abraçadeira para escape  Grazi metal  R$      10,00 R$ 100,00  
10 Borracha escape Sampel R$        5,00 R$ 50,00  
10 Suporte escape  Grazi metal  R$      10,00 R$ 100,00  
10 Coxim de escape  Sampel R$      10,00 R$ 100,00  
1 Silencioso traseiro Pegeout Tupper R$145,00 R$ 145,00  
1 IntermediarioPegeout Tupper R$135,00 R$ 135,00  
4 Kit do estabilizador reforçado  Original VW  R$      80,00 R$ 320,00  
2 Tanque VW Kombi Bepo R$175,00 R$ 350,00  
12 Coifa semi eixo Spicer R$      35,00 R$ 420,00  
4 Lavagem de tanque    R$     40,00 R$ 160,00  
2 Serviço de tanque    R$     80,00 R$ 160,00  
2 Lubrificação de eixo   R$      50,00 R$ 100,00  
10 Alinhamento   R$      30,00 R$ 300,00  
20 Balanceamento   R$     6,25 R$ 125,00  
6 Cambagem   R$    40,00 R$ 240,00  
6 Caster   R$   40,00 R$ 240,00  
6 endireitar roda   R$     35,00 R$ 210,00  
15 conserto pneu   R$    10,00 R$ 150,00  
5 serviço de escape   R$      30,00 R$ 150,00  
5 serviço de radiador    R$      50,00 R$ 250,00  
15 solda canaleta/estanho   R$      20,00 R$ 300,00  
15 solda lateral   R$      15,00 R$ 225,00  
15 solda de tanque    R$      20,00 R$ 300,00  
15 solda boca   R$     15,00 R$ 225,00  
15 solda caixa    R$     15,00 R$ 225,00  
4 serviço de freio traseiro/dianteiro   R$100,00 R$ 400,00  
4 Limpeza de tanque    R$   50,00 R$ 200,00  
8 Serviço de amortecedor    R$     20,00 R$ 160,00  
2 Serviço suspensão Kombi dianteira   R$250,00 R$ 500,00  
2 Serviço suspensão Kombi traseira   R$    80,00 R$ 160,00  
3 Serviço de correia dentada    R$     70,00 R$ 210,00  
3 Serviço de injeção com aparelho    R$ 80,00 R$ 240,00  
3 Serviço de componentes de injeção   R$   50,00 R$ 150,00  
3 Limpeza corpo de borboleta   R$50,00 R$ 150,00  
4 Regulagem de farol   R$ 25,00 R$ 100,00  
10 Desmontagem   R$   5,00 R$ 50,00  
5 Vulganização de pneu    R$   40,00 R$ 200,00  
4 Serviço de suspensão   R$    100,00 R$ 400,00  

Paço Municipal “Osvaldo da Silva” aos 04 dias do mês de maio de 2012. 
 

Edson Luiz Ratti 
   Prefeito Municipal 

                         
 
 
 
 
               

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 19 / 2012. 
 
 

MENOR PREÇO.  
 
 

O Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, e em obediência a Lei Complementar nº123/2006 a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e 
Parecer Jurídico,  

RESOLVE: 
 

1 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: 
a) Processo nº                :22/ 2012-PP 
b) Licitação nº                :19 / 2012 
c) Modalidade                : Pregão Presencial – Com registro de preço. 
d) Data do Edital           :20.04.2012. 
 
e) Objeto Homologado: Registro de preço para “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
RETÍFICA DE MOTORES VOLVO FH 12 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLVO B 10 PLACA BWI-5567, A SERVIÇO 
DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FLORAI - PR”. 
 
Empresa: 
RETIEL Retífica de Motores Ltda – EPP – CNPJ: 02.098.169/0001-51                  
 
Endereço: 
Rua Ademar Bornia, 1.059 – Jd.Europa – CEP: 87.113-110, da cidade de Sarandi – Pr. 
 
 
 
SERVIÇOS 

 QDE R$ Unitário   R$ Total     

                
MANDRILHAR BUCHA BIELA  6 25,00   150,00     
MANDRILHAR MANCAIS BLOCO  1 650,00   650,00     
PLAINAR BLOCO  1 260,00   260,00     
FRISAR ASSENTO CAMISA  6 70,00   420,00     
SERVICO DE SOLDA  1 2.000,00   2.000,00     
EMBUCHAR MANDRILHAR COMANDO  7 30,00   210,00     
PLAINAR ACENTO MANCAL  1 300,00   300,00     
REGULAR BOMBA INJETORA  1 450,00   450,00     
REGULAR BICO INJETOR  6 28,00   168,00     
ESMERILHAR MONTAR CABECOTE  1 150,00   150,00     
LAVAGEM UIMICA/ORCAMENTO/MOTOR  1 180,00   180,00     
REVISAR RADIADOR  1 500,00   500,00     
SOLDAR CAPA SECA  1 750,00   750,00     
GUINCHO  1 400,00   400,00     
MONTAR MOTOR COMPLETO  1 1.100,00   1.100,00     
DESMONTAR MOTOR  1 320,00   320,00     
INSTALAR MOTOR  1 1.400,00   1.400,00     
SOLDR  BLOC0     1     2.0

00,
00 

   2.000,00     

BALANCEAR VIRABREQUIM  1 300,00   300,00     
                           
 DESCRIÇAO DAS PEÇAS QDE UNIT   TOTAL     
 ARRUELADE ENCOSTO  1 150,00   150,00     
 BICO INJETOR  6 145,00   870,00     
 BOMBA MANUAL 1 70,00   70,00     
 BOMBA DE OLEO  1 1.900,00   1.900,00     
 BORRACHA DE CAMISA  6 38,00   228,00     
 BRONZINA DE BIELA  1 410,00   410,00     

        BRONZINA DE MANCAL  1 620,00   620,00     
                            BUCHA DE BIELA  6 40,00   240,00     
 BUCHA DO COMANDO  1 185,00   185,00     
 BUJAO REGULADOR 1 26,00   26,00     
 CABECOTEDO MOTOR  6 920,00   5.520,00     
 CAMISA DE BICO INJETOR 6 90,00   540,00     
 CANO DO INJETOR  6 38,00   228,00     
 COLA PARA JUNTA  1 6,00   6,00     
 CORREIA DO MOTOR  2 35,00   70,00     
 COXIM DO MOTOR                              

 
3 

  
245,00   735,00     

           
 CUBO DA ENGRENAGEM INTERMED/BBA 1 50,00   50,00     
 EIXODO COMANDO DE VALVULA 1 1.430,00   1.430,00     
 ELEMENTO DA BOMBA INJETORA 6 125,00   750,00     
 ENGRENAGEM DO COMANDO  1 240,00   240,00     
 FILTRO DO AR  1 250,00   250,00     
 FILTRO DO OLEO COMBUSTIVEL  1 30,00   30,00     
 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE  2 65,00   130,00     
 INTERRUPTOR DEOLEO  1 130,00   130,00     
 JUNTA DO MOTOR  1 390,00   390,00     

        KIT BOMBA INJETORA P 1 150,00   150,00     
                            KIT DO MOTOR  6 920,00   5.520,00     

        MEMBRANA LIMITADOR FUMACA  1 50,00   50,00     
 MOLA PORTA VALVULA BOSCH 6 18,00   108,00     
 PARAFUSO DA BOMBA INJETORA  12 7,00   84,00     

        PINO PRESSAO BICO INJETOR 6 19,00   114,00     
                            PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA  1 40,00   40,00     
 REPARO ALAVANCA REGULADORA 1 300,00   300,00     
 REPARO DO BICO INJETOR  6 70,00   420,00     
 REPARO DA BOMBA AGUA  1 145,00   145,00     
 RETENTOR DIANTEIRO  2 46,00   92,00     
 ROLAMENTO DA EMBREAGEM  1 900,00   900,00     

        ROLAMENTO VIRABREQUIM  1 60,00   60,00     
 THINNER  1 10,00   10,00     
 TINTA MOTOR  2 45,00   90,00     
 TUCHO  12 30,00   360,00     
 VALVULA DA ADMISSAO  6 35,00   210,00     
 VALVULA DE ALIVIO  2 250,00   500,00     
 VALVULA DO ESCAPE  6 43,00   258,00     

        VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA 6 140,00   840,00     
                            VALVULA DO RETORNO  1 90,00   90,00     
 VALVULA DO TERMOSTATO 2 185,00   370,00     
 
 
  

VIRABREQUIM  1 6.758,00   6.758,     
 

Paço Municipal “Osvaldo da Silva” aos 08 dias do mês de maio de 2012. 
 

 
 

Edson Luiz Ratti 
   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOSNº 18 / 2012. 
MENOR PREÇO POR LOTE 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32 / 2012. 

 
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito 
no CNPJ/MF sob n.º. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, o Senhor: Edson Luiz Ratti, registra o preço para ““:AQUISIÇÃO 
FRACIONADA DIARIAMENTE DE PÃES TIPO FRANCES E LANCHES, PARA DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE”. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 32 / 2012                                          PREGAO PRESENCIAL N.º 18 / 2012 
 
Fornecedor:: 
João Pires de Oliveira E Cia Ltda – ME. 
 
Endereço: 
Avenida Brasil,70 – CEP: 87.185-000, nesta cidade de Florai – Pr. 

CNPJ: 77.543.569/0001-28. 

 
LOTE 01: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
3.500 Kg Pães tipo Frances            4,90        17.150,00 
 

Floraí( Pr ), 04 de maio de 2.012. 
 
 

Edson Luiz Ratti                                                João Pires de Oliveira E Cia Ltda – ME. 
MUNICÍPIO DE FLORAÍ                               João Pires de Oliveira – CPF:101.781.809-63 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________                        ___________________________ 
1 – Walter LaércioBento                       2 –         Luiz Fagan 
CPF: 390.471.219-53                                     CPF:175.290.189 – 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edson Luiz Ratti 
   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOSNº 18 / 2012. 
MENOR PREÇO POR LOTE 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32 / 2012. 

 
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito 
no CNPJ/MF sob n.º. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, o Senhor: Edson Luiz Ratti, registra o preço para ““:AQUISIÇÃO 
FRACIONADA DIARIAMENTE DE PÃES TIPO FRANCES E LANCHES, PARA DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE”. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 32 / 2012                                          PREGAO PRESENCIAL N.º 18 / 2012 
 
Fornecedor:: 
João Pires de Oliveira E Cia Ltda – ME. 
 
Endereço: 
Avenida Brasil,70 – CEP: 87.185-000, nesta cidade de Florai – Pr. 

CNPJ: 77.543.569/0001-28. 

 
LOTE 01: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
3.500 Kg Pães tipo Frances            4,90        17.150,00 
 

Floraí( Pr ), 04 de maio de 2.012. 
 
 

Edson Luiz Ratti                                                João Pires de Oliveira E Cia Ltda – ME. 
MUNICÍPIO DE FLORAÍ                               João Pires de Oliveira – CPF:101.781.809-63 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________                        ___________________________ 
1 – Walter LaércioBento                       2 –         Luiz Fagan 
CPF: 390.471.219-53                                     CPF:175.290.189 – 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOSNº 18 / 2012. 
MENOR PREÇO POR LOTE 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33 / 2012. 

 
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito 
no CNPJ/MF sob n.º. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, o Senhor: Edson Luiz Ratti, registra o preço para ““:AQUISIÇÃO 
FRACIONADA DIARIAMENTE DE PÃES TIPO FRANCES E LANCHES, PARA DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE”. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 33 / 2012                                          PREGAO PRESENCIAL N.º 18 / 2012 
 
Fornecedor:: 
José Nilson Libano da Silva & Cia Ltda - ME                  
 
Endereço: 
Avenida Fagion, 205 – CEP: 87.185-000 – Florai – Pr.. 

CNPJ: 03.594.973/0001-94. 

 
LOTE 02: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
25.000 Unidade Pães tipo lanche           0,35       8.750,00 
 
LOTE 03: 
Quantidade: Unidade: Produto: Preço Unit: Total: 
3.000 Unidade Pães tipo caseiro           3,50    10.500,00 
 

Floraí( Pr ), 04 de maio de 2.012. 
 
 

Edson Luiz Ratti                                                        José Nilson Libano da Silva & Cia Ltda - ME 
MUNICÍPIO DE FLORAÍ                                          José Nilson Libano da Silva – CPF:436.814.339-68 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________                                ___________________________ 
1 – Walter Laércio Bento                                           2 – Luiz Fagan 
CPF: 390.471.219-53                                             CPF:175.290.189 – 49 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOSNº 20 / 2012. 
MENOR PREÇO 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35 / 2012. 

 
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito 
no CNPJ/MF sob n.º. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, o Senhor: Edson Luiz Ratti, registra o preço para “ CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ESCAPAMENTOS, AMORTECEDORES, RADIADORES, E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS (MÃO DE OBRA) EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FLORAI – PR ”. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 35 / 2012                                          PREGAO PRESENCIAL N.º 20 / 2012 
 
Fornecedor:: 
Picoli & Picoli Ltda - EPP                  
 
Endereço: 
Avenida Brasil, 690 – centro – CEP: 87.600-000, da cidade de Nova 
Esperança - Pr,  

CNPJ: 81.418.774/0001-39. 

Qtd. Descrição Marca  Valor Un  Total  
1 Bóia VW Kombi c/ sensor   VDO  R$150,00 R$ 150,00  
1 Sensor de combustível flex  VDO  R$200,00 R$ 200,00  
5 Extintor   Universal R$      20,00 R$ 100,00  
10 Terminal de bateria   Universal R$        8,00 R$ 80,00  
10 Jogo reparo de bico   Universal R$      25,00 R$ 250,00  
5 Interruptor de freio  3RHO R$      30,00 R$ 150,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
2 Amortecedor traseiro VW Gol   Cofap  R$250,00 R$ 500,00  
8 Cilindro freio traseiro VW Gol Controil R$      25,00 R$ 200,00  
4 Disco de freio VW Gol sólido/ventilado Hipper freio  R$100,00 R$ 400,00  
8 Retentor cubo traseiro Sabó R$      10,00 R$ 80,00  
2 Pastilha de freio VW Gol Cobreq R$      75,00 R$ 150,00  
6 Terminal de direção Driveway R$      45,00 R$ 270,00  
6 Pivo Driveway R$      50,00 R$ 300,00  
12 Bucha da bandeja  Sampel R$      12,00 R$ 144,00  
3 Cabo de vela Dayco R$155,00 R$ 465,00  
3 Jogo de vela   NGK  R$      96,00 R$ 288,00  
3 Correia dentada  Dayco R$      55,00 R$ 165,00  
3 Rolamento tensor  Nytron R$      95,00 R$ 285,00  
2 Amortecedor dianteiro VW Kombi  Cofap  R$200,00 R$ 400,00  
2 Amortecedor traseiro VWKombi  Cofap  R$210,00 R$ 420,00  
4 Filtro de oleo  Fran  R$      20,00 R$ 80,00  
4 Filtro de ar VW Gol   Fran  R$      25,00 R$ 100,00  
2 Filtro de ar VW Kombi  Fran  R$      50,00 R$ 100,00  
40 Oléosemi sintético  Ipiranga  R$      15,00 R$ 600,00  
8 Coxim do motor Sampel R$      35,00 R$ 280,00  
8 Coxim do câmbio Sampel R$      40,00 R$ 320,00  

2 Cabo de freio de mão VW Gol Cabovel R$      60,00 R$ 120,00  
2 Homocinética lado roda  Cofap  R$168,00 R$ 336,00  
2 Homocinética lado câmbio  Cofap  R$168,00 R$ 336,00  
8 Coifa homocinetica lado roda Spicer R$      25,00 R$ 200,00  
8 Coifa homocinetica lado câmbio Spicer R$      25,00 R$ 200,00  
2 Alavanca freio de mão Shana R$      65,00 R$ 130,00  
20 Oléo motor SJ  Ipiranga  R$      13,00 R$ 260,00  
2 Amortecedor direção VW Kombi  Cofap  R$      90,00 R$ 180,00  
2 Pino Central com regulagem Butuen R$      90,00 R$ 180,00  
4 Lona de freio Fras-le R$      40,00 R$ 160,00  
8 Batente do eixo VW Kombi Sampel R$      30,00 R$ 240,00  
2 Disco de freio VW Kombi moderna Hipper freio  R$160,00 R$ 320,00  
6 Filtro de combustivel  Fran  R$      25,00 R$ 150,00  
10 Batente do amortecedor  Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
8 Kit do estabilizador Sampel R$      20,00 R$ 160,00  
1 Radiador VW Gol  Visconde R$190,00 R$ 190,00  
1 Radiador Peugeot  Visconde R$300,00 R$ 300,00  
1 Radiador Ducato/Van/Sprinter  Visconde R$     850,00 R$ 850,00 
10 Coxim do radiador pequena Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
10 Coxim do radiador grande Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
2 Bateria 45 amp Automax R$185,00 R$ 370,00  
2 Bateria 60 amp Automax R$220,00 R$ 440,00  
2 Bateria 70 amp Automax R$260,00 R$ 520,00  
10 Coifa do amortecedor  Sampel R$        8,00 R$ 80,00  
6 Kit rolamento cubo traseiro VW Gol  FAG  R$      60,00 R$ 360,00  
4 Rolamento cubo dianteiro VW Gol  FAG  R$      85,00 R$ 340,00  
10 Bucha do eixo traseiro Sampel R$      25,00 R$ 250,00  
1 Tanque VW Gol Bepo R$200,00 R$ 200,00  
2 Amortecedor porta mala   Cofap  R$      60,00 R$ 120,00  
2 Amortecedor direção   Cofap  R$      90,00 R$ 180,00  
10 Oléo de câmbio  Ipiranga  R$      16,00 R$ 160,00  
2 Bobina de ignição  Delphi  R$275,00 R$ 550,00  
1 Jogo de vela Pegeout  NGK  R$100,00 R$ 100,00  
2 Bomba combustível   Delphi  R$250,00 R$ 500,00  
2 Tampa do distribuidor   Delphi  R$      50,00 R$ 100,00  
1 Sonda lambda  Delphi  R$260,00 R$ 260,00  
1 Sensor de velocidade  Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Jogo de cabo de vela c/ bubinaPegeout  Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Sensor borboleta   Delphi  R$200,00 R$ 200,00  
1 Correia dentada Pegeout Dayco R$125,00 R$ 125,00  
1 Bomba d' agua  SKF  R$210,00 R$ 210,00  
1 Rolamento tensor Pegeout Nytron R$175,00 R$ 175,00  
10 Batente superior com rolamento VW Gol sampel R$      40,00 R$ 400,00  
1 Amortecedor dianteiro Pegeout  Cofap  R$380,00 R$ 380,00  
1 Amortecedor traseiro Pegeout  Cofap  R$300,00 R$ 300,00  
1 Radiador Pegeout  Visconde R$300,00 R$ 300,00  
2 Rolamento cubo traseiro Pegeout  INA  R$100,00 R$ 200,00  
2 Rolamento cubo dianteiro Pegeout  INA  R$200,00 R$ 400,00  
1 Silencioso Van Tupper R$110,00 R$ 110,00  
1 Pastilha de freio Pegeout Cobreq R$      75,00 R$ 75,00  
2 Silencioso traseiro VW Gol Tupper R$145,00 R$ 290,00  
2 Silencioso intermediário VW Gol Tupper R$110,00 R$ 220,00  
2 Silencioso intermediário VW Kombi Tupper R$135,00 R$ 270,00  
2 Bengala L/D Kombi Tupper R$      50,00 R$ 100,00  
2 Bengala L/E Kombi Tupper R$      50,00 R$ 100,00  
2 Silencioso  Tupper R$160,00 R$ 320,00  
10 Junta escape  Sampel R$      12,00 R$ 120,00  
10 Junta amianto Sampel R$      10,00 R$ 100,00  
10 Abraçadeira para escape  Grazi metal  R$      10,00 R$ 100,00  
10 Borracha escape Sampel R$        5,00 R$ 50,00  
10 Suporte escape  Grazi metal  R$      10,00 R$ 100,00  
10 Coxim de escape  Sampel R$      10,00 R$ 100,00  
1 Silencioso traseiro Pegeout Tupper R$145,00 R$ 145,00  
1 IntermediarioPegeout Tupper R$135,00 R$ 135,00  
4 Kit do estabilizador reforçado  Original VW  R$      80,00 R$ 320,00  
2 Tanque VW Kombi Bepo R$175,00 R$ 350,00  
12 Coifa semi eixo Spicer R$      35,00 R$ 420,00  
4 Lavagem de tanque    R$                 40,00 R$ 160,00  
2 Serviço de tanque    R$                 80,00 R$ 160,00  
2 Lubrificação de eixo   R$                 50,00 R$ 100,00  
10 Alinhamento   R$                 30,00 R$ 300,00  
20 balanceamento   R$                  6,25 R$ 125,00  
6 Cambagem   R$                 40,00 R$ 240,00  
6 Caster   R$                 40,00 R$ 240,00  
6 endireitar roda   R$                 35,00 R$ 210,00  
15 conserto pneu   R$                 10,00 R$ 150,00  
5 serviço de escape   R$                 30,00 R$ 150,00  
5 serviço de radiador    R$                 50,00 R$ 250,00  
15 solda canaleta/estanho   R$                 20,00 R$ 300,00  
15 solda lateral   R$                 15,00 R$ 225,00  
15 solda de tanque    R$                 20,00 R$ 300,00  
15 solda boca   R$                 15,00 R$ 225,00  
15 solda caixa    R$                 15,00 R$ 225,00  
4 serviço de freio traseiro/dianteiro   R$               100,00 R$ 400,00  
4 Limpeza de tanque    R$                 50,00 R$ 200,00  
8 Serviço de amortecedor    R$                 20,00 R$ 160,00  
2 Serviço suspensão Kombi dianteira   R$               250,00 R$ 500,00  
2 Serviço suspensão Kombi traseira   R$                 80,00 R$ 160,00  
3 Serviço de correia dentada    R$                 70,00 R$ 210,00  
3 Serviço de injeção com aparelho    R$                 80,00 R$ 240,00  
3 Serviço de componentes de injeção   R$                 50,00 R$ 150,00  
3 Limpeza corpo de borboleta   R$                 50,00 R$ 150,00  
4 Regulagem de farol   R$                 25,00 R$ 100,00  
10 Desmontagem   R$                  5,00 R$ 50,00  
5 Vulganização de pneu    R$                 40,00 R$ 200,00  
4 Serviço de suspensão   R$               100,00 R$ 400,00  

Floraí( Pr ), 08 de maio de 2.012. 
 
Edson Luiz Ratti                                                                      Picoli & Picoli Ltda - EPP                  
MUNICÍPIO DE FLORAÍ                                                     Luiz Carlos Picoli – CPF: 506.059.259-68       
 
TESTEMUNHAS: 
______________________                                ___________________________ 

1 – Walter Laércio Bento                                      2 – Luiz Fagan 
CPF: 390.471.219-53                                         CPF:175.290.189 – 49 
 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOSNº 19 / 2012. 
MENOR PREÇO 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34 / 2012. 

 
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito 
no CNPJ/MF sob n.º. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, o Senhor: Edson Luiz Ratti, registra o preçopara“CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETÍFICA DE MOTORES VOLVO FH 12 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLVO B 
10 PLACA BWI-5567, A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE FLORAI - PR 
”. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 34 / 2012                                          PREGAO PRESENCIAL N.º 19 / 2012 
 
Fornecedor:: 
RETIEL Retífica de Motores Ltda - EPP 
 
Endereço: 
Rua Ademar Bornia, 1.059 – Jd.Europa – CEP: 87.113-110, da 
cidade de Sarandi - Pr,  

CNPJ: 02.098.169/0001-51. 

  
SERVIÇOS 

 QDE R$ Unitário   R$ Total     

                 
 MANDRILHAR BUCHA BIELA  6 25,00   150,00     
 MANDRILHAR MANCAIS BLOCO  1 650,00   650,00     
 PLAINAR BLOCO  1 260,00   260,00     
 FRISAR ASSENTO CAMISA  6 70,00   420,00     
 SERVICO DE SOLDA  1 2.000,00   2.000,00     
 EMBUCHAR MANDRILHAR COMANDO  7 30,00   210,00     
 PLAINAR ACENTO MANCAL  1 300,00   300,00     
 REGULAR BOMBA INJETORA  1 450,00   450,00     
 REGULAR BICO INJETOR  6 28,00   168,00     
 ESMERILHAR MONTAR CABECOTE  1 150,00   150,00     
 LAVAGEM QUIMICA/ORCAMENTO/MOTOR  1 180,00   180,00     
 REVISAR RADIADOR  1 500,00   500,00     
 SOLDAR CAPA SECA  1 750,00   750,00     
 GUINCHO  1 400,00   400,00     
 MONTAR MOTOR COMPLETO  1 1.100,00   1.100,00     
 DESMONTAR MOTOR  1 320,00   320,00     
 INSTALAR MOTOR  1 1.400,00   1.400,00     
 SOLDA

R  
BLOC
O 

    1     2.000,0
0 

   2.000,00     

 BALANCEAR VIRABREQUIM  1 300,00   300,00     
                            
 DESCRIÇAO DAS PEÇAS QDE UNIT   TOTAL     
 ARRUELADE ENCOSTO  1 150,00   150,00     
 BICO INJETOR  6 145,00   870,00     
 BOMBA MANUAL 1 70,00   70,00     
 BOMBA DE OLEO  1 1.900,00   1.900,00     
 BORRACHA DE CAMISA  6 38,00   228,00     
 BRONZINA DE BIELA  1 410,00   410,00     

        BRONZINA DE MANCAL  1 620,00   620,00     
                             BUCHA DE BIELA  6 40,00   240,00     
 BUCHA DO COMANDO  1 185,00   185,00     
 BUJAO REGULADOR 1 26,00   26,00     
 CABECOTEDO MOTOR  6 920,00   5.520,00     
 CAMISA DE BICO INJETOR 6 90,00   540,00     
 CANO DO INJETOR  6 38,00   228,00     
 COLA PARA JUNTA  1 6,00   6,00     
 CORREIA DO MOTOR  2 35,00   70,00     
 COXIM DO MOTOR                              

 
3 

  
245,00   735,00     

  
 
 

         

 CUBO DA ENGRENAGEM INTERMED/BBA 1 50,00   50,00     
 EIXODO COMANDO DE VALVULA 1 1.430,00   1.430,00     
 ELEMENTO DA BOMBA INJETORA 6 125,00   750,00     
 ENGRENAGEM DO COMANDO  1 240,00   240,00     
 FILTRO DO AR  1 250,00   250,00     
 FILTRO DO OLEO COMBUSTIVEL  1 30,00   30,00     
 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE  2 65,00   130,00     
 INTERRUPTOR DEOLEO  1 130,00   130,00     
 JUNTA DO MOTOR  1 390,00   390,00     

        KIT BOMBA INJETORA P 1 150,00   150,00     
                             KIT DO MOTOR  6 920,00   5.520,00     

        MEMBRANA LIMITADOR FUMACA  1 50,00   50,00     
 MOLA PORTA VALVULA BOSCH 6 18,00   108,00     
 PARAFUSO DA BOMBA INJETORA  12 7,00   84,00     

        PINO PRESSAO BICO INJETOR 6 19,00   114,00     
                             PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA  1 40,00   40,00     
 REPARO ALAVANCA REGULADORA 1 300,00   300,00     
 REPARO DO BICO INJETOR  6 70,00   420,00     
 REPARO DA BOMBA AGUA  1 145,00   145,00     
 RETENTOR DIANTEIRO  2 46,00   92,00     
 ROLAMENTO DA EMBREAGEM  1 900,00   900,00     

        ROLAMENTO VIRABREQUIM  1 60,00   60,00     
 THINNER  1 10,00   10,00     
 TINTA MOTOR  2 45,00   90,00     
 TUCHO  12 30,00   360,00     
 VALVULA DA ADMISSAO  6 35,00   210,00     
 VALVULA DE ALIVIO  2 250,00   500,00     
 VALVULA DO ESCAPE  6 43,00   258,00     

        VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA 6 140,00   840,00     
                             VALVULA DO RETORNO  1 90,00   90,00     
 VALVULA DO TERMOSTATO 2 185,00   370,00     
 
 
  

VIRABREQUIM  1 6.758,00   6.758,00     
 

                         
Floraí( Pr ), 08 de maio de 2.012. 

 
Edson Luiz Ratti                                                         RETIEL Retífica de Motores Ltda - EPP 
MUNICÍPIO DE FLORAÍ                                          Elias Alves dos Santos CPF: 362.582.379-91                       
                                                                                               FORNECEDOR 
TESTEMUNHAS: 
______________________                                ___________________________ 
1 – Walter Laércio  Bento                                       2 – Luiz Fagan 
CPF: 390.471.219-53                                           CPF:175.290.189 – 49 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRENCIA Nº  - 003/2012 

 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2012. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DA 

AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

VENCEDOR  

GUARAUNA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 85.004.760/0001-20 

VALOR: R$ 8.685.904,01 (Oito milhões seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e 

quatro reais e um centavo). 

Torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 

ADJUDICAÇÃO ao proponente GUARAUNA ENGENHARIA LTDA 

 

Colorado-Pr, 07 de Maio de 2012. 

 

____________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  28/2012 - PR

89/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

28/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 89/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de material de sinalização visual e contratação de empresa especializada em serviços 
impressos de adesivos, impressão em lona, locação de equipamento de som e pinturas em: fachadas, 
placas, faixas para secretarias do Município de Colorado

d )  Data Homologação: 26/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 001045 - ART CIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 49.430,000,00004
- 001042 - J.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA
ME

70.500,000,00001

119.930,005

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   26   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  28/2012 - PR

89/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

28/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 89/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de material de sinalização visual e contratação de empresa especializada em serviços 
impressos de adesivos, impressão em lona, locação de equipamento de som e pinturas em: fachadas, 
placas, faixas para secretarias do Município de Colorado

d )  Data Homologação: 26/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 001045 - ART CIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 49.430,000,00004
- 001042 - J.S. PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA
ME

70.500,000,00001

119.930,005

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   26   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  25/2012 - PR

86/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

25/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 86/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de hipoclorito de sódio para a secretaria municipal de saneamento em Colorado
d )  Data Homologação: 26/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000772 - EMPORIO DA LIMPEZA LTDA 16.650,000,00001

16.650,001

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   26   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  25/2012 - PR

86/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

25/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 86/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de hipoclorito de sódio para a secretaria municipal de saneamento em Colorado
d )  Data Homologação: 26/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000772 - EMPORIO DA LIMPEZA LTDA 16.650,000,00001

16.650,001

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   26   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  20/2012 - PR

80/2012
16/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

20/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 80/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de medicamentos e materiais farmacológicos em farmácias locais, com entrega imediato para 
distribuição e tratamento de saúde de munícipes carentes

d )  Data Homologação: 23/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000239 - ELAINE DAMARIS GIROTTO 242.870,680,0000121
- 000238 - FARMÁCIA LIDERFARMA LTDA 225.329,520,0000142

468.200,20263

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   23   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  20/2012 - PR

80/2012
16/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

20/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 80/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de medicamentos e materiais farmacológicos em farmácias locais, com entrega imediato para 
distribuição e tratamento de saúde de munícipes carentes

d )  Data Homologação: 23/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000239 - ELAINE DAMARIS GIROTTO 242.870,680,0000121
- 000238 - FARMÁCIA LIDERFARMA LTDA 225.329,520,0000142

468.200,20263

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   23   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  31/2012 - PR

92/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

31/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 92/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de material laboratorial para o laboratório do centro de saúde do município de Colorado
d )  Data Homologação: 30/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000096 - C. R. TEDARDI & CIA LTDA 34.235,360,000048
- 000579 - LABINGÁ COM. DE ART. PARA LABORATÓRIO LTDA 44.227,350,000041

78.462,7189

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   30   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  31/2012 - PR

92/2012
23/03/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

31/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 92/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de material laboratorial para o laboratório do centro de saúde do município de Colorado
d )  Data Homologação: 30/04/2012

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
(em Reais R$)

- 000096 - C. R. TEDARDI & CIA LTDA 34.235,360,000048
- 000579 - LABINGÁ COM. DE ART. PARA LABORATÓRIO LTDA 44.227,350,000041

78.462,7189

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   30   de  Abril   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012

MARCOS GRANZOTTO NETO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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          2. DAS PROVAS 
 
          I. O Concurso Público para os cargos constantes deste Edital será realizado 
em única etapa com prova de conhecimento, tendo vinte e cinco questões objetivas 
de múltipla escolha, obedecendo rigorosamente ao programa abaixo, com o valor de 
04 (quatro) pontos cada questão, perfazendo um total de 100 (cem) pontos. 
                            
     II. As provas serão realizadas no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, 
situado à Rua São Tomé, 339, Centro, Ponto de referência: ao lado do Hospital 
Municipal, em Inajá – PR, no dia 10 de junho de 2012, às 10h00.  
                
         III. Os candidatos deverão apresentar-se trinta minutos antes do início das 
provas, ou seja, às 09h30, munidos de cédula de identidade, sem a qual não será 
permitido fazer o concurso, ficha de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta, 
no local indicado no item II, número 2. 
 
 
         3. PROGRAMA 
 
         I – Cargo: Psicólogo 
 
01 - Teorias da Personalidade: Teoria Psicanalítica de Freud; Teoria Behaviorista de 
Skinner; Teoria Gestáltica de Frederick Perls. Teoria do Desenvolvimento: Jean 
Piaget; Vygotsky. Psicoterapia.  
02 - A entrevista psicológica. Infância e Adolescência: desenvolvimento biológico, 
cognitivo, afetivo e social.  
03 - Ludoterapia. Orientação e terapia familiar.  
04 - A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; 
concepções de saúde e doença. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; 
contribuições  da psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de 
sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses e perversões na clínica 
com crianças, adolescentes e adultos.  
05 - Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas 
aplicabilidades (entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de 
tratamentos com crianças, adolescentes e adultos: intervenções individuais e 
grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos operativos, 
psicoterapia individual, atendimento à família.  
06 - Políticas de Saúde (SUS) e propostas para a Saúde Mental. Ética Profissional. 
Normas Operacionais Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS 
– 2005. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Centro de referência de 
Assistência Social – CRAS. 
07 - Lei nº 8.069 de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA).  
08 - Lei nº 10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).   
09 - Lei Orgânica do Município de Inajá. 
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          II – Cargo: Assistente Social. 
 
01 - Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 
02 - Serviço Social e formação profissional; 
03 - A dimensão política da prática profissional; 
04 - Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social. 
05 - Desafios do Serviço Social na contemporaneidade. 
06 - Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais. 
07 - Planejamento Estratégico Participativo. 
08 - Serviço Social e interdisciplinaridade. 
09 - Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. 
10 - Sistema Único da Assistência Social. 
11 - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). 
12 - Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n°. 8.742/93). 
13 - Lei n°. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso. 
14 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
15 - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – 
NOB/SUAS. 
16 - Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 
17 - Lei Orgânica do Município de Inajá. 
 
 
         III – Cargo: Escriturário 
 
01) Português: Noções de fonética. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. 
Ortografia. Semântica. Classes de palavras. Concordância nominal. Substantivo. 
Concordância verbal. Regência verbal. Crase. Análise sintática. Colocação 
pronominal e pontuação. Interpretação de textos, Tipos de textos e escolas 
literárias. 
02) Matemática básica: Sistema métrico decimal. Razão. Proporção. Divisão 
proporcional. Regra de três. Porcentagem, grandezas e medidas. Cálculos de 
áreas. Interpretação de gráficos e geometrias. 
03) Complementação do programa, matéria específica: Teoria clássica da 
Administração – Teoria das Relações Humanas – Decorrências da Teoria das 
Relações Humanas – Administração por objetivos – Teoria Estruturalista da 
Administração – Teoria, Características, Disfunções e Dimensões da Burocracia – 
Teoria Importamental da Administração – Teoria do Desenvolvimento 
Organizacional – Teoria Matemática da Administração – Teoria de Sistemas – 
Teoria da Contingência – Contabilidade Pública: Fiscalização da Gestão Fiscal, 
Resultado Financeiro do exercício, Resultado Operacional – Princípios Contábeis 
aplicáveis à Contabilidade Pública – Economia Orçamentária – Fazenda Pública – 
Passivo Real – Serviços da Dívida – Substância Patrimonial – Subvenções – 
Receitas e Despesas – Orçamento – Lei Federal nº 4.320/1964 – Lei Complementar 
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações (Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública), Lei Federal nº 
10.520/2002 (Lei que institui a modalidade de licitação Pregão), Instrução Normativa 
nº 37/2009 – TCE/PR e SIM AM – Sistema de Informações Municipais – 
Acompanhamento Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
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04) Conhecimento de Informática – Conceitos de Sistemas de Computação: 
organização de computadores (Conceitos Básicos) - Memória; Unidade Central de 
Processamento; Entrada e Saída; Modos de endereçamento; Barramento; 
Organização de memória; Memória auxiliar. Sistemas operacionais (conceitos 
básicos), Gerenciamento de arquivos; Gerenciamento de Entrada/Saída; Interface 
Gráfica; Vírus, Antí-virus; Internet: O que é Internet?; Correio Eletrônico; World Wide 
Web; File Transfer Protocol; Listas de discussão, Domínios, Sites, Segurança de 
internet, Navegadores (browsers), Comunidades Virtuais, Blogs. Planilhas 
Eletrônicas: Conteúdo das células; Digitação; Formatação; Formulas; Ações: 
Repetir última, Desfazer, Refazer, Alterar, Alinhar dados, Apagar dados, 
Copiar/Inserir, Eliminar linhas, Fixar/Liberar linhas e colunas, Impressão de 
planilhas, Funções: soma, média, mínimo, máximo, soma se, se, procv;. Editores de 
Textos - Conceitos, Documento: Configurar, Salvar; Parágrafos; Manipulação de 
texto: Copiar, Transferir, Eliminar, Recuperar, Localizar, Substituir; Formatação e 
efeitos visuais: Reduzir, Ampliar, Modo normal, Modo layout, Modo pré-impressão, 
Bordas, Parágrafo. Apresentadores de Slides – Conceitos, Formas de 
Apresentações, Menus – Arquivo, Editar, Inserir, Formatar, Ferramentas, 
Apresentação de Slides, Editando uma Apresentação, Trabalhando com a Barra de 
Ferramentas Principal;  As novas tecnologias, Tecnologias da Informação, Sistemas 
Multímidia, Portais de Informação. 
05) Lei Orgânica do Município de Inajá. 
 
    
          IV – Cargo: Monitor de Informática 
 
01) Português: Noções de fonética. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. 
Ortografia. Semântica. Classes de palavras. Concordância nominal. Substantivo. 
Concordância verbal. Regência verbal. Crase. Análise sintática. Colocação 
pronominal e pontuação. Interpretação de textos, Tipos de textos e escolas 
literárias. 
02) Matemática básica: Sistema métrico decimal. Razão. Proporção. Divisão 
proporcional. Regra de três. Porcentagem, grandezas e medidas. Cálculos de 
áreas. Interpretação de gráficos e geometrias. 
03) Conhecimento de Informática – Conceitos de Sistemas de Computação: 
organização de computadores (Conceitos Básicos) - Memória; Unidade Central de 
Processamento; Entrada e Saída; Modos de endereçamento; Barramento; 
Organização de memória; Memória auxiliar. Sistemas operacionais (conceitos 
básicos), Gerenciamento de arquivos; Gerenciamento de Entrada/Saída; Interface 
Gráfica; Vírus, Antí-virus; Internet: O que é Internet?; Correio Eletrônico; World Wide 
Web; File Transfer Protocol; Listas de discussão, Domínios, Sites, Segurança de 
internet, Navegadores (browsers), Comunidades Virtuais, Blogs. Planilhas 
Eletrônicas: Conteúdo das células; Digitação; Formatação; Formulas; Ações: 
Repetir última, Desfazer, Refazer, Alterar, Alinhar dados, Apagar dados, 
Copiar/Inserir, Eliminar linhas, Fixar/Liberar linhas e colunas, Impressão de 
planilhas, Funções: soma, média, mínimo, máximo, soma se, se, procv;. Editores de 
Textos - Conceitos, Documento: Configurar, Salvar; Parágrafos; Manipulação de 
texto: Copiar, Transferir, Eliminar, Recuperar, Localizar, Substituir; Formatação e 
efeitos visuais: Reduzir, Ampliar, Modo normal, Modo layout, Modo pré-impressão, 
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Bordas, Parágrafo. Apresentadores de Slides – Conceitos, Formas de 
Apresentações, Menus – Arquivo, Editar, Inserir, Formatar, Ferramentas, 
Apresentação de Slides, Editando uma Apresentação, Trabalhando com a Barra de 
Ferramentas Principal;  As novas tecnologias, Tecnologias da Informação, Sistemas 
Multímidia, Portais de Informação. 
05) Lei Orgânica do Município de Inajá. 
 
 
          V – Cargo: Monitor de Artesanato  
 
01) Português: Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos sentido 
próprio e figurado das palavras. - Pontuação. Ortografia. – Acentuação. – Emprego 
das classes das palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, 
preposição, conjunção-classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações. – Colocação pronominal – Concordância nominal e verbal. – Regência 
nominal e verbal. - Crase - Alfabeto. – Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. 
– Encontro consonantal. – Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. – Sílaba 
tônica – Oxítona, paroxítona, proparoxítona. – Acento agudo e circunflexo. – Regras 
de acentuação gráfica: oxítona/paroxítona/proparoxítona. – Pontuação. – Verbos. – 
Advérbios. – Conjunções. – Interjeições. – Formação de palavras. – Forma de 
tratamento.  
02) Matemática: Sistema de numeração – Operações fundamentais – Geometria de 
Posição e Geometria métrica – Medidas e números fracionais – Álgebra – Funções – 
Progressão Aritmética e Geométrica – Determinantes – Matrizes – Análise 
combinatória – Teoria das probabilidades – Conjunto – Número natural – Sistema de 
numeração – Operações fundamentais – Divisibilidade – Máximo divisor comum – 
Mínimo múltiplo comum – Conjunto de números racionais – Números decimais – 
Geometria intuitiva – A reta e suas partes – Polígonos – Sistema métrico decimal – 
Potenciação – Porcentagem – Juros simples – Ângulos – Conjunto de números reais 
– Triângulos – Quadriláteros.  
03) Ponto. 
04) Linha. 
05) Superfície. 
06) Textura. 
07) Volume. 
08) Luz. 
09) Cor. 
10) Figurativa. 
11) Abstrata. 
12) Figura-fundo. 
13) Bidimensional/tridimensional. 
14) Semelhanças. 
15) Contrastes. 
16) Ritmo visual. 
17) Gêneros. 
18) Técnicas. 
19) Lei Orgânica do Município de Inajá. 
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          VI – Cargo: Monitor de Alunos 
 
01) Português: Noções de fonética. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. 
Ortografia. Semântica. Classes de palavras. Concordância nominal. Substantivo. 
Concordância verbal. Regência verbal. Crase. Análise sintática. Colocação 
pronominal e pontuação. Interpretação de textos, Tipos de textos e escolas literárias. 
02) Matemática básica: Sistema métrico decimal. Razão. Proporção. Divisão 
proporcional. Regra de três. Porcentagem, grandezas e medidas. Cálculos de áreas. 
Interpretação de gráficos e geometrias. 
03) Conhecimento específico: Tendências pedagógicas e suas manifestações na 
prática educativa; Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola 
contemporânea – características; Inter-relações dos elementos transformadores da 
escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, professor-
educador-aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar – 
importância, etapas do planejamento: Diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Diferenças individuais: fatores 
determinantes e capacidades mentais. Desenvolvimento da inteligência. Estágios 
do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de Piaget 
sobre a linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos 
científicos na infância.  Pensamento e palavra. Princípios e fundamentos dos 
referenciais curriculares. Noções básicas do cargo de professor de educação 
infantil. Concepção da infância: uma visão histórica. Desenvolvimento infantil (0 a 5 
anos). Cuidados com a criança na Educação Infantil. Função da brincadeira no 
desenvolvimento infantil. Psicomotricidade na Educação Infantil. As múltiplas 
linguagem desenvolvidas na Educação Infantil. Organização do tempo e espaço de 
atividades na Creche. Relação: educador x criança e família. Avaliação na 
Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 
Volume 1 e 2. 
04) Lei nº 9.394/96 de 20/12/1996 e suas alterações – Estabelece Diretrizes e Base 
da Educação Nacional. 
05) Lei nº 8.069/90 de 13/07/1990 e suas alterações – Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. 
06) Lei Orgânica do Município de Inajá.  
 
 
          V – Cargo: Professor de Música  
 
01) Português: Noções de fonética. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. 
Ortografia. Semântica. Classes de palavras. Concordância nominal. Substantivo. 
Concordância verbal. Regência verbal. Crase. Análise sintática. Colocação 
pronominal e pontuação. Interpretação de textos, Tipos de textos e escolas 
literárias. 
02) Matemática básica: Sistema métrico decimal. Razão. Proporção. Divisão 
proporcional. Regra de três. Porcentagem, grandezas e medidas. Cálculos de 
áreas. Interpretação de gráficos e geometrias. 
03) Música (definição – propriedades do som).  
04) Notação musical.  
05) Divisão proporcional dos valores.  
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06) Ligadura (ponto de aumento). 
07) Compassos simples e compostos (generalidades).  
08) Tons e semitons naturais. 
09) Escala (modo maior, menor, graus modais, graus tonais, harmônicas e 
melódicas, relativas) 
10) Intervalos (simples e composto – harmônico e melódico – ascendente e 
descendente – consonante e dissonante – inversão dos intervalos). 
11) Acento métrico. 
12) Alterações. 
13) Semitom cromático e diatônico (formação do tom). 
14) Fermata – Linha de 8º - Legato e Staccato. 
15) Sincope e contratempo. 
16) Sinais de repetição – Sinais de abreviatura. 
17) Quiálteras (generalidades). 
18) Andamentos – Metrônomo – Sinais de intensidades. 
19) Vozes (divisão e classificação). 
20) Uníssono (generalidades, e nas claves). 
21) Acordes (generalidades, diferença, formação, inversão). 
22) Transposição. 
23) Apreciação Musical: O canto coral (origem e finalidade); Origem e evolução da 
musica (influência das músicas do mundo na música brasileira); Instrumentos 
musicais; Principais formas musicais; Folclore (origem e suas manifestações pelos 
povos).  
24) Lei Orgânica do Município de Inajá. 
 
 
          VI – Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais  
 
01) Português: Interpretação de texto. – Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, parônimos sentido próprio e figurado das palavras. - Pontuação. 
Ortografia. – Acentuação. – Emprego das classes das palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, preposição, conjunção-classificação e 
sentido que imprime às relações entre as orações. – Colocação pronominal – 
Concordância nominal e verbal. – Regência nominal e verbal. - Crase - Alfabeto. – 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. – Encontro consonantal. – 
Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. – Sílaba tônica – Oxítona, paroxítona, 
proparoxítona. – Acento agudo e circunflexo. – Regras de acentuação gráfica: 
oxítona/paroxítona/proparoxítona. – Pontuação. – Verbos. – Advérbios. – 
Conjunções. – Interjeições. – Formação de palavras. – Formas de tratamento. 
02) Matemática: Sistema de numeração – Operações fundamentais – Geometria de 
Posição e Geometria métrica – Medidas e números fracionais – Álgebra – Funções 
– Progressão Aritmética e Geométrica – Determinantes – Matrizes – Análise 
combinatória – Teoria das probabilidades – Conjunto – Número natural – Sistema 
de numeração – Operações fundamentais – Divisibilidade – Máximo divisor comum 
– Mínimo múltiplo comum – Conjunto de números racionais – Números decimais – 
Geometria intuitiva – A reta e suas partes – Polígonos – Sistema métrico decimal – 
Potenciação – Porcentagem – Juros simples – Ângulos – Conjunto de números 
reais – Triângulos – Quadriláteros. 
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03) Perguntas básicas relacionadas às atribuições. 
04) Lei Orgânica do Município de Inajá. 
            
     
          4. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
   
          I. Caso ocorra empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência: 
primeiro o candidato de maior idade, segundo o candidato que for casado, e terceiro 
o que tiver maior número de filhos. 
 
     5. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
          I. O resultado das provas será apurado pela instituição, de uma nota 
graduada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para a prova de conhecimento, e serão 
considerados habilitados os candidatos que obtiverem soma total de pontos igual ou 
superior a 50 (cinquenta). 
 
          6. DOS RESULTADOS 
 
          I. Os resultados das provas serão divulgados em Edital que será afixado em 
lugar visível, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Inajá e publicado no 
Órgão Oficial do Município. 
          II. O gabarito e uma cópia da provas serão afixados em lugar visível, no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Inajá, no máximo 24 horas após a 
realização da mesma.  
          III. Somente serão aceitos recursos fundamentados e justificados, por escrito, 
dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, no prazo de 48 horas após a 
afixação do gabarito e uma cópia da prova no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal. 
 
          7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
         I. O município de Inajá se reserva o direito à contratação, continuando com 
expectativa de direito de modificar, cancelar, ou ainda, invalidar o concurso público, 
se em alguma de suas fases ocorrerem qualquer fato que venha viciar, prejudicar 
ou se houver quebra de sigilo que antecede a realização das provas, ou ainda, no 
interesse e a bem do serviço público. 
 
          II. O candidato, ainda que aprovado, não gera direito à contratação, 
continuando com expectativa de direito à investidura na função disputada. 
 
          III. As contratações dos candidatos aprovados serão de acordo com o 
interesse público e a critério do Poder Executivo, obedecendo rigorosamente a 
ordem de classificação dos candidatos aprovados. 
  
          IV. O candidato aprovado que venha a ser contratado, fica obrigado a prestar 
serviços em qualquer parte do município, de acordo com as necessidades e 
interesse público. 
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PORTARIA N.º 076/2012 
 
 
          Alcides Elias Fernandes, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 
 
 
 
          Art. 1º. Nomear os funcionários municipais abaixo relacionados para comporem 
a Comissão Julgadora/Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos 
públicos de Psicólogo, Assistente Social, Escriturário, Monitor de Informática, Monitor 
de Artesanato, Monitor de Alunos, Professor de Música, e Auxiliar de Serviços Gerais.  
 
          Art. 2º.  A comissão é composta de: 
Presidente: Maria Isabel da Silva – Professor – R.G. n.º 4.229.563-9. 
Membros: Mario Ronaldo Longhini – Escriturário – R.G. n.º 1.932.616; Adriana Angela 
da Silva – Professor – R.G. n.º 6.613.652-3; Rosalina Simões – Professor – R.G. n.º 
4.316.002-8; Ana Paula de Oliveira – Auxiliar Administrativo – R.G. n.º 9.074.613-8. 
 
         Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 
 
 
         Gabinete do Prefeito Municipal de Inajá, 11 de maio de 2012. 
 
 
      
       
 

                           Alcides Elias Fernandes 
                        Prefeito Municipal 
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EDITAL N.º 001/2012 

 
          Alcides Elias Fernandes, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 
 
          Abrir e tornar público o Regulamento Especial do Concurso Público para o 
preenchimento dos cargos abaixo relacionados, a fim de atender as necessidades 
básicas da comunidade. 
 

Denominação 
Cargo 

Número 
de 

Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal  

Vencimento 
Mensal 

Taxa de 
Inscrição 

Psicólogo 01 30 horas R$ 2.188,68 R$ 100,00 

Assistente Social 01    30 horas        R$ 2.188,68 R$ 100,00 

Escriturário 01   40 horas        R$ 1.003,15 R$ 50,00 
Monitor de 
Informática 01   40 horas         R$ 632,50 R$ 40,00 

Monitor de 
Artesanato 01   40 horas         R$ 632,50 R$ 40,00 

Monitor de Alunos 01   40 horas         R$ 800,00 R$ 40,00 

Professor de Música 01   40 horas         R$ 800,00 R$ 40,00 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 01   40 horas         R$ 626,75 R$ 30,00 

 
          Exigência mínima para o cargo: Escolaridade – Psicólogo (Curso Superior 
Completo em Psicologia); Assistente Social (Curso Superior Completo em Serviço 
Social); Escriturário (Ensino Médio Completo; conhecimento na área de 
informática); Monitor de Informática (Ensino Médio Completo; conhecimento 
específico na área de informática); Monitor de Artesanato (Ensino Médio Completo); 
Monitor de Alunos (Ensino Médio Completo, na Modalidade Normal/Magistério ou 
ensino superior em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia); Professor de 
Música (Ensino Médio Completo; conhecimento específico de instrumentos de 
percussão, sopro, incluindo instrumentos musicais populares como violão, guitarra, 
contra-baixo, teclado e bateria);  e, Auxiliar de Serviços Gerais (Possuir instrução à 
Nível de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental; habilidade para executar os serviços 
em sua área de atuação). 
 
 
         1. DAS INSCRIÇÕES 
 
          I. As inscrições serão aceitas no período de 14 de maio a 01 de junho de 
2012, das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal de Inajá, 
Estado do Paraná, à Avenida Antonio Veiga Martins, nº 80, centro. 
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          II. As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento, pelo 
interessado, da ficha de inscrição fornecida na ocasião, juntamente com a guia de 
recolhimento da taxa de inscrição. 
 
          III. Somente poderão candidatar-se aos cargos acima descritos as pessoas 
que preencham os seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Estar gozando dos direitos políticos; 
c) Estar quite com as obrigações militares; 
d) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. 
               
          IV. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes 
documentos, em fotocópia: 
a) Carteira de Identidade (RG); 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
          V. No ato da nomeação os candidatos deverão apresentar os documentos 
abaixo em fotocópia. A não apresentação implicará na perda da vaga: 
a) Carteira de Identidade – RG. 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
c) Declaração de bens na data da admissão, em envelope lacrado (Lei no 8.730, de 
10/11/93). 
d) Declaração de dependentes para imposto de renda. 
e) Título de eleitor. 
f) Comprovante de residência. 
g) Certidão de casamento ou nascimento.  
h) Certidão de nascimento dos filhos. 
i) Carteira de vacinação dos filhos. 
j) PIS/PASEP 
k) Duas fotos 3x4, iguais e recentes. 
l) Resultado dos exames médicos. 
m) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público, em qualquer das 
esferas do governo, nem recebe outro benefício proveniente de regime próprio de 
previdência social relativo a emprego público. 
n) Psicólogo e Assistente Social: Diploma de graduação e Carteira de Registro no 
Órgão de Classe. 
o) Escriturário, Monitor de Informática, Monitor de Artesanato e Professor de 
Música: Ensino Médio Completo. 
p) Monitor de Alunos: Ensino Médio Completo, na Modalidade Normal/Magistério ou 
ensino superior em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. 
q) Demais documentos que o Município julgar necessários. 
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     V. Antes da contratação dos candidatos aprovados o município poderá 
solicitar documentos que comprovem a idoneidade moral, constando em certidão. 
 
     VI. Ao assinar a ficha de inscrição o candidato declarará expressamente estar 
de acordo com o regulamento do concurso público, nos termos do edital. 
 
          VII. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria de Administração, 
Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Julgadora/Examinadora do 
concurso, e subsidiariamente, pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
          VIII. O candidato afrodescendente que queira se beneficiar da Lei Estadual nº 
14.274, de 24/12/2003, deverá fazer requerimento juntando a certidão de 
nascimento e anexar à ficha de inscrição. 
 
          IX. O candidato portador de deficiência que queira se beneficiar do 
estabelecido no artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, e da Lei Estadual nº 
13.456 de 11/01/2002, deverá fazer requerimento apontando a deficiência, 
juntamente com atestado médico e anexar à ficha de inscrição. 
  
          X. O candidato carente que queira se beneficiar do Decreto Federal nº 6.593, 
de 02/10/2008 (por analogia), deverá fazer requerimento, juntando atestado da 
Secretaria da Ação Social do município onde reside e anexar à ficha de inscrição. 
 
      XI. Das decisões da Comissão Julgadora/Examinadora, caberão recursos 
fundamentados ao Prefeito Municipal, sem efeito suspensivo, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da data da divulgação do resultado no órgão 
oficial do município. Somente serão aceitos recursos protocolados na Prefeitura. 
 
      XII. Na data da contratação, o candidato aprovado obrigatoriamente deverá 
ter 18 anos completos. Caso tenha idade inferior a 18 anos, o candidato passará 
para o último colocado dentre os aprovados, sendo esta a única hipótese de 
reclassificação. 
 
          XIII. O presente Edital poderá ser disponibilizado pelo e-mail da Prefeitura 
Municipal de Inajá – pminaja.rh@bol.com.br. 
   
     XIV. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado por igual período, contados da data da homologação e publicação do 
resultado. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Inajá, 11 de maio de 2012. 
 
 
 

Alcides Elias Fernandes 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO N.º 048/2012 

 
O SR. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado 
do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,  
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica designada, a Sra. ELZIRA HERNANDES DA SILVA 
SCARABELLI,  RG  N.º 4.458.622-3, Servidora Pública Municipal, ocupante 
do Cargo de Auxiliar Administrativo, para o exercício da Função de 
Secretária no Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, a 
partir de 1º de maio de 2012. 

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

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos  26  dias do mês de abril  de 
2012. 
 

 
 

MILTON MUZULON                                                ROSA VÂNIA INSERILO 
                  Prefeito                                                               Enc. Div. De Pessoal 
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DECRETO Nº 054/2012 

 
     SÚMULA: Homologa o resultado final do 

Concurso Público realizado conforme Edital de Concurso 
Público n.º 001/2012 – SAMAE. 

 
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, 

Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas por Lei  

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
Art. 1º Fica homologado o resultado final do Concurso Público para os 

cargos: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTADOR, conforme Edital de Concurso 
Público nº. 001/2012 – C do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que 
divulgou resultado das Provas Objetivas, publicado pela Comissão Especial de Concurso Público 
no Órgão Oficial do Município, na Página 7, Edição nº. 2572 do Jornal O REGIONAL, em 06 de 
maio de 2012. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, 11 de maio de 2012. 
 
 
 
 
 

MILTON MUZULON                                        VALDOMIRO MARQUES DA COSTA 
                    Prefeito                                                                     Diretor SAMAE 
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MILTON MUZULON                                        VALDOMIRO MARQUES DA COSTA 
                    Prefeito                                                                     Diretor SAMAE 
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MILTON MUZULON                                        VALDOMIRO MARQUES DA COSTA 
                    Prefeito                                                                     Diretor SAMAE 
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                DECRETO N.º 051/2012 

 
Súmula: Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação  amigável ou Judicial, a Data de Terra sob o n.º 
30/A da Quadra n.º 01 do Jardim Castilho “A” de São Jorge do 
Ivaí – PR  
 
O Sr. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge 

do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em 
vista o que dispõe o Art. 5º e seus incisos do Decreto – Lei 3.365/41, 

 
DECRETA 

 
Art. 1º- Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, nos termos do Art. 5º e seus incisos 
do Decreto –Lei n.º 3.365/41, de 21/06/1941, a área de terra constituída 
pela data de terra sob o n.º 30/A com área de 290,15 m², pertencente à 
Quadra n.º 01, do Jardim Castilho “A”, neste Município de São Jorge do 
Ivaí, com as seguintes descrições: 

 
“Data de Terras sob o n.º 30/A (subdivisão da data n.º 30), da 

Quadra n.º 01, com área de 290.15 metros quadrados, situada no Jardim 
Castilho “A”, na cidade de São Jorge do Ivaí, neste Estado, dentro das 
seguintes divisas, metragens e configurações: Divide-se com a Rua José 
Ferreira de Castilho, no rumo SO 20º15’, numa frente de 23,00 metros; 
com o lote n.º 20/H, no rumo SE 27º24’, numa distância de 34,13 metros; 
e, finalmente com a data n.º 30 (remanescente), no rumo SE 69º45’ numa 
distância de 25,24 metros”. 

 
Art. 2º - A área de Terra do Imóvel mencionado no artigo 

anterior, destinar-se-á a ampliação da área útil do Terreno Urbano onde 
encontra-se edificada o Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro 
Lobato. 

 
Art. 3º - Na aplicação das normas contidas neste Decreto, poderá 

ser alegado o instituto da urgência, conforme preceitua o art. 15, do 
Decreto – Lei n.º 3.365/41. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente desapropriação 

correrão por conta da dotação orçamentária: 45.90.61.00.00 – Programa: 
07.002.12.361.0013.1.031, constante do orçamento do exercício corrente. 
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Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário. 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 02 de maio de 2012. 
 
 
 

MILTON MUZULON 
Prefeito 

 
 

JOSÉ CARLOS G. MAGRO 
Procurador Geral 
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DECRETO N.º 052/2012 

Súmula: Constitui comissão objetivando a avaliação do imóvel 
urbano, constituído pela data de terras n.º 30/A da quadra n.º 01 do Jardim 
Castilho “A” do Município de São Jorge do Ivaí, para fins de 
desapropriação e dá outras providências. 

 
O Sr. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge 

do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
 

DECRETA 
Art. 1º- Designa os Srs. Valdenir Casetta,  Jorge Carvalho 

Guimarães e José Quirino dos Santos,  para, sob a presidência do primeiro 
e trabalhos de secretaria do último, comporem comissão de avaliação para 
fins de desapropriação  do imóvel urbano constituído da Data de Terra n.º 
30/A, da Quadra n.º 01 com área de 290,15 m², do Jardim Castilho “A” 
deste Município de São Jorge do Ivaí. 

Art. 2º - Ultimado os trabalhos, a Comissão expedirá o 
correspondente Laudo e o encaminhará ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 02 de maio de 2012. 
 
 

MILTON MUZULON                 JOSÉ CARLOS G. MAGRO 
            Prefeito                                        Procurador Geral    

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 
DECRETO N.º 049/2012 

 
Súmula: Reconduz os membros  do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI 
do Município de São Jorge do Ivaí e dá outras Providências 
 
O SR. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e considerando o 
que dispõe a Lei Municipal n.º  023/2003 de 02/12/2003 e a Lei n.º 005/2011, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI do Município de 
São Jorge do Ivaí, passará a ter a seguinte composição: 
 

a) Representante do Departamento de Educação e Cultura; 
Titular:  NEUZA SOUZA NASCIMENTO SUZINI 
Suplente: ELZIRA HERNANDES DA SILVA SCARABELLI  
 

b) Representante do Departamento Municipal de Saúde;  
Titular: ELIAS CAVALCANTI DA SILVA 
Suplente: SUELI HITOMI MARUBAYASHI 
 

c) Representante do Departamento Municipal da Criança, Assuntos 
da Família e Promoção Social; 

                 Titular: MARIA INEZ FERRARINI GUERINO 
                 Suplente: SUELEN PANONT BARBOSA 

 
d) Representante do Departamento Municipal de Industria e 

Comércio; 
                 Titular: ROSA VÂNIA INSERILO 
                 Suplente: ODAIR DOMINGOS CAMILO 
 
e) Representante do Departamento de Esporte e Lazer; 

Titular: AIRTON DIAS 
Suplente:  DENISE CRISTINA FERRARINI 

 
 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 

a) Representante da Pastoral da Criança; 
Titular: LUCILIA DO ROCIO GRANZOTTO  
Suplente: ALZIRA DE OLIVEIRA MARTINS 
 

b)  Representante da APMI; 
Titular:  RAQUEL CONTIN DAMÁZIO 
Suplente: OLINETI JOSEFA GRANZOTTO MUZULON 
 

c) Representante de Instituição de Amparo à Terceira Idade; 
Titular: MARGARIDA VIALLI GODOI 
Suplente: LOURIVAL GUERINO 
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d) Representante do Lar Antonio Carvalho de Oliveira; 

Titular: LÚCIA DEGANUTE ARCHILHA 
Suplente: MARIA DIRCE CRIVELARO GABRIEL 
 

e) Representante do Sindicato do Trabalhador Rural; 
Titular: ANTONIO CASAGRANDE 
Suplente: GERALDA BAZOTTI DA CRUZ 

 
 
Art. 2º - O Presidente, Vice-Presidente e o Secretário Executivo do Conselho 
serão eleitos, na primeira reunião, pela maioria qualificada dos membros 
integrantes do Conselho. 
 
Art. 3º -  As atribuições dos membros da Diretoria do Conselho, constituído na 
forma do Art. 2º, obedecerão o disposto nos artigos 5º e seguintes da Lei 
Municipal n.º 023/2003 de 02/12/2003 e Lei n.º 005/2011. 

 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 26 dias do mês de abril de 2012. 

 
 
 

MILTON MUZULON                                                JOSÉ CARLOS G. MAGRO                 
            Prefeito                                                                      Procurador Geral 
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DECRETO N.º 050/2012 

 
O SR. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado 
do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e 
considerando o que estabelece a Lei Municipal n.º 001/2005 de 
28/02/2005 e Lei Municipal n.º 027/2008 de 21/11/2008. 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica designado  Srta. MARIANI VIGNOTO SOSSAI, RG. n.º 
9.615.355-4, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, para além das 
atribuições do seu cargo, responder também pelo exercício da função de 
Encarregado da Divisão de Contabilidade, a partir de 1º de maio de 2012. 

  
Art. 2º - Para responder pela função acima designado, fica concedida 

função gratificada na ordem de 90% (noventa por cento) do vencimento 
básico do cargo de Oficial Administrativo. 
 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos  26 dias do mês de abril  de 
2012. 

 
 

 
MILTON MUZULON                                   ROSA VÂNIA INSERILO 

Prefeito                                                           Enc. Div. De Pessoal 
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DECRETO N.º 055/2012 

 
  Súmula: NOMEIA a Sra. MARIA DE LOURDES VOLPATO GATTI, RG. 3.974.313-
2/PR, para o exercício do cargo de Zeladora – 35 horas, constante do Quadro de Pessoal de 
Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ivaí, em função de sua aprovação 
em Concurso Público  Objeto do Edital n.º 004/2011 de 24 de junho de 2011. 
 
O SR. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 15 de maio de 2012, a Sra. MARIA DE 
LOURDES VOLPATO GATTI, RG. 3.974.313-2/PR, para o exercício do cargo de 
Zeladora – 35 horas, nível X, constante do Quadro de Pessoal de Provimento 
Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ivaí, em função de sua 
aprovação em Concurso Público, Objeto do Edital n.º 004/2011 de 26 de junho de 
2011. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 11 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

 
 
 

MILTON MUZULON                                       ROSA VÂNIA INSERILO 
  Prefeito                                                       Enc. Div. De Pessoal  
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DECRETO N.º 053/2012 
 

Súmula: Homologa Laudo de Avaliação, e dá outras 
providências. 
 
O Sr. MILTON MUZULON, Prefeito do Município de São Jorge 

do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º- Fica Homologado o LAUDO DE AVALIAÇÃO, 
expedido pela Comissão de Avaliação, nomeada pelo Decreto n.º 052/2012 
de 02/05/2012, com relação ao imóvel localizado no Jardim Castilho “A” , 
neste Município de São Jorge do Ivaí, a seguir: 

 
 a) Data de terras n.º 30-A..................... R$   30.000,00 
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 10 de maio de 2012. 
 
 
MILTON MUZULON                    JOSÉ CARLOS G. MAGRO 

         Prefeito                                            Procurador Geral 
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                        CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY  
 ESTADO DO PARANA
RUA PEDRO PAULO VENÉRIO, 1351 – Fone/Fax (44) 3463-2029 – Cx. Postal 52 – CEP 87660-000 
 CNPJ 01.590.290/0001-33 
 

PORTARIA  Nº 03/2012 
SÚMULA – Constitui Comissão Especial de Concurso  Público e 

dá outras providências. 

CARLOS ROBERTO BERTON, Presidente da Câmara Municipal 
de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

R E S O L V E 
 

Art. 1º. Fica constituída Comissão Especial de Concurso, 
composta pelos seguintes membros: MARIA APARECIDA BERTONI – RG. nº 
3.701.118-5/PR, TALITA MENDES MURACAMI BOLANHEIS – RG. nº 6.836.075-
7/PR e ROSA DIAS FERRO – RG. nº 6.169.372-6,  sob a Presidência do primeiro, 
supervisionar e fiscalizar os trabalhos realizados pela empresa contratada para 
aplicação do Concurso Público, aberto pelo Edital nº  001/2012. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Paranacity, 14 de maio de 2012. 

 

 
CARLOS ROBERTO BERTON 

Presidente 
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                        CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY  
 ESTADO DO PARANA
RUA PEDRO PAULO VENÉRIO, 1351 – Fone/Fax (44) 3463-2029 – Cx. Postal 52 – CEP 87660-000 
 CNPJ 01.590.290/0001-33 
 
 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº01/2012 REFERENTE A  DISPENSA Nº 01/2012. 

 
 
CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PARANACITY – PARANÁ, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.290/0001-33, com 
sede à Rua Pedro Paulo Venério, 1351, nesta cidade de Paranacity - PR, neste ato 
representado por seu Presidente, Senhor Carlos Roberto Berton, brasileiro, casado, CPF nº 
461.589.449-04, Cédula de Identidade RG sob o nº 2.239.776-PR, residente na Rua Félix 
Bochínia, 72, atualmente exercendo o cargo de Presidente do Poder Legislativo desta cidade. 
 
 

CONTRATADO: ORGANOM Consultoria, Assessoria, Controladoria, Planejamento, 
Treinamento e Capacitação Municipal LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ Nº 08.203.292/0001-71, com sede na Av. Perimetral Tancredo Neves 328, Presidente 
Castelo Branco-Pr., neste ato representada pela senhora Ana Maria Lourenço, portador do 
RG sob o nº  992.687-9  e do CPF sob o nº 325.730.579-68. 

 
 
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços especializados para realização de 
CONCURSO PÚBLICO para cargos do quadro de funcionários da Câmara Municipal, conforme 
Anexos I , compreendendo a elaboração de editais, preparo do edital de convocação para as 
provas, preparo, impressão, empacotamento de provas, coordenação das provas escritas e 
práticas, correção das provas, apresentação do resultado, resposta à eventuais recursos, 
contratação de fiscais, apoio técnico-jurídico em todas as etapas do certame, para o Poder 
Legislativo do Município de Paranacity/PR, conforme as condições fixadas nesta Dispensa de 
Licitação nº 01/2012 e seus anexos.  

 
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
PRAZO EXECUÇÃO : 60 (sessenta dias) 
 
FORO: Comarca de Paranacity - PR. 
 
 
Paranacity, 08 de maio de 2012. 

 
                               

 
Registra-se, Afixa-se e Cumpra-se. 

 
 

                                          
Carlos Roberto Berton 

Presidente 
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                        CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY  
 ESTADO DO PARANA
RUA PEDRO PAULO VENÉRIO, 1351 – Fone/Fax (44) 3463-2029 – Cx. Postal 52 – CEP 87660-000 
 CNPJ 01.590.290/0001-33 
 

PORTARIA  Nº 03/2012 
SÚMULA – Constitui Comissão Especial de Concurso  Público e 

dá outras providências. 

CARLOS ROBERTO BERTON, Presidente da Câmara Municipal 
de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

R E S O L V E 
 

Art. 1º. Fica constituída Comissão Especial de Concurso, 
composta pelos seguintes membros: MARIA APARECIDA BERTONI – RG. nº 
3.701.118-5/PR, TALITA MENDES MURACAMI BOLANHEIS – RG. nº 6.836.075-
7/PR e ROSA DIAS FERRO – RG. nº 6.169.372-6,  sob a Presidência do primeiro, 
supervisionar e fiscalizar os trabalhos realizados pela empresa contratada para 
aplicação do Concurso Público, aberto pelo Edital nº  001/2012. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Paranacity, 14 de maio de 2012. 

 

 
CARLOS ROBERTO BERTON 

Presidente 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012 

Tipo Menor Preço Global 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
 
   O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, após 
deliberação da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento de quem 
interessar possa, que a licitação na modalidade Tomada de Preços n. 005/2012 de 16.04.2012, tendo 
como objeto a execução de obras de REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MANOEL 
FERNANDES MARTINS de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, com data de abertura no dia 
10/05/2012 as 14:30 horas, foi considerada deserta, face a ausência total de interessados.  
 
Cruzeiro do Su – Pr., 11 de Maio de 2012. 
 
 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 

Tipo Menor Preço Global 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
 
   O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, após 
deliberação da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento de quem 
interessar possa, que a licitação na modalidade Tomada de Preços n. 006/2012 de 16.04.2012, tendo 
como objeto a execução de obras de revitalização do Parque Ecológico dos Pioneiros de Cruzeiro 
do Sul – Estado do Paraná, com data de abertura no dia 11/05/2012 as 09:00 horas, foi considerada 
deserta, face a ausência total de interessados.  
 
Cruzeiro do Su – Pr., 11 de Maio de 2012. 
 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012 

Tipo Menor Preço Global 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
 
   O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, após 
deliberação da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento de quem 
interessar possa, que a licitação na modalidade Tomada de Preços n. 007/2012 de 16.04.2012, tendo 
como objeto a execução de obras de reforma da Rodoviária Municipal e revitalização da Praça 
Valentim Hildebrand de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, com data de abertura no dia 
11/05/2012 as 14:30 horas, foi considerada deserta, face a ausência total de interessados.  
 
Cruzeiro do Sul – Pr., 11 de Maio de 2012. 
 
 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Paraná, estabelecida na 
Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 600, na Cidade de Cruzeiro do Sul, 
objetivando garantir o grau de competitividade preconizado pela 
Administração, torna público a realização do certame: 
Pregão Presencial nº 010/2012 – Aquisição de Pá Carregadeira 
nova, com cabine fechada e envidraçada com sistema de ar 
condicionado e demais características mínimas exigidas na 
integra do Edital. 
Abertura dia 25 de Maio de 2012, às 10:30 horas na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Dr. Gastão 
Vidigal, nº 600, na Cidade de Cruzeiro do Sul – PR. 
Os interessados poderão adquirir a íntegra do Edital somente de forma 
presencial, no endereço acima mencionado e demais esclarecimentos 
poderão ser efetuados pelo telefone nº 44. 3465.1299. 

 
Cruzeiro do Sul-PR, 11 de Maio  de 2012. 

 
 

Ailton Buso de Araújo 
- Prefeito Municipal - 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 
quem possa interessar, que nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.884/94, 
encontra-se aberta a LICITAÇÃO, na modalidade Tomada de Preço, Tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a execução de obras de 
REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MANOEL FERNANDES 
MARTINS de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, conforme projeto e planilhas anexas 
a integra do Edital, proveniente de convênio com o Governo Federal por meio do 
processo n. 0370540-45. 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 14:00 horas do dia 01 de Junho de 2012. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 01 de Junho de 2012. 

 LOCAL: Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná. 

       Os interessados poderão adquirir o Edital e seus Anexos, a partir do dia 15 de Maio 
de 2012, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, situada á Avenida Dr. Gastão Vidigal 
nº 600, ou pelo telefone (44) 3465-1299 das 8:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:30 
horas. 
  

Cruzeiro do Sul, 11 de Maio de 2012. 

 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2012 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 
quem possa interessar, que nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.884/94, 
encontra-se aberta a LICITAÇÃO, na modalidade Tomada de Preço, Tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a execução de obras de 
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO “DOS PIONEIROS” de Cruzeiro do 
Sul – Estado do Paraná, conforme projeto e planilhas anexas a integra do Edital, 
proveniente de convênio com o Governo Federal por meio do processo n. 0348146-02. 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 14:00 horas do dia 04 de Junho de 2012. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 04 de Junho de 2012.  

LOCAL: Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná. 

       Os interessados poderão adquirir o Edital e seus Anexos, a partir do dia 15 de Maio 
de 2012, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, situada á Avenida Dr. Gastão Vidigal 
nº 600, ou pelo telefone (44) 3465-1299 das 8:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:30 
horas. 
  

Cruzeiro do Sul, 11 de Maio de 2012. 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Avenida Dr. Gastão Vidigal n 600 - Telefax: (44) 3465-1299 - CEP: 87650-000 
Site: www.cruzeirodosul.pr.gov.br  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2012 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 
quem possa interessar, que nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.884/94, 
encontra-se aberta a LICITAÇÃO, na modalidade Tomada de Preço, Tipo Menor 
Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a execução de obras de 
REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
VALENTIM HILDEBRAND de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, conforme projeto 
e planilhas anexas a integra do Edital, proveniente de convênio com o Governo Federal 
por meio do processo n. 0326304-64. 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 04  de Junho de 2012. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas do dia 04 de Junho de 2012.  

LOCAL: Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná. 

       Os interessados poderão adquirir o Edital e seus Anexos, a partir do dia 15 de Maio 
de 2012, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, situada á Avenida Dr. Gastão Vidigal 
nº 600, ou pelo telefone (44) 3465-1299 das 8:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:30 
horas. 
  

Cruzeiro do Sul, 11 de Maio de 2012. 

 

AÍLTON BUSO DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2012  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, torna-se pública a 
HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto, 
Sistema de Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada de informática em 
prestação de serviços de hora técnica e cessão de uso no banco de dados do município para 
implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública (Locação, Instalação, Manutenção e Hora 
Técnica de programas aplicativos – Softwares) nas áreas de: Contabilidade Pública, Sistema de 
Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AM, Controle de Orçamento, Controle Financeiro, 
Modulo LRF, Folha de Pagamento, Sistema de Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AP, 
Compras e Licitações, Controle Interno, Controle Patrimonial, Controle de Frota, Controle de 
Almoxarifado, Tributação Municipal, Tributação WEB, ISS, Portal Transparência, para atender 
a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul para futuras contratação através do SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS,  a  empresa abaixo, por  apresentar a  proposta  mais vantajosa  
para a administração Municipal. 
 
Empresa: SÉRGIO RICARDO BORRI - COLORADO 
CNPJ:  07.773.246/0001-45 
Endereço: Av. Paraná 131, município de Colorado - Estado do Paraná  
Valor Registrado: R$ 313.155,00 (trezentos e treze mil cento e cinqüenta e cinco reais) 
 
 

Cruzeiro do Sul, 11  de Maio de 2012. 

 

Ailton Buso de Araújo 
Prefeito municipal 
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Nova Esperança, Domingo, 
13 de Maio de 2012.
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                        CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY  
 ESTADO DO PARANA
RUA PEDRO PAULO VENÉRIO, 1351 – Fone/Fax (44) 3463-2029 – Cx. Postal 52 – CEP 87660-000 
 CNPJ 01.590.290/0001-33 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N 01/2012 
 

A Câmara Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, faz saber a quem 
possa interessar que fará realizar Concurso Público para provimento de cargos nos termos 
da RESOLUÇÃO N° 01/2012 - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY – ESTADO DO 
PARANÁ, demais legislações pertinentes e de acordo com os critérios e condições a seguir: 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 
1 – DOS CARGOS 
1.1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos em caráter efetivo, relacionados no 
Anexo I deste Edital, que estejam vagos que venham a vagar ou a serem criados no prazo 
de validade do Concurso. 
1.2. Os cargos, salários, jornada de trabalho, número de vagas, taxas de inscrição, tipos de 
avaliação e demais requisitos legais, são os estabelecidos nos Anexos do presente Edital. 
1.3. O Concurso Público será organizado e realizado pela empresa ORGANON – 
CONSULTORIA, ASSESSORIA, CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO, TREINAMENTO 
E CAPACITAÇÃO MUNICIPAL LTDA, cabendo a Comissão Especial de Concurso à 
responsabilidade de supervisionar e fiscalizar os trabalhos realizados pela empresa 
contratada para aplicação do concurso. 
1.3.1. A Comissão de que trata este subitem será composta por no mínimo 03 (três) 
membros nomeados por Ato do Poder Legislativo. 

 
DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, por meio 
de preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site 
www.organonconsultoria.com.br, no período de 17/05/2012 a 25/05/2012. 
2.2. Para inscrever-se o interessado deverá no período de inscrição: 
2.2.1. Acessar o site www.organonconsultoria.com.br e localizar o “link” 
correlato ao Concurso Público. 
2.2.2. Preencher a Ficha de Inscrição no site da Empresa ORGANON, optando 
pelo cargo pretendido. 
2.2.3. Clicar no campo enviar os dados da inscrição. 
2.2.4. Imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição a favor da 
empresa ORGANON, através de depósito bancário no Banco Bradesco, 
agência n° 116-3, conta corrente n° 611512-8. 
2.2.5. O boleto referente à taxa de inscrição deverá ser pago até o dia 
10/05/2012 a favor da empresa ORGANON, através de depósito bancário no 
Banco Bradesco, agência n° 116-3, conta corrente n° 611512-8. 
2.2.6. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato, que se considerará válida a inscrição após a 
liquidação do cheque. 
2.3. Não haverá em hipótese alguma devolução do pagamento da taxa de 
inscrição. 
2.4. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua 
inscrição na Secretaria da Câmara Municipal, sito à Rua Pedro Paulo Venério 
n° 1351, centro de Paranacity, Paraná, nos horários das 08:00 as 11:00 
horas e das 13:00 as 17:00, exceto sábado, domingo e feriados. 
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2.5. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, 
devidamente quitado. 
2.6. Será de total responsabilidade do candidato à manutenção sob sua 
guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior 
apresentação, se necessário. 
2.7. O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as 
seguintes condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado amparado pela reciprocidade de direitos advinda da 

legislação específica; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) estar no gozo dos seus direitos políticos; 
d) estar com o cadastro de pessoa física – CPF, em situação regular perante a Secretaria 

da Receita Federal; 
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da investidura no cargo; 
f) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
g) não ter sido condenado em processo cível ou de qualquer natureza com trânsito em 

julgado; 
h) atender aos requisitos solicitados para o provimento dos cargos, de acordo com o Anexo 

I do presente Edital; 
i) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 
j) não estar suspenso do exercício profissional nem cumprido qualquer outra penalidade 

disciplinar; 
k) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 
l) declarar, na Ficha de Inscrição, que atende às condições exigidas e se submete às 

normas expressas neste Edital. 
2.7.1. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos, acima fixados, serão 
exigidos, apenas, dos candidatos aprovados e convocados para a posse, não sendo aceitos 
protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não autenticadas. 
2.8. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos legais contidos 
no Anexo I do presente Edital, e das exigências contidas no item 2.7 deste Edital. No 
entanto, será automaticamente desclassificado o candidato que não os apresentar no ato da 
posse na Câmara Municipal de Paranacity, sendo revogada a sua nomeação. 
2.9. Fica reservado na presente seleção, o percentual de 5% de (cinco por cento)  das 
vagas para as pessoas portadoras de deficiência, cujas atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência de que são portadoras, nos termos estabelecidos na legislação pertinente. 
2.9.1. Não havendo candidatos aprovados ou vagas, para o atendimento previsto neste 
item, os cargos vagos serão preenchidos por candidatos não portadores de deficiência. 
2.10. Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar, quando da inscrição, a 
deficiência da qual são portadores, apresentando Laudo Médico original e expedido no 
prazo de 60 (sessenta) dias anteriores ao término das inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
2.10.1. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos. 
2.10.2. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passível de correção. 
2.11. O candidato portador de deficiência, após efetivar sua inscrição, deverá, no prazo de 
48 horas, comparecer na Secretaria da Câmara Municipal de Paranacity, munido do original 
do documento de identidade e da fotocópia do "comprovante de entrega da Ficha de 
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Inscrição", para ser encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Paranacity, para confirmação da deficiência declarada e verificação da compatibilidade da 
mesma com as atribuições do cargo pretendido.  
2.11.1. O candidato que não comparecer na Secretaria Municipal de Saúde de Paranacity 
na data determinada pela Secretaria da Câmara Municipal terá sua inscrição cancelada.  
2.11.2. Caso a Secretaria Municipal de Saúde julgue necessário, o candidato será 
submetido a uma Junta Médica do Município para avaliação da capacidade laborativa, que 
emitirá laudo declarando a compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do 
cargo a ser ocupado. 
2.12. Após a avaliação, a Secretaria da Câmara Municipal publicará no Quadro de Editais da 
Câmara Municipal de Paranacity e no Órgão Oficial do Município a confirmação das 
inscrições dos candidatos portadores de deficiência; 
2.13. Não caberá recurso quanto às decisões prolatadas decorrentes das Avaliações 
mencionadas nos tens 2.11.1 e 2.11.2; 
2.14. O candidato considerado não portador de deficiência, pela Secretaria Municipal de 
Saúde, concorrerá somente às vagas regulares; 
2.15. O candidato considerado, pela Junta Médica do Município, INAPTO para o exercício 
das atividades inerentes ao cargo será eliminado do Concurso Público. 
2.16. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade 
de condições com os demais candidatos no que se refere o conteúdo, avaliação, 
classificação, horário e local de realização das provas. 
2.17. O candidato portador de deficiência, ou aquele que necessitar de condições especiais 
para a realização da prova, deverá solicitá-las, através de requerimento dirigido a Comissão 
Especial de Concurso Público e entregue na Secretaria da Câmara Municipal de Paranacity, 
no período de realização das inscrições. 
2.18. O candidato deficiente visual portador de cegueira ou amblíope deverá solicitar, 
através de requerimento dirigido a Comissão Especial de Concurso Público e entregue na 
Secretaria da Câmara Municipal de Paranacity, a confecção de prova ampliada ou com ledor 
especificando o tipo de deficiência e a opção em que se inscreveu, durante o período de 
realização das inscrições. 
2.19. O candidato que não solicitar a prova especial no prazo mencionado não terá a prova 
preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitado de realizar a mesma. 
2.20. Aos deficientes visuais, portadores de ambliopia, serão oferecidas provas ampliadas, 
com tamanho de letra correspondente a corpo 24 ou ledor. 
2.20. Não havendo inscrição de candidatos portadores de deficiência ou no caso de 
reprovação destes, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos demais aprovados 
no cargo, sendo obedecida à ordem de classificação.  
 
3 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
3.1. A relação dos candidatos com as inscrições homologadas e não homologadas serão 
publicadas no Órgão Oficial do Município, bem como nos endereços eletrônicos citados, 
dentre 3 (três) a 10 (dez) dias, após o encerramento das inscrições. 
3.2. É obrigação de o candidato conferir seus dados na homologação das inscrições, bem 
como tomar conhecimento do seu número de inscrição e cargo, para o qual estará 
concorrendo no Concurso, data, horário e local de realização das provas.  
3.3. Caso haja qualquer inexatidão na informação relativa à opção de inscrição, o candidato 
deverá dirigir-se, através de requerimento à Comissão Especial de Concurso a ser entregue 
na Secretaria da Câmara Municipal de Paranacity, para solicitar correção dos dados de 
inscrição. Em não o fazendo, estará assumindo total responsabilidade pelos dados 
registrados no mesmo.  
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3.3.1. Somente será procedida a alteração, na hipótese de que o dado expresso pelo 
candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente para as listas. 
3.3.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade, etc, 
deverão ser corrigidos somente no dia das provas, na própria lista de presença. 
3.4. O candidato não poderá se inscrever para mais de um cargo; caso o faça, será 
considerada para fins de participação no certame apenas a última inscrição efetivada. 

3.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das regras e 
condições estabelecidas neste Edital e demais normas que regem a Administração Pública, 
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
4 – DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 
4.1. O concurso Público compreenderá a realização de Provas, de acordo com a natureza 
das atribuições dos cargos. 
4.1.1. Prova objetiva: prova de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a 
ser realizada por todos os candidatos. 
 
5 – DOS PROCEDIMENTOS 
5.1. As provas realizar-se-ão exclusivamente no Município de Paranacity no dia 07 de junho 
de 2012, em horário e local a ser divulgado quando da publicação da homologação dos 
candidatos inscritos no concurso. 
5.2. O tempo de duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo-se o preenchimento da 
folha de respostas (gabarito). 
5.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos 
antes da hora marcada, munidos de cartão de identificação (comprovante de inscrição) e 
documento de identidade original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
5.4. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários previamente 
designados, seja qual for o motivo alegado. 
5.4.1. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, em quaisquer das formas de 
avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o motivo alegado. 
5.5. Nenhum candidato poderá entregar a prova antes de decorrido 30 (trinta) minutos do 
seu início. 
5.6. Por ocasião da realização das provas serão entregues ao candidato o caderno de prova 
e a folha de respostas (gabarito). 
5.7. O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas, com caneta de 
tinta preta ou azul. 
5.7.1. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.8. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de cartão de 
identificação (comprovante de inscrição) e documento de identidade original. 
5.8.1. Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de 
identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade, 
como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc, Carteira de Trabalho, Previdência Social e 
a Carteira Nacional de Habilitação com foto. Como o documento não ficará retido, será 
exigida a apresentação do original. 
5.8.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza privada, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, etc. 
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5.8.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato. 
5.9. Será excluído do Concurso o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado; 
b) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido 

30 (trinta) minutos do início das provas; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas 

ou impressos não permitidos ou portando calculadora; 
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação; 
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
i) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades 

presentes. 
5.10. No caso de candidata que necessita amamentar o filho no horário estabelecido para a 
prova, deverá indicar uma pessoa responsável pela guarda da criança, a qual comparecerá 
no horário determinado pela mãe, em sala destinada para esta finalidade. 
5.10.1. O tempo gasto para a amamentação do filho não será compensado ao final. 
5.11. Após concluir a prova o candidato deverá entregar ao fiscal de sala somente a folha de 
respostas, podendo levar consigo o caderno de questões.  
5.12. Não haverá substituição da folha de respostas, nem recurso decorrente de seu 
preenchimento incorreto. 
5.13. O gabarito  contendo as respostas das questões da prova objetiva será divulgado até o 
quinto dia útil posterior à data da realização da prova objetiva. 
 
6 – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
6.1. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre o conteúdo constante do Anexo II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO do presente Edital, onde não há indicação de bibliografia. 
6.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, o valor de 
cada questão será obtido através da divisão dos 100 (cem) pontos (valor da prova objetiva) 
pelo número de questões de cada prova. 
6.2. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos. 
6.3. O candidato não aprovado na prova objetiva será eliminado do concurso. 
 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
7.1. A nota final será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.  
7.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota final, 
em lista de classificação para cada opção. 
7.2.1. Os candidatos que tiveram as inscrições homologadas como portadores de 
deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de classificação, 
terão seus nomes publicados em relação à parte, observados a respectiva ordem de 
classificação. 
7.3. Em caso de empate na nota final, terá preferência, pela ordem: 
a) Tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no concurso, 
conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. 
b) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos. 
c) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Básico.  
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d) Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa.  
e) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
 
8 – DOS RECURSOS 
8.1. Qualquer recurso poderá ser impetrado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contados, respectivamente: da publicação do Edital de abertura do Concurso; da publicação 
da homologação dos candidatos inscritos no concurso; da aplicação das provas; da 
divulgação dos gabaritos; da pontuação das questões objetivas e; da publicação dos 
resultados das provas, desde que verse, exclusivamente, sobre questões de legalidade. 
Deverão constar do recurso o nome do candidato, número de inscrição, número do 
documento de identidade, cargo para o qual se candidatou e endereço para 
correspondência. 
8.2. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser dirigidos ao Presidente do Poder 
Legislativo em relação ao Edital de Abertura do Concurso e à Comissão Especial de 
Concurso em relação aos demais, devendo ser entregues pelo candidato ou seu procurador 
na Secretaria da Câmara Municipal de Paranacity. 
8.3. Somente serão apreciados os recursos, interpostos dentro do prazo, expressos em 
termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como 
tiverem indicados o nome do candidato, número da sua inscrição, documento de identidade 
(R.G.), opção a que está concorrendo endereço e telefone para contato e assinatura. 
8.4. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para 
tanto, a data do protocolo do mesmo. 
8.5. Os pontos relativos a questões das provas eventualmente anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes. 
 
9 – DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1. O resultado do Concurso será encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal para 
homologação, pelo Presidente da Comissão Especial de Concurso, no prazo de até 10 (dez) 
dias após publicação do resultado final. 
 
10 – DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
10.1. O provimento dos cargos obedecerá, impreterivelmente, á ordem de classificação 
decrescente dos candidatos aprovados por cargo, constante do resultado final.  
10.2. A convocação dos candidatos classificados para preenchimento das vagas 
disponíveis, será feita oficialmente através de publicação no Quadro de Editais da Câmara 
Municipal e no Órgão Oficial do Município de Paranacity estabelecendo a data, horário e o 
local para apresentação do candidato. 
10.3. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a 
apresentação dentro dos prazos estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências 
previstas em Edital, implicará na inabilitação do candidato para o concurso, reservando-se 
ao Poder Legislativo o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação. 
10.4. Por ocasião da nomeação, será exigido do candidato, a apresentação dos documentos 
relativos às condições estabelecidas nas alíneas “a” a “k” do item 2.8, sendo desclassificado 
o candidato que deixar de atender qualquer uma dessas condições. 
10.5. O Poder Legislativo reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados à medida 
de suas necessidades. 
10.6. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 
apresentação irregular de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da respectiva 
inscrição ou nomeação. 
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10.7. O candidato na condição de pessoa com deficiência, mesmo que aprovado e 
classificado no Concurso Público, por ocasião de sua convocação para nomeação, será 
submetido a uma avaliação por uma Junta Médica do Município para comprovar a 
compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas. 
10.8. Será desclassificado, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, o 
candidato cuja deficiência for considerada incompatível com as atividades da função do 
cargo. 
10.9. Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que: 
a) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Câmara Municipal 
de Paranacity; 
b) recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente. 
 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital bem como 
de outras que forem necessárias para o seu fiel cumprimento. 
11.2. O Prazo de validade do Concurso será de 02 (dois anos), contados da data da 
publicação da Homologação do Resultado Final no Órgão Oficial do Município de Paranacity 
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 
11.3. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Especial de Concurso e pela 
Assessoria Jurídica do Poder Legislativo. 
11.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em edital ou aviso publicado.  
 
 

Paranacity, 11 de maio de 2012. 

                                                
 

CARLOS ROBERTO BERTON 
Presidente 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

                        CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY  
 ESTADO DO PARANA
RUA PEDRO PAULO VENÉRIO, 1351 – Fone/Fax (44) 3463-2029 – Cx. Postal 52 – CEP 87660-000 
 CNPJ 01.590.290/0001-33 

 

8 
 

 
 
 

ANEXO I 
 
 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, 

VENCIMENTO MENSAL, TIPO DE PROVA/NÚMERO DE QUESTÕES E TAXA DE INSCRIÇÃO. 
 

Cargos Vagas Pré-Requisitos Jornada 
Semanal 

Vencimento 
Inicial em 

R$ 

Tipo de Prova e 
Número de 
Questões 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 

 
Advogado 

 
01 

Curso Superior em 
Direito e Registro 

na Ordem dos 
Advogados do 

Brasil – OAB/PR. 

20 horas 2.000,00 

 
CB-10 questões 
CE-20 questões 

 

150,00 

 
Contador 

 
01 

Curso Superior em 
Ciências Contábeis 

ou Técnico e 
Registro no 

Conselho Regional 
de Contabilidade - 

CRC/PR 

20 horas 2.000,00 

 
CB-20 questões 
CE-20 questões 

 

150,00 

Oficial Legislativo 01 Ensino Médio 
Concluído 40 horas 2.100,00 

 
CB-10 questões 
CE-20 questões 

 

150,00 

 
Legenda: 
CB – Conhecimento Básico 
CE – Conhecimento Específico 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRÁMATICO 
 
 
CARGO: ADVOGADO 
CB: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos 
vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, 
formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A 
estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e 
estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
CE: Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo. Regime Jurídico 
Administrativo. Poderes Administrativos. Poder de Polícia. Administração Direta e Indireta. 
Servidores Públicos. Serviços Públicos. Atos administrativos. Contratos Administrativos. 
Licitação. Controle dos Atos Administrativos. Responsabilidade Civil do Estado. Bens 
Públicos. Limitações ao direito de Propriedade. Processo Administrativo.  
Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. 
Organização do Estado. Organização dos Poderes. Ordem Econômica e Financeira. Ordem 
Social. Controle de Constitucionalidade. Ações Constitucionais (Habeas Corpus, Ação Civil 
Pública, Ação Popular, Ações Interventivas, Ações de Inconstitucionalidade). 
Direito Tributário: Tributação e Orçamentos. Sistema Tributário Nacional. Normas Gerais 
do Direito Tributário. 
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Parte Geral do Código Civil. Posse 
(classificação, aquisição, perda e efeitos da posse, proteção processória). Propriedade em 
geral (aquisição e perda da propriedade imóvel e móvel). Direitos Reais sobre Coisa Alheia. 
Modalidades e Efeitos das Obrigações. Concurso de Credores. Processo Civil: Princípios do 
processo civil. Jurisdição e ação. Partes e procuradores. Ministérios Públicos. Competência. 
Atos processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. Processo e Procedimento. 
Procedimento Ordinário. Processos nos Tribunais. Recursos. Processo de Execução 
(Execução em geral e Espécies de Execução, Execução contra a Fazenda Pública). 
Medidas Cautelares. (Disposições Gerais e Procedimentos Específicos). Tutela 
antecipatória. 
Direito do Trabalho: Contrato Individual de trabalho – prazo determinado e indeterminado. 
Salário e Remuneração. Jornada de Trabalho. Férias. Contrato de Trabalho - alteração, 
suspensão, interrupção e extinção. Fundo de garantia e estabilidade. Processo do Trabalho. 
Competência da Justiça do Trabalho; execução; recursos; prazos. 
Direito Processual do Trabalho: Do Procedimento Sumaríssimo. 
Direito Previdenciário: Lei 8212/91 Fontes de Custeio – dos contribuintes e do salário de 
contribuição. Lei 8213/91 – Dos Benefícios – das prestações em geral e da contagem 
recíproca de tempo de serviço. 
Leis Federais: 8.666/93 (Lei das Licitações) e posteriores alterações; 7.347/85 (Ação Civil 
Pública); 4.717/65 (Ação Popular); 1.533/51 (Mandado de Segurança); Lei Complementar 
101 de 04/05/00(Responsabilidade Fiscal); 4.320/64 (Finanças Públicas); 6.830/80 
(Execução Fiscal); 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 6.766/79 (Parcelamento do solo 
urbano); 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária).  
. 
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CARGO: CONTADOR 
CB - Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos 
vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, 
formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A 
estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e 
estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três 
simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema 
legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de 
gráficos. Funções do 1º graus. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. 
Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.  
CE – Contabilidade Geral - Conceitos, objetivos, campo de atuação. Patrimônio: formação, 
composição. Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido, equação fundamental do patrimônio, 
variações patrimoniais: receita e  despesa. Escrituração: Mecanismo de débito e crédito, as 
Contas: intitulação, função e funcionamento. Plano de Contas, sistema de escrituração. 
Demonstrações Contábeis: balanço patrimonial (etapas do levantamento, regularização de 
contas). Depreciação, amortização e exaustão. Provisões e reserva. Custo dos 
produtos/mercadorias vendidas e avaliação de estoque. Demonstração do Resultado do 
Exercício e outras demonstrações obrigatórias pela Lei 6.404/76 e suas alterações.  
 
Contabilidade Pública - Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Legislação básica 
(Lei nº 4.320/64). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. 
Receitas e Despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências passivas e 
mutações ativas. Plano de contas da Administração Pública: conceito, estruturas e contas 
do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação. Balanços financeiro, 
patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 4.320/64. 
Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas 
gerais de direito financeiro (Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964). Fiscalização e controle 
interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da 
legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. 
Constituição Federal brasileira de 1988, Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000). Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 
8.666/93 e alterações). Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002), Lei nº 10.028 de 19 de outubro de 2000 e Decreto Lei nº 200/67 de 
25 de fevereiro de 1967. 
 
CARGO: OFICIAL LEGISLATIVO 
CB - Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos 
vários modos de organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, 
formação e significação de vocábulos; Derivação e composição; A oração e seus termos; A 
estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e 
estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três 
simples. Divisão em partes proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema 
legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: resolução e problemas. Funções: análise de 
gráficos. Funções do 1º graus. Áreas e volumes, progressões: aritmética e geométrica. 
Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas.  
CE– CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos / Dos Direitos 
Sociais / Da Nacionalidade / Dos Direitos Políticos / Dos Municípios / Da Administração 
Pública / Dos Servidores Públicos / Dos Impostos dos Municípios / Repartição das Receitas 
Tributárias / Das Finanças Públicas / Dos Orçamentos / Da Política Urbana.  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações. Licitações e Contratos Administrativos. 
LEI FEDERAL Nº 10.520, de 17 de julho de 2002), Lei que instituiu a licitação na 
modalidade de pregão. 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Da Organização dos Poderes – Capítulo I – Do Poder 
Legislativo. Da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária – Capítulo I – Dos 
Tributos Municipais. Capítulo II – Da Receita e da Despesa. Capítulo III – Dos Orçamentos 
Municipais.  
Correspondência Oficial. Técnica Legislativa e Noções Básicas de Informática. 
 
 

 
 

DECRETO Nº 326/2012 
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O LANÇAMENTO DOS  

DÉBITOS REFERENTE AO IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – 
IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – 
ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO O ART. 78 DA LEI MUNICIPAL Nº 024/2003 DE 18.12.2003 – 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DECRETA: 

Art. 1º - Institui o lançamento dos débitos referente ao 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU para o exercício de 2012, 
para todos os imóveis urbanos registrados no Cadastro Imobiliário Municipal. 
 § 1º – Os lançamentos serão efetuados tendo como base de 
cálculo os valores previstos no Decreto nº 290/2011de 27.12.2011; 
 § 2º – O pagamento em uma única parcela terá desconto de 
5% (cinco por cento) sobre o valor total do imposto, o qual terá seu vencimento em 
30.07.2012; 
 § 3º – O pagamento a prazo ocorrerá em 04 (quatro) 
parcelas sobre o valor total do imposto, sem descontos e acréscimos até seu 
vencimento, vincendas em 30.07.2012; 30.08.2012; 30.09.2012 e 30.10.2012. 
 § 4º – O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será 
confeccionado e padronizado por meio de DAM – Documento de Arrecadação 
Municipal, o qual será entregue individualmente para as unidades imobiliárias. 
 § 5º – Os proprietários de terrenos vazios e imóveis fechados 
ou desabitados serão notificados a retirar o DAM na Divisão de Tributação da 
Prefeitura Municipal, em horário de expediente. 
 § 6º – A quitação das parcelas do DAM poderá ser efetuada 
nas Agências do Banco Itaú S.A., Agências da Caixa Econômica Federal e Casas 
Lotéricas, conforme convênios celebrados com estas instituições, até 31 de 
Dezembro de 2012, respeitadas as obrigações fiscais do Código Tributário 
Municipal. 
 § 7º – A Divisão de Tributação deverá providenciar a 
divulgação para cadastramento e recadastramento dos contribuintes “isentos” do 
IPTU, com antecedência de 30 (trinta) dias do vencimento da primeira parcela e 
obedecendo aos preceitos da Lei Municipal nº 045/2009 de 23.12.2009. 
       
    Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Cruzeiro do Sul, 26 de Abril de 2012.  
 
 
 
 

AILTON BUSO DE ARAÚJO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2012 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL 
 
CONTRATADA: SÉRGIO RICARDO BORRI - COLORADO, inscrita no CNPJ nº 
07.773.246/0001-45, sediada na Avenida Paraná 131, município de Colorado - Estado do Paraná, 
doravante denominada de, representada neste ato pelo Senhor Sérgio Ricardo Borri, proprietário. 
 
DO OBJETO  
Contratação de empresa especializada de informática em prestação de serviços de hora técnica e 
cessão de uso no banco de dados do município para implantação de Sistema Integrado de Gestão 
Pública (Locação, Instalação, Manutenção e Hora Técnica de programas aplicativos – Softwares) 
nas áreas de: Contabilidade Pública, Sistema de Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AM, 
Controle de Orçamento, Controle Financeiro, Modulo LRF, Folha de Pagamento, Sistema de 
Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AP, Compras e Licitações, Controle Interno, Controle 
Patrimonial, Controle de Frota, Controle de Almoxarifado, Tributação Municipal, Tributação WEB, 
ISS, Portal Transparência. 
 
DO VALOR GLOBAL ESTIMADO 
R$ 313.155,00  

DOS PRAZOS 
A empresa vencedora prestará os serviços no prazo de 12 (doze) meses após o recebimento da nota 
de empenho, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito meses) 
de acordo com os preceitos contidos no inciso IV, Art. 57, da Lei 8.666/93, disposto no § 2º do 
art. 4º  do Decreto nº 3.931/2001.  
 
DO FORO 
Foro da Comarca de Paranacity – Pr. 
 
 
Cruzeiro do Sul, 11 de Maio  de 2012. 
 
 
 
 
 
 Município de Cruzeiro do Sul 

Contratante 
 

Sérgio Ricardo Borri – Colorado 
Contratado 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

No dia 09 do mês de Maio de 2012, na Prefeitura de Cruzeiro do Sul – Pr, situada na Avenida Dr. Gastão 
Vidigal, 600 - Centro – Cruzeiro do Sul – Paraná, o Sr. Prefeito Municipal, nos termos das Leis nºs 
10.520/02, Decreto Municipal nº. 020/2006 de 16/02/2006, artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 
123/06 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, e conforme a 
classificação das propostas apresentadas no Pregão nº 008/2012 – Forma Presencial para Registro de Preços, 
RESOLVE registrar os preços para aquisição do objeto do pregão supra citado, que passa a fazer parte desta, 
nos seguintes termos. 
 

DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto registrar preços de Contratação de empresa especializada de informática em 
prestação de serviços de hora técnica e cessão de uso no banco de dados do município para implantação de 
Sistema Integrado de Gestão Pública (Locação, Instalação, Manutenção e Hora Técnica de programas 
aplicativos – Softwares) nas áreas de: Contabilidade Pública, Sistema de Informações Gerenciais – TCE-PR-
SIM/AM, Controle de Orçamento, Controle Financeiro, Modulo LRF, Folha de Pagamento, Sistema de 
Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AP, Compras e Licitações, Controle Interno, Controle Patrimonial, 
Controle de Frota, Controle de Almoxarifado, Tributação Municipal, Tributação WEB, ISS, Portal 
Transparência, para atender a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul para futuras contratação através do 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 

DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
assinatura da respectiva Ata, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito meses) de acordo com os 
preceitos contidos no inciso IV, Art. 57, da Lei 8.666/93, disposto no § 2º do art. 4º  do Decreto nº 
3.931/2001.  

DA FORMA DE EXECUÇÃO 
A empresa a qual efetuará o serviço deverá realizá-lo durante um período não inferior a 12 (doze) meses e 
não superior a 48 (quarenta e oito) meses, após a assinatura deste termo e recebimento da nota de empenho, 
dar-se-á da seguinte forma:    
 
A licitante vencedora não poderá fazer exigências ou citar pré-requisitos para realizar a conversão (A 
Prefeitura Municipal não fornecerá Layout de arquivos), ou seja, a vencedora fica na total responsabilidade 
da conversão, sem custo para o município. 

 
O Banco de Dados e o acesso simultâneo das estações de trabalho ou usuários, não poderá representar custos 
dentro da proposta para o Município. Deverá ser disponibilizada versão para instalação em quantos 
equipamentos forem necessários. 

 
Com o objetivo de manter as atividades operacionais ininterruptas, sem prejuízo do funcionamento desta 
municipalidade, bem como o atendimento ao público, a prestação de contas aos órgãos de fiscalização 
interna e externa, todos os sistemas deverão ser implantados conforme a planilha abaixo, a contar da data de 
expedição da ordem de serviço. 

 
 

Softwares Prazo Máximo para Implantação e 
Treinamento 

Software de Contabilidade Pública 5 (Cinco) dias úteis  
Software de Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AM 2 (Dois) dias úteis 
Software de Controle de Orçamento 3 (Três) dias úteis 
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Software de Controle Financeiro 3 (Três) dias úteis 
Software de LRF 2 (Dois) dias úteis 
Software de Folha de Pagamento 5 (Cinco) dias úteis 
Software de Informações Gerenciais – TCE-PR-SIM/AP 2 (Dois) dias úteis 
Software de Compras e Licitações 3 (Três) dias úteis 
Software de Controle Interno 3 (Três) dias úteis 
Software de Controle Patrimonial 3 (Três) dias úteis 
Software de Controle de Frota 3 (Três) dias úteis 
Software de Almoxarifado 3 (Três) dias úteis 
Software de Tributação Municipal 5 (Cinco) dias úteis 
Software de Tributação WEB 2 (Dois) dias úteis 
Software de ISS 30 (Trinta) dias úteis 
Software de Portal Transparência 2 (Dois) dias úteis 

 
A empresa vencedora da licitação deverá ministrar, treinamento para os funcionários indicados pela 
Administração, no uso e operação dos sistemas.  
 
O treinamento de que trata o parágrafo anterior, será ministrado nas dependências do Centro Administrativo 
Municipal de Cruzeiro do Sul e obrigatoriamente durante a instalação dos sistemas. 
 
A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, 
encarregada de acompanhar a entrega dos serviços prestando esclarecimento solicitados atendendo as 
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal. 
 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do serviço, através de crédito em conta 
corrente mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade 
requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS. 

 
Empresa:  SÉRGIO RICARDO BORRI - COLORADO, inscrita no CNPJ nº 07.773.246/0001-45, 
sediada na Av. Paraná 131, município de Colorado - Estado do Paraná 
 

HORA TÉCNICA 
Item Descrição Quant Hora Valor Hora Total Geral 

1 Contabilidade Pública 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
2 Folha de Pagamento 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 

3 Compras e Licitações 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
4 Controle Interno 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
5 Controle Patrimonial 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
6 Controle de Frota 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
7 Sistemas de Informações Gerenciais – TCE-

PR-SIM/AM 
50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 

8 Sistemas de Informações Gerenciais – TCE-
PR-SIM/AP 

50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 

9 Controle de Orçamento 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
10 Controle Financeiro 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
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11 Portal Transparência 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
12 Almoxarifado 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
13 Modulo LRF 50,00  R$ 106,00 R$ 5.300,00 
14 Tributação 150,00  R$ 106,00 R$ 15.900,00 
15 Modulo ISS 200,00  R$ 106,00 R$ 21.200,00 
16 Tributação WEB 100,00  R$ 106,00 R$ 10.600,00 

TOTAL GERAL.........................................................................................   R$ 116.600,00 

     

LOCAÇÃO DE SISTEMA 
Item Descrição Valor Mensal Valores Anuais 12 (meses) 

1 Contabilidade Pública R$ 1.440,00 R$ 17.280,00 
2 Folha de Pagamento R$ 790,00 R$ 9.480,00 
3 Compras e Licitações R$ 850,00 R$ 10.200,00 
4 Controle Interno R$ 350,00 R$ 4.200,00 
5 Controle Patrimonial R$ 350,00 R$ 4.200,00 
6 Controle de Frota R$ 350,00 R$ 4.200,00 
7 Sistemas de Informações Gerenciais – TCE-

PR-SIM/AM 
R$ 250,00 R$ 3.000,00 

8 Sistemas de Informações Gerenciais – TCE-
PR-SIM/AP 

R$ 250,00 R$ 3.000,00 

9 Controle de Orçamento R$ 350,00 R$ 4.200,00 
10 Controle Financeiro R$ 350,00 R$ 4.200,00 
11 Portal Transparência R$ 700,00 R$ 8.400,00 
12 Almoxarifado R$ 450,00 R$ 5.400,00 
13 Modulo LRF R$ 350,00 R$ 4.200,00 
14 Tributação R$ 1.341,25 R$ 16.095,00 
15 Modulo ISS R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 
16 Tributação WEB R$ 800,00 R$ 9.600,00 

TOTAL GERAL R$ 13.471,25 R$ 161.655,00 
    
Valor da Hora técnica nos módulos com assessoria e treinamentos...... R$ 116.600,00 
O Valor da implantação dos módulos é de ........................................... R$ 34.900,00 
O Valor total da locação em 12 meses é de........................................... R$ 161.655,00 
Total Geral ................................................................................................. R$ 313.155,00 

 
 
 

Ailton Buso de Araújo 
Prefeito Municipal  

 

Edmar Bellato 
Pregoeiro 

 

Sérgio Ricardo Borri  
EMPRESA 
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   Numa iniciativa da Prefei-
tura de Cruzeiro do Sul em 
criar o  Projeto Cultural Arte 
e Cidadania, os resultados  
estão surgindo. O projeto 
está sendo desenvolvido pelo 
Departamento de Esporte 
e Cultura, CRAS e Depar-
tamento de Educação que 
promoveram a realização 
do 1º FETAC- Festival de 
Talentos que aconteceu na 
noite de sábado (21/04), nas 
instalações do Salão de Festa 
do Clube Social.  O evento 
contou com a participação de 
talentos locais e convidados 
de municípios vizinhos. Nele 
atuaram como jurados o ad-
vogado Valdecir Raimundo 
(Barraca); a Diretora de Edu-
cação Profª.  Silvelaine Lopes; 
e os Músicos Elson Augusto, 
Fábio Lúcio de Souza Oliveira 
e Divãozir Felício de Souza. 
Tendo como instrutor o músi-
co BAL, este que levou à subir 
no palco 15 pessoas de várias 
faixas etárias de Uniflor, Pa-
ranacity e da cidade anfitriã.  
Entre intervalos e a espera 
da apuração do resultado, o 
evento trouxe algumas parti-
cipações especiais de cantores 
profissionais como a Banda 
Municipal da cidade de Alto 
Paraná que abriu o festival, 
a Banda de Rock TODAY A 
LIVE (local) a dupla Leila 
e Leiliane (Paranacity) e os 
solos Boy (Maringá) e Nilton 
(Colorado). Este  é o resultado 
do Projeto Cultural Preparan-

Cruzeiro do Sul realiza 1º Festival de Talentos com grande sucesso
do o Jovem Para o Futuro, 
assim, a Prefeitura Municipal 
e o CRAS querem  envolver 
crianças, adolescentes e jo-
vens em situação de vulnera-
bilidade social que encontram 
neste projeto apoio técnico, 
psico-social com monitores 
capacitados e com infraes-
trutura adequada para o bom 
desempenho das atividades 
desses jovens e adolescentes.  
De acordo com o Prefeito 
Ailton Buso, que prestigiou a 
abertura, o Projeto é de extre-
ma importância para a retirada 
de jovens e adolescentes das 
ruas. Aproveitando o ensejo, 
o prefeito Ailton Buso, acom-
panhado da esposa e Gestora 
da Assistência Social, Eliana 
Araújo, deram a boa notícia 
do Clube da 3ª Idade, infor-
mando que conseguiram fatu-
rar dois prêmios no Concurso 
de Miss 3ª Idade, realizado na 
Estância Gaucha de  Maringá, 
cuja concorrência foi acirrada 
com mais 10 cidades partici-
pantes da região. Cruzeiro do 
Sul trouxe o troféu de 1º lugar 
como a Torcida Organizada 
e o título de Miss Simpatia, 
conseguido por  Maria An-
tonia da Cruz (61 anos). Se-
gundo o Prefeito, “mais essa 
conquista também é resultado 
do trabalho desenvolvido 
pela Prefeitura e CRAS”.  As 
imagens em vídeo do evento, 
estão disponíveis na  página 
da internet - 
www.oregionaljornal.com.br

Carol - Cruzeiro do Sul Vinicius - Paranacity
Luana - Cruzeiro do Sul Cristina - Paranacity

Alesy e Guilherme - Uniflor
Sivaldo e Silvano - Vila Rural de Cruzeiro do Sul

Victor e Gustavo - Cruzeiro do Sul

Aline - Paranacity Dárica - Paranacity

Kielse - Cruzeiro do Sul Claudinei - Paranacity Tales e Samuel - Cruzeiro do Sul

Venâncio - Cruzeiro do Sul Henrique - Paranacity Tony - ParanacityJurados


