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ITAGUAJÉ

A passos ﬁrmes,
Cultura do Algodão
vem se aﬁrmando
na região
Pelo menos 350 pessoas entres Cotonicultores, Técnicos Agrícolas, Cooperativas,
empresas de crédito, fornecedoras e futuros cotonicultores
participaram em Itaguajé do
Dia de Campo, ocasião onde
foi abordado o tema sobre a retomada da cultura do Algodão
na região do Vale do Paranapanema, vez que o município tem
recorde de produção.

80 Alqueires é a área
embrionária explorada pelos
empresários Carlos Eduardo e
Kauê Concensa com produção
altamente proﬁssional e produtividade acima da média entre
as unidades da região, localizados nos Assentamentos Ederli
e Strosak que segundo estima
os parceiros Carlos Eduardo
e Kauê colher 7.500 kg por
alqueire. Página 9

Paranapoema comemora o Dia do Trabalhador com grande Show, Parque
de Diversões gratuito, Sorteio de Prêmios e Exposição de 02 veículos 0 Km

Curso Bom Negócio
Paraná em Colorado

Com grande satisfação, a Sala do Empreendedor, o Governo Municipal,
a Associação Comercial e
Empresarial de Colorado, a
Universidade Estadual de
Maringá e a Fomento Paraná
promoveram a 4ª Edição do
Curso Bom Negócio Paraná
em Colorado.
O Curso Bom Negócio Paraná é um curso
de gestão e capacitação
empresarial que foca 05
importantes áreas do conhecimento empresarial: Gestão
de negócios, gestão estratégica, gestão comercial,
gestão ﬁnanceira e gestão
de pessoas. O curso tem
duração de 66 horas e será
ministrado por professores

vinculados a Incubadora
Tecnológica de Maringá.
O prefeito Marcos
Mello, juntamente com os
diretores da Associação
Comercial, Mari Fonseca,
vice-presidente, e de Cledemilson Guiname, diretor,
parabenizaram os empresários locais por buscarem

conhecimentos para gestão
de seus negócios, destacando que a inovação, o empreendedorismo e a formação
de parcerias estratégicas
são importantes diferenciais
para promoção do desenvolvimento dos pequenos
negócios e cidades como um
todo.

O feriado do Dia do
Trabalhador foi comemorado
no sábado dia 04 em Paranapoema, num mega evento na
Praça Central de Paranapoema com show musical, parque
de diversões gratuito,sorteio
de prêmios e exposição de 02
veículos 0 Km.
A prefeitura montou
um amplo e belo palco para
que a Banda pudesse levar
alegria, além do Parque Infantil que contou com brinquedos
como roda-estrela, space
loop, barca, minhocão, calhambeque, camas-elásticas,
touro mecânico, caminhõezinhos; todos gratuitos para que
todas as crianças pudessem
viver momentos de alegria
numa comunidade que bem
sabe respeitar o bem público.
Página 8

Caminhada do Pirapanema de Itaguajé
é destaque na 47ª EXPOINGÁ 2019
‘Itaguajé reconhecido
como melhor trajeto
para Caminhada na
Natureza na região
de Maringá’
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY
____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N.º 06.001/2019 – DIVULGAÇÃO DA DATA, PERÍODO, HORÁRIO E
LOCAL DA PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019
A Prefeita do Município de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal n.º1.630/2008, Lei Municipal n.º
1.379/2002 e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a Divulgação da Data, Período, Horário e Local da
Prova Objetiva do Concurso Público n.º 001/2019, nos seguintes termos:
Art.1º A prova objetiva será realizada na data de 02/06/2019 (DOMINGO), no período da VESPERTINO, na cidade de
Paranacity, Estado do Paraná.
I.

A prova objetiva será aplicada no Escola Municipal Professor Eurípedes Pregídio - EIEF, localizada na Rua
Mário Xavier de Souza, n.º1594 CEP: 87.660-000, Centro, na cidade de Paranacity – PR.

II.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 12h30min e fechado às 13h15min,
observado o horário de Brasília.

III.

A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o
horário de Brasília.

IV.

A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

Art.2º Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “ÁREA DO
CANDIDATO” e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO que estará disponível no endereço eletrônico
www.fundacaounespar.org.br, a partir do dia 17/05/2019. A identificação do local de realização da prova objetiva é de
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as
disposições estabelecidas neste Edital.
Art.3º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o
fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA
AZUL OU PRETA FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE, seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o cartão de convocação do candidato impresso através da “ÁREA DO CANDIDATO”
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
Art.4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Paranacity, 17 de maio de 2019.

Sueli Terezinha Wanderbrook
Prefeita do Município

Edital nº 06.001/2019 – a Divulgação da Data, Período, Horário e Local da Prova Objetiva
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO
ESTADO

DO

PARANÁ

EDITAL Nº 003/2019

CONVOCAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA
O Presidente da Câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná,
convoca a população em geral, para participarem da Audiência Pública que será
realizada no próximo dia 30 de maio de 2019 (quinta-feira), com início às 16:00
horas, na Câmara Municipal de Ângulo, para tratar da seguinte pauta:
- Prestação de Contas, visando demonstrar e avaliar o
cumprimento de metas fiscais, relativamente ao 1º quadrimestre de 2019
dos Poderes Executivo e Legislativo e Fundo Municipal de Saúde;

É oportuna, interessante e democrática a participação de todos.
Participe. Fiscalize.
Ângulo, 21 de maio de 2019.

MARCELO COVRE
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO – ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.608.550/0001-50
Rua Orlando Batista da Silveira, 01 - Centro - CEP: 86.755-000 - Ângulo-PR
E-mail: administrativo@angulo.pr.leg.br – Portal: www.angulo.pr.leg.br - Fone: (44) 3256-1216

*AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019*
Processo n° 75/2019
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Placas de Inauguração e Sinalização para
os Prédios Públicos Municipais.
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 14.134,65 (quatorze mil, cento e trinta e quatro
reais e sessenta e cinco centavos).
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital.
MODO DE JULGAMENTO: menor preço por Item.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após apresentação de nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 12 (doze) meses contado
contados da Ata de Registro de Preços.
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 04 de junho de 2019 as 14h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)
Municipal).
Flórida, 21 de maio de 2019.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ALESSANDRO BISOLA torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença Prévia para ATIVIDADE DE
AVICULTURA DE CORTE a ser implantada gleba rural
lobato, sn - rural - 86790-000 - Lobato/PR.
Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos
Ângulo
Nova Esperança
Paniﬁcadora União
A Churrascaria
Paniﬁcadora Pão de Mel
Atalaia
Auto Posto Sede Alvorada II
G&G Móveis
Bar Líder
Auto Posto Flórida
Ourizona
Colorado
Mercado Bandeirantes
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Paniﬁcadora e Confeitaria Doce Pão
Auto Posto A Jato
Mercado Vieira
Livraria do Tio
Mercearia Nossa Senhora Aparecida
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Paranapoema
Distrito de Alto Alegre
Auto Posto Paraná
SuperMercado Casquinha
RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000
TELEFONE (44) 3257-1212
Paniﬁcadora Evangelista
Cruzeiro do
Sul
www.florida.pr.gov.br
/ E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br
Michel Cabeleireiro
Hotel e Restaurante Eliana
Paniﬁcadora 2 Irmãos
Floraí
Presidente Castelo Branco
Auto Posto E1
Loterias Faraoni
Fran's Doces e Salgados
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Auto Posto Floraí
Paniﬁ
cadora
Cantinho do Pão
Inajá
São Jorge do Ivaí
Paniﬁcadora e Confeitaria União
Farmácia Popular
Farmácia Santa Inês
Auto Posto Forini
Paniﬁcadora e Confeitaria Nossa Senhora
Studio Mec Foto e Vídeo
Itaguajé
Farmácia Farmadin
Supermercado Pontal
Uniﬂor
Quitanda do Marreta
Mercado Mineiro
Distrito de Fiorópolis
Jardim Olinda
Venda do José Baixinho
Paniﬁcadora Doce Sabor

Súmula de Licença Ambiental Simpliﬁcada - LAS
O Município de Colorado Cnpj 76.970.326/0001-03, torna
público que irá requerer ao IAP, a Licença ambiental
Simplificada-LAS, para o Barracão para Triagem de
Resíduos Sólidos Urbanos não perigosos do Município de
Colorado-Pr a ser implantada na Rodovia Pr 542, Km 04,
saída para Itaguajé, Zona Rural, Colorado Pr.
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NOVA ESPERANÇA

Maio Amarelo reforça ações de conscientização e prevenção de acidentes no trânsito
O “Movimento Maio
Amarelo”, idealiza a realização de ações de conscientização e prevenção
de acidentes de trânsito. A
parceria entre Prefeitura,
Detran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Nova
Esperança devem levar aos
motoristas e pedestres instruções sobre um trânsito
mais seguro para todos.
As ações tiveram
início logo no começo de
maio com a visita de alunos
da rede municipal de ensino
à Escolinha de Trânsito do
Detran, em Paranavaí. A
palestra interativa permitiu
às crianças a troca de informações com alunos de
outras cidades do Paraná,
além do conteúdo explicativo sobre as regras e leis
de trânsito que devem ser
cumpridas por todos. Na
prática, os alunos puderam
vivenciar a experiência de
serem motoristas por um
dia, pilotando seus veículos
pela cidade protótipo com
faixa de pedestres, placas
de regulamentação e ad-

vertência, ciclovia e até um
agente de trânsito.
O foco da campanha neste ano é voltado
para crianças e idosos que
compõem o lado mais frágil
do trânsito, sendo eles as
vítimas mais frequentes nos
acidentes. A mobilização
– “No trânsito, o sentido é
a vida” – tem como principal proposta incentivar os
condutores a ouvirem as
crianças, que aprendem
rápido e logo adquirem uma
percepção do que é certo ou
errado no trânsito.
Vale reforçar que as
cinco principais causas de
acidentes de trânsito estão
ligadas aos motoristas: excesso de velocidade, associação de bebida alcoólica e
direção, falta do uso de capacete, cinto de segurança
e equipamento de retenção
de crianças. A informação é
da Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Os idosos estão
em risco no trânsito brasileiro. O estudo realizado
pelo Observatório Nacional

de Segurança Viária, em
parceria com a Divisão
de Engenharia de Transpor tes e Mobilidade da
Universidade Federal do
Paraná (UFPR) confirma
esse dado. Os idosos estão
mais expostos, e consequentemente, são as maiores vítimas fatais como
pedestres, representando
36% do total de atrope-

lamentos registrados no
país.
Os reflexos que já
não são mais os mesmos
e a atenção que deve ser
redobrada foram o foco da
palestra ministrada pelo
Corpo de Bombeiros Comunitário de Nova Esperança
aos mais de 100 idosos do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Víncu-

los (SCFV), assistidos pela
Secretaria de Assistência
Social. Além de ampliarem
seus conhecimentos sobre
prevenção de acidentes,
eles também puderam conhecer as instalações da
repartição, equipamentos
e vivenciar a experiência de
ser “bombeiro/socorrista”
por um dia.
As ações de preven-

ção de acidentes de trânsito
em Nova Esperança devem
acontecer durante todo o
mês de maio, envolvendo
motoristas e pedestres.
Infelizmente, a maioria dos
acidentes ainda têm como
motivação as falhas humanas como imperícia, imprudência e desatenção. Mas
juntos, podemos mudar
esse cenário.

Proprietário da Mercearia Soares de Paranapoema arrecada
lacres em prol do Hospital de Cancer de Barretos (SP)
Mais de 10 kg de
lacres foram repassados à instituição
HCA objetos serão
revertidos em materiais hospitalares
como macas e
cadeiras de rodas
Sabe aquele lacre
que todo mundo joga fora
junto com a latinha de alumínio. Muitos nem imaginam,
mas ele possui um grande
valor, podendo ajudar muitas
vidas. Promovendo a campanha de arrecadação em
Paranapeoma em favor do
HCB no município, especiﬁcamente sobre os lacres de latinhas para serem doados ao
Hospital são varias pessoas

Gil e os avós Francisca e Vicente

Vandinho, Gil, Reginaldo, Tiago, Loan, Wilson e José Alves

que fazem esta tarefa e pela
segunda vez o comerciante
Gilberto José da Silva, popular (Vereador/GIL) proprietário da Mercearia Soares
conseguiu recolher 10.300
kg superando a arrecadação
anterior, ano passado.
Segundo Gil, a ação
que ele desenvolve em seu

foram arrecadadas ao todo
mais de 10 kilos.
Gil mantém também
em seu estabelecimento o
cofrinho de arrecadar moedas o qual é regularmente
recolhido pelo responsável na comunidade o Pro-

estabelecimento, envolve
crianças, adultos, jovens e
todos são focados na solidariedade e sustentabilidade
no objetivo em arrecadar
pelo menos quantidade suﬁciente para encher garrafas,
por onde observam latinhas
abandonas que, para a agradável surpresa de todos,

Em Nova Esperança, Maria
Eunice Zacharias Zacarias,
Madrina dos Cofrinhos do HCB

fessor de Educação Física
José Aparecido da Silva
(UANA). Durante a pesagem
Vandinho ﬁlho do Nego da
Prefeitura, falecido à nove
meses, lutou junto com o
pai durante 6 anos nas idas
e vindas para Barretos, sabe

perfeitamente o quanto é
gratiﬁcante o atendimento
no HCB, “Jamais deixarei
de oferecer o pouco de mim
para esta grande causa”.
Douglas tem a família inteira
mobilizada para arrecadar,
independentemente de utilizar a causa, mas pela solidariedade e sensibilidade
que a causa requer.
Todo esse material
será enviado, para o HCB,
através da Coordenadora
de Nova Esperança, Nice
Zacarias (vereadora), que
posteriormente será encaminhado para uma siderúrgica
do Rio de Janeiro, responsável por pesar o material e em
seguida repassar o valor que
será revertido em materiais
hospitalares, como macas
e cadeira de rodas para a
instituição que trata de pacientes com C.A.
Segundo a Organização das Nações Unidas,
o Brasil é líder mundial em
reciclagem de latas de alumínio. Nice é também a
coordenadora dos cofrinhos
e para sua alegria, ganhou
de presente do feitor Volnei Frias uma máquina de
contar e classiﬁcar moedas,
ferramenta ideal para somar
a arrecadação individual de
cada cofrinho. Nice está indo
esta semana para Barretos
onde está transportando
além de cabelos, mais de
250 kilos de lacres.

Vandinho, Gil, Douglas, Vicente e Carlinho Cabeção

Gil, José Aparecido ( Uana)

Douglas, Kiko, Tiago, Nildo, Rosalva, Gil e José Alves
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 45/2019

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 46/2019

SÚMULA – Estabelece normas para realização de Processo Seletivo
Simplificado, visando à contratação de pessoa por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de
Excepcional
Interesse
Público
do
Município
de
Paranapoema - PR.
O Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado, Estado
do Paraná, no de uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fundamentado na
Lei Orgânica Municipal Emenda nº 002/2008 e de acordo com as normas estabelecidas
neste Edital, fará realizar Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de
servidor abaixo especificado.
1 - DO OBJETO
1.1.
O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de pessoa por prazo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, para
atender substituições de licenças, programas temporários, celebração de convênios, dentre
outros.
2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
2.1. A vigência do contrato de trabalho será de até 06 (seis) meses, a contar da data de
homologação do Edital de Resultado Final.
2.2. A vigência de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por uma única vez
por até igual período.
3 - DO VÍNCULO EMPREGATICIO
3.1. Aplica-se ao pessoal contratado nos
Consolidação das Leis do Trabalho.

termos deste

Edital

o disposto na

CLT

–

Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado da
Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA
a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO referente ao Teste Seletivo
aberto através do Edital Nº 37/2019, conforme abaixo discriminado:
Art. 2º - Depois de transcorrido o prazo para os recursos pleiteados contra o resultado e
classificação dos candidatos, fica MANTIDO o Resultado e Classificação dos Candidatos, que fora
divulgado em 19 de maio de 2019.

CARGO – PEDREIRO
INSC.
01.03
01.04
01.05
01.01
01.02

NOME
DAILTON PEREIRA DA SILVA
SIDINEI POLIDORIO
CLAUDENIR MANUEL APOLINARIO
CÍCERO DA SILVA
REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Assistente Social

Nº de
Vagas

Lotação

Vencimento
Mensal

Carga
Horária
Semanal

01

Secretaria Municipal de Assistência
Social e/ou Sec. Mun. de Saúde

1.172,06

20 horas

4.2. As atribuições sumárias dos empregos de que trata este Edital são as seguintes:




























ASSISTENTE SOCIAL
Descrição sintética
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração
Pública, direta ou indireta, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a
proteção da criança e do adolescente.
Descrição detalhada
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil;
encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;
orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social
e para subsidiar ações profissionais;
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e projetos do
âmbito de atuação do Serviço Social;
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas
sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;

realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades;
coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de
Serviço Social.
Quando na área de atendimento ao servidor municipal:
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos na área de Serviço Social que proporcionem a melhoria da qualidade
de vida dos servidores municipais;
atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na
vida funcional do servidor;
realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais da
Administração Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que se fizerem
necessários;
realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social;
elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de
servidores, junto ao setor de pessoal.
Atribuições comuns a todas as áreas:
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação:
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
5 - DAS INSCRIÇÕES E DOS RECEBIMENTOS DOS TÍTULOS
5.1. Conforme disposto nos itens 5 e 6, deste Edital, as inscrições serão realizadas e os
títulos recebidos no período de 22 à 24 de Maio de 2019, no horário de expediente, da
Prefeitura Municipal de Paranapoema, localizada à Rua Dr. José Cândido Muricy, 216 Centro, Paranapoema, Estado do Paraná.
5.2. São requisitos para a inscrição:
5.2.1. ter nacionalidade brasileira;
5.2.2. conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas;
5.2.3. Possuir formação de nível superior em Assistência Social, para os empregos
oferecidos neste edital;
5.2.4. Possuir Registro no Órgão da Classe.
5.3. Aos portadores de deficiência, desde que couber, serão reservadas 5% (cinco por
cento) das vagas relacionadas no item 4 deste Edital, observado a compatibilidade do
emprego com a deficiência da qual o candidato é portador.
5.3.1. A compatibilidade acima citada, condição para deferimento da inscrição será avaliada
por um médico e um profissional integrante do emprego almejado pelo candidato, que darão
assistência ao órgão responsável pela realização do processo seletivo simplificado.
5.3.2. Os profissionais retro referidos emitirão parecer observando:
I – as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
II – a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;
III – a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho
na execução das tarefas;
IV – a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize;
V – a CID e outros padrões reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.
5.3.3. Os portadores de deficiência no ato da inscrição deverão apresentar laudo médico,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente na Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa
da deficiência.
5.4. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível,
não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a
juntada da documentação necessária, a saber:
a) cópia da Carteira de Identidade (cópia simples);
b) cópia do CPF (cópia simples);
c) comprovante de endereço (cópia simples);
d) instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador (cópia
autenticada e com reconhecimento de firma);
e) 02 duas cópias frente e verso dos títulos juntamente com os originais para serem
autenticados no ato da inscrição.
5.4.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestada por seu procurador.
6. DA PROVA DE TÍTULOS
6.1. No processo de avaliação dos candidatos inscritos no Teste Seletivo, será utilizado
critério de titulação.
6.2. Para fins de avaliação a que se refere o subitem 6.1, o candidato no ato da inscrição
entregará 02 (duas) cópias frente e verso dos títulos, juntamente com os originais para
serem autenticado por servidor público municipal designado especialmente para este fim.
6.3. Após o ato de autenticação uma das cópias será colocada em envelope o qual será
fechado ou lacrado pelo candidato e por ele será entregue ao responsável pela realização
das inscrições, ficando a outra cópia autenticada como comprovante do candidato.
6.4. A prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na valoração de
cursos realizados e da experiência profissional na área pública ou privada na esfera de
atuação do emprego e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
computados conforme tabela a seguir:
ALÍNEA

A
B

C

D

ESPECIFICAÇÃO

Cursos de Especialização com
duração de 360 horas na área
específica do emprego.
Cursos
ou
capacitações
com
certificação na área específica do
emprego, com carga horária de
no mínimo 40 horas.
Cursos
ou
capacitações
com
certificação na área específica do
emprego, com carga horária de
no mínimo 20 horas.
Experiência profissional na área
pública ou privada na área
específica do emprego (mínimo
de um semestre) – (semestres
completos).

QUANTIDADE
DE TÍTULOS
OU
SEMESTRES
(MÁXIMO)

VALOR
UNITÁRIO
OU POR
SEMESTRE
(PONTOS)

VALOR
MÁXIMO
(PONTOS)

02

15

30

02

15

30

02

10

20

02
(semestres)

10
(semestre)

20

TOTAL DE PONTOS

RESULTADO
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 3º - Torna-se HOMOLOGADO o Resultado Final e Classificação dos candidatos,
divulgado em 19 de maio de 2019 no jornal de circulação do município, bem como em seu
endereço eletrônico.
Art. 4º - A convocação dos candidatos aprovados se dará observando a classificação
divulgada no Edital de Resultado e Classificação, conforme critérios estabelecidos no Item 10
do Edital de Abertura.
Art. 5º - O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação, estando
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

4 - DOS EMPREGOS, NÚMERO DE VAGAS, VALOR MENSAL E A CARGA HORÁRIA
4.1. Os empregos, número de vagas, lotação, valor mensal e a carga horária a ser
contratado através deste processo seletivo simplificado será o seguinte:
Emprego

NOTA
50,00
20,00
20,00
00,00
00,00

2019
Paranapoema - PR, 21 de maio de 2019.

JOÃO DOS SANTOS COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 47/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
A Prefeita do Município de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA
os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado
aberto através do Edital n.º 37/2019, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de
Paranapoema, Departamento de Recursos Humanos, durante o período de 22 à 28 de Maio de
2019, no horário de funcionamento da Prefeitura, a fim de resignar-se ao processo admissional,
contendo cópia dos documentos abaixo relacionados:
1 – carteira de identidade;
2 – CPF;
3 – PIS/PASEP;
4 – 02 (duas) fotografias 3 x 4 – recentes;
5 – título de eleitor, com comprovante de votação das últimas eleições;
6 – carteira profissional – para comprovação do número, série, data da expedição e emprego;
7 – certidão do registro civil – nascimento ou casamento;
8 – comprovante de quitação com o serviço militar – caso o convocado for do sexo masculino;
9 – atestado de saúde fornecido por médico do trabalho habilitado pelo Município, para
comprovar
aptidão física e mental para o emprego;
__________________________________________________________________________________________
10 – certidão
de Cândido
nascimento
dos
filhos
com
até
140**44
(quatorze)
anos- de
idade;
Rua. Dr. José
Muricy,
216,
Centro,
fone
fax:
– 3342-1133
E-mail:
pmpoema@bol.com.br
11 – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade.
CARGO – PEDREIRO

NOME
DAILTON PEREIRA DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO
1.

O não comparecimento do candidato no período estipulado implicará na desclassificação
do mesmo.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura do Município de Paranapoema, Estado do Paraná, 21 de Maio de 2019.
Leurides Sampaio Ferreira Navarro
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO N° 49/2019

SÚMULA:NOMEIA o Sr. JOSÉ AUGUSTO SOARES
para exercer a Função Gratificada deCHEFE DE
DIVISÃODE TRANSPORTE, e dá outras providências.
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, Prefeita do
Município de Paranapoema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
ART. 1° - Fica NOMEADO o Sr. JOSÉ AUGUSTO SOARES,
inscrito no CPF n° 101.777.378-59, para exercer a Função Gratificadade CHEFE DE
José Cândido Muricy, 216, Centro,
87680-000
3342-1133
- E-mail:VII
pmpoema@bol.com.br
DIVISÃO Rua.
DEDr.TRANSPORTE,
previsto
no- fone/fax:
artigo(44)
28,
Capítulo
da Lei Municipal n°
w
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427/2011, de 20/05/2011, FG2. w
Estado do Paraná

ART. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
publicação, revogadas as disposições em contrário.
_____________________________________________________________________________
Paço Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, 15 de
Maio 2019.
Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CNPJ nº 76.970.391/0001-39
AUDIÊNCIA
PÚBLICA
LEURIDES
SAMPAIO FERREIRA
NAVARRO
_____________________________________________________________________________
Prefeita Municipal

O poder executivo do Município de Paranapoema - PR, no uso de
DE CONVOCAÇÃO
suas atribuições e EDITAL
de conformidade
com o 4º§ do art. 9º da Lei
Complementar nº 101/2000
e Instrução PÚBLICA
Normativa nº 89/2013 TCE/PR, faz
AUDIÊNCIA
saber a quem interessar que realizará audiência pública para demonstrar o
cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do
Ode
poder
executivo
do Município
de Paranapoema - PR, no uso de
exercício
2019,
no seguinte
local e horário:
suas atribuições e de conformidade com o 4º§ do art. 9º da Lei
Complementar
nº
101/2000
e
Instrução
Normativa
nº 89/2013 TCE/PR, faz
Local: Câmara Municipal de Paranapoema.
saber a quem interessar que realizará audiência pública para demonstrar o
cumprimento
das
metas
fiscais
referente
ao
primeiro
quadrimestre do
Data: 29 de maio de 2019.
exercício de 2019, no seguinte local e horário:
Horário: 15:00 hs
Local: Câmara Municipal de Paranapoema.
Assim todos ficam devidamente
Data:
29 de
maio de 2019.
audiência
pública.

convidados

para

participarem

desta

Estado do Paraná

Horário: 15:00 hs

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

Paranapoema
- PR, 20 de maio de 2019.
_____________________________________________________________________________
Assim
todos ficam devidamente convidados para participarem desta
audiência pública.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

__________________________________________________________________________________________

AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Paranapoema
PR, Muricy,
20 de
de fax:
2019.
Rua.Dr.José -Cândido
216,maio
Centro, fone
0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br

Estado do Paraná
_______________________________
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
Leuridesdo
Sampaio
Ferreira
Navarro
O poder executivo
Município
de Paranapoema
- PR, no uso de
_____________________________________________________________________________

Prefeita Municipal
suas atribuições e de conformidade
com o 4º§ do art. 9º da Lei
Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa nº 89/2013 TCE/PR, faz
saber a quem interessar
que realizará
audiência pública para demonstrar o
EDITAL
DE CONVOCAÇÃO
PÚBLICA
cumprimento das _______________________________
metasAUDIÊNCIA
fiscais referente
ao primeiro quadrimestre do
Sampaio
exercício de 2019,Leurides
no seguinte
local e Ferreira
horário: Navarro
Prefeita Municipal
O Poder
Executivo
do Município de Paranapoema - PR, no
Local: Câmara
Municipal
de Paranapoema.
uso de suas atribuições e de acordo com o art. 48 da Lei Complementar nº
101/2000, e conforme o art. 1º da Lei Complementar nº 131/2009, faz
Data: 29
maio
de 2019. que realizará audiência pública discussão da
saber
a de
quem
interessar
elaboração
do projeto da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentaria para
__________________________________________________________________________________________
Horário:Rua.
15:00
hs
Exercício
de
2020,
no
seguinte
e0**44
horário:
Dr. José
Cândido
Muricy,
216, Centro,local
fone fax:
– 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br
Local:
Municipal
de Paranapoema
– PR. para
Assim Câmara
todos ficam
devidamente
convidados

audiência pública.

participarem

desta

Data: 29 de maio de 2019

__________________________________________________________________________________________

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

Horário: 15:30 hs

Paranapoema - PR, 20 de maio de 2019.

Assim todos ficam
audiência pública.

devidamente

convidados

para

participarem

desta

Paranapoema - PR, 20 de maio de 2019.

_______________________________
Leurides Sampaio Ferreira Navarro
Prefeita Municipal

________________________________________
Leurides Sampaio Ferreira Navarro
Prefeita Municipal

__________________________________________________________________________________________

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

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

6.5. Somente serão pontuados os documentos apresentados nos quais constem o início e o
término do período, bem como a carga horária do curso.
6.6. Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a
entrega dos títulos e/ou após a data e o horário estipulados para sua entrega, neste Edital.
6.7. As cópias de documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma.
6.8. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados por via postal, fax,
correio eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos.
6.9. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os
títulos na forma, no prazo e no local estipulados neste Edital.
6.10. A conclusão de cursos de pós-graduação deverá ser comprovada, no mínimo, com a
ata de homologação da defesa de tese, dissertação ou monografia.
6.11. Não serão atribuídos pontos ao título exigido como requisito para inscrição no
emprego.
6.13. Caso tenha candidatos inscritos que não apresentem cursos realizados e/ou
experiência profissional na área pública ou privada na esfera de atuação do emprego, para
fins de avaliação serão utilizados os critérios de desempate constantes do subitem, para fins
de classificação.
6.14. Se comprovada à emissão de declaração falsa, o candidato selecionado poderá a
qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, sendo
responsabilizado civil e criminalmente.
6.15. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada no órgão oficial do
Município e na Prefeitura Municipal de Paranapoema.
7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
7.1. No caso de empate na classificação final, serão aplicados, por ordem, os seguintes
critérios de desempate:
a) curso de especialização na área do emprego pretendido;
b) maior carga horária em cursos ou capacitações na área específica do emprego;
c) o de maior idade;
d) o que tiver maior número de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
e) sorteio.
8. DOS RECURSOS
8.1. Serão admitidos recursos quanto:
a) ao presente edital;
b) ao indeferimento de inscrição ou classificação dos candidatos.
8.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Teste Seletivo,
poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) recursos contra o edital sejam dirigidos à Prefeita Municipal e os demais recursos dirigidos
ao Presidente da Comissão Especial de Teste Seletivo Simplificado a ser instituída por ato da
Prefeita Municipal, antes do início do prazo das inscrições e entregue para registro na Divisão
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados após publicação do ato que motivou a reclamação;
b) constem obrigatoriamente no formulário próprio do recurso, nome completo do candidato,
número da inscrição, emprego ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos
motivos;
c) o referido recurso deverá ser devidamente firmado pelo candidato;
d) seja apresentado datilografado ou digitado;
8.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for
apresentado fora das especificações aqui definidas e fora do prazo estabelecido na letra “a”
do item 8.2.
8.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio
que não seja o especificado neste Edital e sem a devida fundamentação.
8.5. O prazo para julgamento dos recursos será de até 5 (cinco) dias.
8.6. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.
8.7. Os prazos de recurso são os constantes do item 8.2 deste edital, considerando-se
sempre a publicação do ato no quadro de editais da Prefeitura Municipal de Paranapoema e
no órgão oficial do município Jornal O REGIONAL do Noroeste do Paraná, da cidade de Nova
Esperança.
9. DO RESULTADO FINAL
9.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no primeiro dia útil
após a divulgação do julgamento dos recursos.
10. DA CHAMADA
10.1. A chamada dos aprovados para a contratação será efetuada após a homologação do
resultado final, de acordo com a classificação e necessidade do Município, através da Divisão
de Recursos Humanos do Município de Paranapoema - Paraná.
10.2. O não comparecimento do candidato classificado, no momento da chamada, implicará
na sua desclassificação.
10.3. A desistência do candidato no momento da chamada, pela ordem de classificação,
será documentada na Divisão de Recursos Humanos e assinada pelo candidato desistente.
11. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

11.1. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar 02 (duas) fotografias 3 x 4,
recente e cópia dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – CPF;
III - PIS/PASEP (se tiver);
IV – título de eleitor, com comprovante de ter votado nas últimas eleições;
V – carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição e
emprego);
VI – certidão do registro civil (nascimento ou casamento);
VII – atestado de saúde fornecido por médico do trabalho credenciado pelo Município, para
comprovar aptidão física mental para o emprego;
VIII – comprovante de quitação com o serviço militar (se homem);
IX - certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade;
X – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
12.1. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Teste
Seletivo.
12.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste
Edital.
12.3. Todos os documentos serão juntados à ficha de inscrição após conferência pelos
responsáveis pelo recebimento dos mesmos.
12.4. A classificação neste processo simplificado não implica em chamada obrigatória, a
qual poderá, no entanto, ocorrer no prazo de 06 (seis) meses de validade do presente
processo, de acordo com as necessidades da Administração Municipal.
12.5. O processo seletivo simplificado será planejado e organizado por meio de Comissão
Especial especialmente designada para este fim.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPÍO DE CRUZEIRO DO SUL
CNPJ. 04.793.441/0001-49
Av: Dr. Gastão Vidigal, 600, centro - CEP: 87.650-000 – Cruzeiro do Sul – Pr.
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.793.441/0001-49, com sede na Av. Gastão Vidigal, nº 600, Cruzeiro do
Sul – PR, neste ato representado por seu presidente, o Sr. MARCOS CESAR CORREIA, brasileiro, maior,
portador do RG 4.713.867-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 669.378.929-34, residente a Av. Senador
Souza Naves, 854, Cruzeiro do Sul – PR e a Empresa M. G. ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no CNPJ nº. 05.783.940/0001-18, sediada na Rua Missionária Ady de
Araújo,398, na Cidade de Astorga, Estado do Paraná, CEP 86.730-000, representada neste ato pelo Senhor,
Marcus Evandro Giarola, brasileiro, maior, casado, portador do RG Nº. 5.324.478-5 SSP/PR, inscrito no CPF
sob nº. 763.456.379-04, inscrito na OAB/PR sob nº 24.892, firmam o presente termo de Distrato ao Contrato
nº 001/2019 de 17 de maio de 2019, nas cláusulas e condições em seguida especificadas, sob a égide da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, proveniente da Dispensa nº
001/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO DISTRATO
As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma do Processo Administrativo que
culminou na contratação da empresa M. G. ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS SOCIEDADE
SIMPLES, inscrita no CNPJ nº. 05.783.940/0001-18, sediada na Rua Missionária Ady de Araújo,398, na
Cidade de Astorga, Estado do Paraná, CEP 86.730-000, que originou no Contrato de Prestação de Serviços
nº 001/2019, rescindi-lo amigavelmente a partir desta data.
§ 1º - A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para
qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se
pactuou no processo administrativo.
§ 2º - As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, nas
esferas cíveis, administrativas e criminais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem não
haver mais qualquer obrigação de ordem financeira. E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, nas presenças de duas testemunhas.
Cruzeiro do Sul, 21 de maio de 2019.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO SUL
MARCOS CESAR CORREIA

2019
Paranapoema, 20 de Maio de 2019.
JOÃO DOS SANTOS COSTA
Presidente da Comissão Especial

MG ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
MARCUS EVANDRO GIAROLA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Avenida Governador Lupion,605 – Sala 2 – Fone (0xx44) 3332-1222 – Telefax 3332-1283
--------------------------------CNPJ nº. 04.886.232/0001-40 ---------------------------------

PORTARIA Nº 041/2019

EXTRATO DO CONTRATO N°. 01/2019 - ID Nº. 1087-2019
REF.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.52/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob
o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Governador Lupion, n°605, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, brasileiro casado portador da cédula de Identidade RG nº. 8.348.556-6 PR e CPF nº.
047.685.689-20, residente na Rua José Correia de Araújo, 879 Itaguajé - PR, que subscreve, daqui para frente denominada
simplesmente CONTRATANTE e a empresa PASSOS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPPCNPJ Nº. 24.818.343/000126, com sede na Avenida Cruzeiro do Sul, 2018 São João do Caiuá -PR, neste ato representada por seu SR. GILMAR GONÇALVES
PASSOS JUNIOR, brasileiro, portador do RG nº. 9583.598-8 SSP-PRe CPF nº. 06760131983, e com base no disposto no Art. 57, da
Lei 8.666/93, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 52/2018 objeto da Licitação Tomada de Preços n°01/2018, conforme as
Clausulas e Condições a seguir estabelecida.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09-2019 - REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ.

CONTRATANTE:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ-IPREMI, Estado do Paraná, com sede

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo decorre de autoriza do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no art. 57,da Lei n° 8.666 de
21 de junho de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original, que não foram alteradas
pelo presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado - PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.
Por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

IMPACTO – SOLUÇÕESEM TI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.162.783/0001-02, com sede a
Avenida Paraná nº. 131 Sala 02, CentroColorado – PR CEP 86.690-000.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em locação de sistemas, com licenças ilimitadas de instalação e de
usuários para implantação de um sistema integrado de gestão Pública, contendo os seguintes módulos para
Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência de Itaguajé : “Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de
Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria, Sistema de Atendimento ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema de Controle de Protocolo, Sistema de Compras e
Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web,
Sistema de Controle de Frotas e abastecimento on line, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio,
Sistema de Portal Transparência, Sistema de Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de
Controle de Cemitério Web; Sistema de ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sistema de
Ação Social; Sistema de Alvará On-Line, Sistemas de Tributos WEB” sistema de digitalização de documentos,
sistema de backup diário em servidor datacenter, e hora técnica, conforme abaixo descrito, nas quantidades e
com toda a documentação, em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos,
para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Paraná.

VALOR TOTAL:
Item
Descrição
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30
Implantação de todos Sistemas para o Instituto de Previdência
LOCAÇÃO SISTEMA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
31
Locação de Sistema Contabilidade para Instituto Prev.
32
Locação de sistema de Orçamento para Institituto Prev.
33
Locação de Sistema de Tesouraria para Instituto Prev.
34
Locação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am
para Instituto de Previdência
35
Locação de Sistema de Compras e Licitação para Instituto de
Previdência
36
Locação de Sistema de Patrimônio para Instituto de Previdência
37
Locação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh para Instituto
de Previdência
38
Locação de Sistema de Portal de Transparência para Instituto
de Previdência
39
Locação de Sistemas de Hollerit Web para Instituto de
Previdência
40
Locação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter
para Instituto de Previdência
41
Locação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi para Instituto
de Previdência
HORA TECNICA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
71
hora técnica para Instituto de Previdência
VIGÊNCIA:

Itaguajé, 08 de Maio de 2.019

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

ELOTECH

Unid

1,00

0,96

0,96

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

MES
MES
MES
MES

12,00
12,00
12,00
12,00

650,00
140,00
140,00
266,00

7.800,00
1.680,00
1.680,00
3.192,00

ELOTECH

MES

12,00

403,00

4.836,00

ELOTECH
ELOTECH

MES
MES

12,00
12,00

260,00
660,00

3.120,00
7.920,00

ELOTECH

MES

12,00

265,00

3.180,00

ELOTECH

MES

12,00

319,00

3.828,00

ELOTECH

MES

12,00

190,00

2.280,00

ELOTECH

MES

12,00

215,00

2.580,00

ELOTECH

HORAS

150,00

110,0000
TOTAL

16.500,00
R$ 58.596,96

FORO:

R E S O L V E:
Art. 1º. Readaptar, nos termos do artigo 34, da Lei 896/2001, Estatuto dos
Servidores, o servidor APARECIDO SOARES DA SILVA, RG Nº 7.408.763.9 SSP-PR e
CPF 436.812.399-91, ocupante do cargo efetivo de lavador/lubrificador, para exercer, em
readaptação funcional, em razão de limitação ocupacional verificada e atestada por meio
de inspeção médica, o cargo de Auxiliar Administrativo, com vencimentos do cargo de
origem conforme previsto na legislação vigente.

Parágrafo único. O não cumprimento do previsto no caput deste artigo
resultará no imediato retorno ás atividades do cargo de origem.
Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 20 dias do mês

de maio de 2019.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

12 (dose) meses.

20.001.09.272.0018.2.001.3.3.90.40.00.00 01001 –SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

Art. 2º. O servidor deverá apresentar anualmente, laudos médicos que
atestem o estado de saúde.

DOTAÇÃO:

Contratante

“Designa servidor para exercer, em
readaptação funcional, as atividades
que especifica.”

Governador Lupion, 605 – Sala 02, inscrita no CNPJ/MF nº 04.886.232/0001-40.
CONTRATADO:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO E PRAZO
Fica acordado entre as partes, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODE EXECUÇÃO, constante da clausula
quarta do contrato nº. 52-2018, Licitação/Tomada de Preço nº. 01-2018, passandorespectivamente o prazo de Execução de 180
(cento e oitenta) dias para 360 (trezentos e sessenta) dias (04/11/2019).

à Av.

ROSELI APª. LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

Comarca de Colorado – Estado do Paraná.
Itaguajé, 21 de Maio de 2019.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
TANIA MARIA DA SILVA
Presidente

Contratado
PASSOS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ Nº. 24.818.343/0001-26
Testemunhas
_____________________________________________
056.242.269-26 - FLAVIO W. INACIO PEREIRA
_______________________________________________
026.985.739-70 - APARECIDAISABEL DE SOUZA
EXTRATO DO CONTRATON°. 25/2019 - ID Nº. 1086-2019
REF.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09-2019

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede à Av.

Governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF

n°76.970.359/0001-53.
CONTRATADO:

IMPACTO – SOLUÇÕESEM TI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.162.783/0001-02, com sede a Avenida Paraná nº.
131 Sala 02, CentroColorado – PR CEP 86.690-000.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em locação de sistemas, com licenças ilimitadas de instalação e de usuários para
implantação de um sistema integrado de gestão Pública, contendo os seguintes módulos para Prefeitura Municipal e Instituto de
Previdência de Itaguajé : “Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria,
Sistema de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema de Controle de
Protocolo, Sistema de Compras e Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e ponto Eletrônico, Sistema
de Holerite web, Sistema de Controle de Frotas e abastecimento online, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio,
Sistema de Portal Transparência, Sistema de Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de Controle de Cemitério
Web; Sistema de ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sistema de Ação Social; Sistema de Alvará On-Line,
Sistemas de Tributos WEB” sistema de digitalização de documentos, sistema de backup diário em servidor datacenter, e hora
técnica, conforme abaixo descrito, nas quantidades e com toda a documentação, em conformidade com as especificações
técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do
Paraná.

VALOR TOTAL:

Item
Descrição
IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
1
Implantação de Sistema de Contabilidade
2
Implantação de sistema de Orçamento
3
Implantação de Sistema de Tesouraria
4
Implantação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am
5
Implantação de Sistema de Compras e Licitação
6
Implantação de Sistema de Patrimônio
7
Implantação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh
8
Implantação de Sistema de Tributação
9
Implantação de Sistema de Tributação Web
10
Implantação de Sistema de Controle de Frotas
11
Implantação de Sistema de Portal de Transparência
12
Implantação de Sistema de Controle Interno
13
Implantação de Sistema de Controle de Obras
14
Implantação de Sistemas deCemitério OnLine
15
Implantação de Sistema de Digitalização Documentos
16
Implantação de Sistema de Ação Social
17
Implantação de Sistema de Saúde
18
Implantação de Sistemas de Protocolo
19
Implantação de Sistemas de Almoxarifado
20
Implantação de Sistemas de Hollerit Web
21
Implantação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter
22
Implantação de Sistema de Abastecimento
23
Implantação de Sistema de Ponto Eletrônico
24
Implantação de Sistema Legislação
25
Implantação de Sistema Fiscalização Municipal
26
Implantação de Sistema Portal Cidadão
27
Implantação de Sistema de Alvará OnLine
28
Implantação de Sistema de Nota Fiscal Eletrônica
29
Implantação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi
LOCAÇÃO SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
42
Locação de Sistema de Contabilidade
43
Locação de sistema de Orçamento
44
Locação de Sistema de Tesouraria
45
Locação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am
46
Locação de Sistema de Compras e Licitação
47
Locação de Sistema de Patrimônio
48
Locação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh
49
Locação de Sistema de Tributação
50
Locação de Sistema de Tributação Web
51
Locação de Sistema de Controle de Frotas
52
Locação de Sistema de Portal de Transparência
53
Locação de Sistema de Controle Interno
54
Locação de Sistema de Controle de Obras
55
Locação de Sistemas deCemitério OnLine
56
Locação de Sistema de Digitalização Documentos
57
Locação de Sistema de Ação Social
58
Locação de Sistema de Saúde
59
Locação de Sistemas de Protocolo
60
Locação de Sistemas de Almoxarifado
61
Locação de Sistemas de Hollerit Web
62
Locação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter
63
Locação de Sistema de Abastecimento
64
Locação de Sistema de Ponto Eletrônico
65
Locação de Sistema Legislação
66
Locação de Sistema Fiscalização Municipal
67
Locação de Sistema Portal Cidadão
68
Locação de Sistema de Alvará OnLine
69
Locação de Sistema de Nota Fiscal Eletrônica
70
Locação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi
72

HORA TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL
horatecnica para Prefeitura Municipal

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.400,00
1.000,00
1,00
1,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
900,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.400,00
1.000,00
1,00
1,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
900,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
1,00

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

2.126,00
583,00
428,00
374,00
1.436,00
482,00
2.023,00
2.234,00
486,00
592,00
1.010,00
372,00
693,00
813,00
500,00
865,00
2.500,00
600,00
700,00
428,00
533,00
838,17
500,00
479,00
400,00
584,00
500,00
2.200,00
374,00

25.512,00
6.996,00
5.136,00
4.488,00
17.232,00
5.784,00
24.276,00
26.808,00
5.832,00
7.104,00
12.120,00
4.464,00
8.316,00
9.756,00
6.000,00
10.380,00
30.000,00
7.200,00
8.400,00
5.136,00
6.396,00
10.058,04
6.000,00
5.748,00
4.800,00
7.008,00
6.000,00
26.400,00
4.488,00

ELOTECH

HORAS

400,00

110,0000
TOTAL

44.000,00
R$ 372.403,04

VIGÊNCIA:12 (dose) meses.
DOTAÇÃO:
05.001.04.122.0003.2.012.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
08.002.08.244.0029.2.044.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.011.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.009.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.008.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.009.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.40.00.00. - 1511 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.012.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.08.244.0029.2.044.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.011.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.008.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019
Processo nº 57/2019
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 01/2019, de 04/01/2019, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 04de junho de 2019 às 09h00 horas no
endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de
Licitação nº 20/2019 na modalidade Pregão Presencial.
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 04/06/2019 até as 08h30horas.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.

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

Objeto da Licitação:Contratação de empresa para locação e montagem de
estruturas de uso temporário, como: palco, camarote, som, luz, gerador.
Floraí,21de maiode 2019.
____________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza
Pregoeiro

EXTRATO DE 1º ADITIVO VALOR DO CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 11/2019 – MF.
REF.: Pregão Presencial nº. 03/2019.
PARTES: Município de Floraí e a empresa: DEPÓSITO FLORAI LTDA, inscrita no CNPJ nº
14.391.137/0001-29
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR DO ADITIVO: R$30.164,00 (trinta mil, cento e sessenta e quatro reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Inalterada.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 17/05/2019.
_______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 51/2019 – MF.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2019
PARTES: Município de Floraí e a empresa: ANTONIO EMANUEL SILVA RODRIGUES
OBJETO: Aquisição de impressos digitais para identidade visual, para utilização em diversos

departamentos desta municipalidade.
VALOR: R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/05/2019 à 21/05/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019-PMSI
Objeto: Aquisição de roupas e itens que compõem kit
maternidade. Data
04/06/2019. Abertura 14:00 hs
Informações complementares e aquisição do Edital,
poderão ser adquiridas no Setor de Licitação da P.M.Sto
Inácio, Fone ( 044 ) 352.1222 .
Sto Inácio Pr. 21 de Maio de 2.019.
CIRO YUJI KOGA
Pregoeiro

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/05/2019.
_______________________
Fausto Eduardo Herradon

PREFEITURA DE SANTO INACIO
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133
CNPJ 76.970.375/0001-46

1

Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 077/2018 – MF.
REF.: Pregão Presencial nº. 038/2018.
PARTES: Município de Floraí e a empresa: FIOR & FIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.419.864/000153.
OBJETO DO CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA
PREFEITURA, conforme descrição constante no anexo I deste edital
OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de valor em parte dos itens e prazo originalmente firmado.
VALOR DO ADITIVO: R$ 90.871,70 (noventa mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta
centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/05/2019 a 29/05/2020
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/05/2019.
_______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

1

FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.

1

Itaguajé, 21de Maio de 2019.

CONTRATANTE
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CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº.
10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado

:
:
:
:
:

EXTRATO CONTRATO Nº 1181--817/2019

017/2019
9/2019
Pregão:
21/05/2019
1.1.
Contratação de empresa especializada em locação de sistemas, com licenças ilimitadas de instalação
e de usuários para implantação de um sistema integrado de gestão Pública, contendo os seguintes módulos para
Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência de Itaguajé : “Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de
Orçamentário - PPA, LDO e LOA, Sistema de Tesouraria, Sistema de Atendimento ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, Sistema de Tributação Municipal, Sistema de Controle de Protocolo, Sistema de Compras e
Licitações, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e ponto Eletrônico, Sistema de Holerite web,
Sistema de Controle de Frotas e abastecimento on line, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Patrimônio,
Sistema de Portal Transparência, Sistema de Controle de Obras, Sistema de Controle Interno, Sistema de
Controle de Cemitério Web; Sistema de ISS – Nota Fiscal Eletrônica; Sistema de Saúde Municipal; Sistema de
Ação Social; Sistema de Alvará On-Line, Sistemas de Tributos WEB” sistema de digitalização de documentos,
sistema de backup diário em servidor datacenter, e hora técnica, conforme abaixo descrito, nas quantidades e
com toda a documentação, em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos,
para atendimento à legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Paraná, conforme Termo de
Referência ANEXO I.

1

OBJETO: Contratação emergencial de Agente de Endemias para combate de epidemia do
mosquito da dengue.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em 08 de Maio
de 2019 e seu término em 08 de Junho 2019, podendo ser prorrogado se as partes assim
desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do contrato.

Fornecedor: IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
CNPJ: 17.162.783/0001-02

LOTE 1
Item
Descrição
IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
1
Implantação de Sistema de Contabilidade
2
Implantação de sistema de Orçamento
3
Implantação de Sistema de Tesouraria
4
Implantação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am
5
Implantação de Sistema de Compras e Licitação
6
Implantação de Sistema de Patrimônio
7
Implantação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh
8
Implantação de Sistema de Tributação
9
Implantação de Sistema de Tributação Web
10
Implantação de Sistema de Controle de Frotas
11
Implantação de Sistema de Portal de Transparência
12
Implantação de Sistema de Controle Interno
13
Implantação de Sistema de Controle de Obras
14
Implantação de Sistemas de Cemitério On Line
15
Implantação de Sistema de Digitalização Documentos
16
Implantação de Sistema de Ação Social
17
Implantação de Sistema de Saúde
18
Implantação de Sistemas de Protocolo
19
Implantação de Sistemas de Almoxarifado
20
Implantação de Sistemas de Hollerit Web
21
Implantação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter
22
Implantação de Sistema de Abastecimento
23
Implantação de Sistema de Ponto Eletrônico
24
Implantação de Sistema Legislação
25
Implantação de Sistema Fiscalização Municipal
26
Implantação de Sistema Portal Cidadão
27
Implantação de Sistema de Alvará On Line
28
Implantação de Sistema de Nota Fiscal Eletrônica
29
Implantação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30
Implantação de todos Sistemas para o Instituto de Previdência
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUTO DE PREVIDENCIA
31
Locação de Sistema Contabilidade para Instituto Prev.
32
Locação de sistema de Orçamento para Institituto Prev.
33
Locação de Sistema de Tesouraria para Instituto Prev.
34
Locação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am para Instituto de Previdência
35
Locação de Sistema de Compras e Licitação para Instituto de Previdência
36
Locação de Sistema de Patrimônio para Instituto de Previdência
37
Locação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh para Instituto de Previdência
38
Locação de Sistema de Portal de Transparência para Instituto de Previdência
39
Locação de Sistemas de Hollerit Web para Instituto de Previdência
40
Locação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter para Instituto de Previdência
41
Locação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi para Instituto de Previdência
LOCAÇÃO SISTEMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
42
Locação de Sistema de Contabilidade
43
Locação de sistema de Orçamento
44
Locação de Sistema de Tesouraria

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: MARCO ANTONIO DA SILVA,, brasileiro, casado, CI.RG n.º 26.385.138-2 –
SSP/PR, e CPF sob nº 154.285.888-70, residente e domiciliado Rua Novo Horizonte, 07, centro –
Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

Locação de Sistema de Prest. Contas ao TCE - PR Sim-Am
Locação de Sistema de Compras e Licitação
Locação de Sistema de Patrimônio
Locação de Sistema de Folha de Pagamento - Rh
Locação de Sistema de Tributação
Locação de Sistema de Tributação Web
Locação de Sistema de Controle de Frotas
Locação de Sistema de Portal de Transparência
Locação de Sistema de Controle Interno
Locação de Sistema de Controle de Obras
Locação de Sistemas de Cemitério On Line
Locação de Sistema de Digitalização Documentos
Locação de Sistema de Ação Social
Locação de Sistema de Saúde
Locação de Sistemas de Protocolo
Locação de Sistemas de Almoxarifado
Locação de Sistemas de Hollerit Web
Locação de Sistema de Backup dos Dados Exist.em Datacenter
Locação de Sistema de Abastecimento
Locação de Sistema de Ponto Eletrônico
Locação de Sistema Legislação
Locação de Sistema Fiscalização Municipal
Locação de Sistema Portal Cidadão
Locação de Sistema de Alvará On Line
Locação de Sistema de Nota Fiscal Eletrônica
Locação de Sistema de Importações Sim-Ap/Siafi
HORA TECNICA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
hora técnica para Instituto de Previdência
HORA TECNICA PREFEITURA MUNICIPAL
hora tecnica para Prefeitura Municipal

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.400,00
1.000,00
1,00
1,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
900,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
150,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.400,00
1.000,00
1,00
1,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
900,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.000,00
1,00

ELOTECH

Unid

1,00

0,96

0,96

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

650,00
140,00
140,00
266,00
403,00
260,00
660,00
265,00
319,00
190,00
215,00

7.800,00
1.680,00
1.680,00
3.192,00
4.836,00
3.120,00
7.920,00
3.180,00
3.828,00
2.280,00
2.580,00

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

MES
MES
MES

12,00
12,00
12,00

2.126,00
583,00
428,00

25.512,00
6.996,00
5.136,00

ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH
ELOTECH

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

374,00
1.436,00
482,00
2.023,00
2.234,00
486,00
592,00
1.010,00
372,00
693,00
813,00
500,00
865,00
2.500,00
600,00
700,00
428,00
533,00
838,17
500,00
479,00
400,00
584,00
500,00
2.200,00
374,00

4.488,00
17.232,00
5.784,00
24.276,00
26.808,00
5.832,00
7.104,00
12.120,00
4.464,00
8.316,00
9.756,00
6.000,00
10.380,00
30.000,00
7.200,00
8.400,00
5.136,00
6.396,00
10.058,04
6.000,00
5.748,00
4.800,00
7.008,00
6.000,00
26.400,00
4.488,00

ELOTECH

HORAS

150,00

110,0000

16.500,00

ELOTECH

HORAS

400,00

110,0000

44.000,00

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 998.00
(novecentos e noventa e oito reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido ao
funcionalismo público municipal.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta de dotações orçamentárias do Município no Setor de Saúde:

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR E PRAZO DO CONTRATO

05.009.10.305.0024.2309.339036.0000 red. 336

ESPÉCIE: Contrato nº 076/2018 – MF.
REF.: Pregão Presencial nº. 038/2018.
PARTES: Município de Floraí e a empresa: MERCADO E FRUTARIA MORATTO LTDA – ME, CNPJ sob o
n.º 02.552.221/0001-06.
OBJETO DO CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA
PREFEITURA, conforme descrição constante no anexo I deste edital
OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de valor em parte dos itens e prazo originalmente firmado.
VALOR DO ADITIVO: R$ 28.593,20 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte
centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/05/2019 a 29/05/2020
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 21/05/2019.
_______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

Paranapoema, 08 de Maio de 2019.
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Estado do Paraná
____________________________________________________

CNPJ nº 76.970.391/0001-39
SAMPAIO
NAVARRO
______________________LEURIDES
_________
________FERREIRA
_________
_____________________________

PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

EXTRATO CONTRATO Nº 1182--818/2019



__________________________________________________________________________________________

Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: JESSICA LEAO FREDERICO,, brasileira, casada, CI.RG n.º 10.872.157-0 – SSP/PR, e
CPF sob nº 072.674.779-33, residente e domiciliado Av. Paranapanema, 520, centro –
Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000.

OBJETO: Contratação emergencial de Agente de Endemias para combate de epidemia do
mosquito da dengue.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 01 (um) mês, tendo seu início em 08 de Maio
de 2019 e seu término em 08 de Junho 2019, podendo ser prorrogado se as partes assim
desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do contrato.
VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 998.00
(novecentos e noventa e oito reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido ao
funcionalismo público municipal.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta de dotações orçamentárias do Município no Setor de Saúde:
1

05.009.10.305.0024.2309.339036.0000 red. 336

Paranapoema, 08 de Maio de 2019.

Valor Total Homologado - R$ 431.000,00
ITAGUAJÉ, 21 de maio de 2019.
____________________________________
_________
____________________
________________
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

____________________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

__________________________________________________________________________________________
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Escola Adventista de Maringá Zona 7 - Bett Educar 2019
Motivos pArA
visitAr A
BEtt EducAr

N

a terça-feira (14/05) teve início o maior encontro de educação e tecnologia da América Latina, a Bett Educar. O evento,
que está na 26ª edição, aconteceu
no Transamérica Expo Center, em
São Paulo, das 9 às 19 horas, e foi
até sexta-feira (17) e atraiu mais de
22 mil visitantes da comunidade
educacional de todo o País.
A Bett Educar, que é realizada em parceria com a Microsoft,
contou com a participação de 250
marcas, e cerca de 20 startups,
que exibiu novidades em soluções, serviços e equipamentos
para gestores de escolas da rede
pública e particular. O congresso
teve a participação de educadores e autores renomados como
Augusto Cury, José Moran, André

Guadalupe, entre outros.
Parte da equipe pedagógica
da Escola Adventista de Maringá
(Zona 7) esteve presente no even-

to, buscando mais inovações e
informações para melhorar ainda
mais a qualidade pedagógica escolar da unidade.

• Ter acesso dinâmico e rápido
aos lançamentos e demonstrações de novos serviços e
produtos para o setor de educação;
• Uma ótima oportunidade para
fazer contato, comparar, tirar
dúvidas e questionar sobre
cada produto ou serviço apresentado;
• Estabelecer sua rede de contatos e surpreender-se com o que
estará a sua disposição;
• Ver como a tecnologia está
sendo inserida no contexto da
educação e conhecer os seus
maiores propulsores;
• Ficar por dentro das discussões
de maiores repercurções do setor como: Inclusão, Reforma do
Ensino Médio, Bilinguismo, entre
outras;
• Conheçer mais de 200 empresas dispostas a oferecer o que
há de melhor no mercado de
educação;
• Marcar presença no ponto de
encontro da comunidade educacional no Brasil.
Fazemos parte deste importante encontro em prol da
Educação, que há 26 anos vem
transformando a dinâmica escolar de milhares de profissionais
de várias regiões do Brasil e do
mundo.

garis do distrito Federal participam de concurso de beleza
Iniciativa surgiu para resgatar a autoestima e lutar contra o preconceito para com a profissão

A

primeira edição do Miss
Gari DF foi realizada em
2015, em Ceilândia, e teve
a participação de 12 candidatas.
Em 2017 150 candidatas. Nesta
quinta edição, o evento teve a
inscrição de mais de 210 coletores que atuam na limpeza urbana do Distrito Federal.
O projeto tem a parceria de
voluntários e não tem nenhum
cunho partidário, financeiro ou
político e conta com apoio do
Gabinete da Primeira Dama do
DF, da Secretaria de Cultura, do
Serviço de Limpeza Urbana do
Distrito Federal (SLU), da empresa Valor Ambiental, além de parceiros e voluntários de diversos
segmentos da sociedade, além
de profissionais da área de eventos de beleza.
O concurso é uma iniciativa da fiscal de varrição Fátima
Dias, de 50 anos, que há mais
de uma década atua diretamente na limpeza urbana da capital.
A ideia surgiu para resgatar a
autoestima dos garis, chamar a
atenção das pessoas para a in-

clusão social e a superação do
preconceito.
O evento realizado no JK
Shopping teve como premissa
valorizar o trabalho de profissionais responsáveis pela limpeza
da nossa cidade.
Idealizadora do concurso, a
fiscal operacional Maria de Fá-

tima Dias já faz planos para a
edição 2020. Segundo ela, não
preço o reconhecimento que
todos esses batalhadores e batalhadoras de farda laranja, do
nosso dia a dia, ganham quando estão desfilando. “Nem toda
princesa usa sapato de cristal,
conheço outras que usam botas

e vassouras”, disse, orgulhosa,
ela, de suas meninas. “É sempre
uma alegria participar de mais
uma edição, é uma renovação
que quero ver acontecendo todos os anos, estamos junto e
misturado para o próximo encontro, que terá a Miss, o Mister e o
Master”, antecipou.

Foto: Flávia Twardowski / Arquivo Pessoal

Estudante de osório
conquista 1º lugar
na maior feira de
ciências do mundo

A

vEncEdorEs
* cAMpEõEs
Sara Barbosa
Danilo Ramos
* cAtEgoriA Miss
E MistEr siMpAtiA
Jéssica Lopes
Rafael Caetano
* sEgundo LugAr
Maria Micaela Braga
Daniel Alves da Silva
* tErcEiro LugAr
Francisca dos Reis
Adilson Pereira

Á noite deste sábado (18 de maio), o JK shopping em Brasília (dF) abriu as portas para a 5ª Edição
do concurso Miss e Mister gari dF 2019. A excelente iniciativa é idéia de Fátima dias, 50 anos,
fiscal de varrição que atua na limpeza da capital federal há mais de uma década. Na passarela são
30 mulheres e 20 homens que disputaram a grande final e desfilam para o corpo de jurados

estudante gaúcha da
cidade de Osório, Rio
Grande do Sul Juliana Estradioto recebeu o 1º lugar na
área de Ciência dos Materiais
na maior feira de ciências do
mundo, a Intel International
Science andEngineering Fair
(Intel Isef). A premiação foi
anunciada nesta sexta-feira,
17 de maio, durante o evento,
que ocorreu de 12 a 17 em
Phoenix, Estados Unidos. A feira contou com a participação
de mais de 1.800 estudantes
de ensino médio de 80 países.
Juliana é egressa do Campus Osório do Instituto Federal
do Rio Grande do Sul (IFRS) e
apresentou pesquisa sobre o
aproveitamento da casca da
noz macadâmia para confeccionar uma membrana biodegradável, que pode ser utilizada
em curativos de pele ou em
embalagens, substituindo o material sintético. Além de ecologicamente correta, a membrana
tem custo mais baixo do que o
material sintético, sendo também mais econômica.
O trabalho foi desenvolvido enquanto Juliana era aluna
do curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio
do Campus Osório do IFRS, ten-

do orientação da professora Flávia Twardowski e coorientação
do professor Thiago Maduro.
O credenciamento para
participar da Intel foi conquistado durante a FeiraBrasileira
de Ciências e Engenharia (Febrace), realizada em março
de 2019, na Universidade de
São Paulo (USP). Na ocasião, o
projeto de Juliana conquistou o
1º lugar em Ciências Agrárias,
o 2° lugar no Prêmio Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular e também o
Prêmio Destaque Unidades da
Federação como melhor trabalho do Rio Grande do Sul. O título da pesquisa é “Catchpooh:
Aproveitamento de Resíduos
para Biossíntese de Celulose e
Confecção de Embalagem”.
No ano de 2018, Juliana recebeu o prêmio de Jovem Cientista nacategoria Ensino Médio,
com o projeto “Desenvolvimento
de um filme plástico biodegradável a partir do resíduo agroindustrial do maracujá”, também
desenvolvido no Campus Osório
do IFRS. Essa foi a terceira vez
que a estudante participou da
Intel e o trabalho dela foi o sétimo trabalho coordenado pela
professora Flávia Twardowski
que participa do evento.
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ANEXO I

ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito

MARCA/MODELO
Toyota Corolla XEI 2.0 Flex

GESTÃO 2017-2020–“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”

PLACA
AEN-8910

CHASSI
9BRBD48E3D2605217

RENAVAM
0051.127368-1

DECRETO Nº 644/2019

DECRETO nº 1.029 DE 16 DE MAIO DE 2019

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no
exercício financeiro de 2019 do Município de Colorado.

05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
05.002
DIVISÃO DE PESSOAL
05.002.04.128.0003.2008
MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
88
3.3.90.39.00.00
1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

18.000,00

06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
06.001
DIVISÃO DE RECEITAS E FINANÇAS
06.001.04.129.0003.2011
DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA
138
3.3.90.93.00.00
1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

76.000,00

R$ 100.000,00

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado o
cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente:
02
GABINETE DO PREFEITO
02.002
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL
02.002.04.122.0014.2002
DESENVOLVER O ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
17
4.4.90.52.00.00
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.000,00

06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
06.002
DIVISÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMENTO
06.002.04.121.0014.2012
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
141
3.1.90.11.00.00
1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.000,00
10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
10.001
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.08.244.0008.2027
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS
417
3.3.90.34.00.00
1000 OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO

30.000,00

10.001.08.241.0008.2028
402
3.3.90.30.00.00
405
3.3.90.39.00.00

MANTER AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE
1000 MATERIAL DE CONSUMO
1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.000,00
15.000,00

10.001.08.244.0008.2030
434
3.3.90.30.00.00

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1000 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00

contrário.

I. receber e analisar as solicitações para utilização dos
veículos sobESTADO
sua responsabilidade;
DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

5.000,00
5.000,00

R$ 100.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de maio
do ano de dois mil e dezenove.

III. promover a fiscalização, manutenção, controle e guarda
GESTÃO 2017-2020–“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”
dos veículos;
IV. organizar e manter atualizados os controles de
Av.abastecimento
Doutor Gastão Vidigal,
nº 600,
Centro, Fone:
(44) 3465-1299
/ 3465-1608,
Postal nº 31,
CEP:
87.650-000
dos
veículos,
definindo
cota mensal
deCaixa
consumo,
com
intuito
de
Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná,
acompanhar
e controlar os gastos com combustível;
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br
/ endereço eletrônico: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.

V. tomar as providências necessárias para que os veículos
satisfaçam as condições técnicas e os requisitos legais;
I. observar e atentar para que a utilização do veículo seja feita
sempre segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de
conservação;

DECRETO Nº 645/2019
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.804/2018 de 20/12/2018 e de conformidade com o artigo nº 43 da
Lei nº 4.320/1964.
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no
exercício financeiro de 2019 do Município de Colorado.
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado
para o exercício de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 27.272,00 (Vinte e sete mil duzentos e
setenta e dois reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:
10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
10.001
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.08.244.0008.2031
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.39.00.00 3941 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.002
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10.002.08.243.0009.6033
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.39.00.00 3885 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total das Suplementações

0098.3229082

RENAVAM
0084.351103-6
0095.391087-3
0092.300878-0
0117.030448-3
0102.550466-3
0101.188500-7
0054.528841-0
0049.253240-0
0069.350518-4
0082.004044-4

GESTÃO 2017-2020–“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”

MARCA/MODELO
Volkswagen Kombi

PLACA
AQX-2195

CHASSI
RENAVAM
9BWMF07X59P012934 0012.097268-9

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARCA/MODELO
CHASSI
RENAVAM
Av. Doutor
Gastão Vidigal, nº 600, Centro, Fone:PLACA
(44) 3465-1299 / 3465-1608,
Caixa Postal nº 31, CEP:
87.650-000
do Sul, Estado 34505011659956
do Paraná,
Mercedes Benz/OF 1313 Cruzeiro
BWC-8877
0038.891375-4
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br / endereço eletrônico: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.
Mercedes Benz/OF 1519
R.ORE
Marcopolo/Volare V8L 4XA
EO
Volkswagen/Masca Granmini
O
Iveco/CityClass 70C16
Volkswagen/Masca Granmini
O
Chevrolet Classic LS

AXU-1787

9BM384069EB927770

0059.672204-4

AXF-1066

93PB58M1MDC048050 0055.489544-7

ARR-4956

9BWP452R29R941184

0016.419908-0

ARQ-9059
ARR-4957

93ZL68B0198409389
9BWP452R99R940923

0016.348248-9
0016.419998-5

BAE-3860

8AGSU1920GR124325

0107.247482-1

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCA/MODELO
Fiat Strada Fire Flex
M. Benz Sprinter 515 CDI
Fiat Doblo Essence 1.8
Fiat Ducato Minibus
VW / Saveiro Ambulancia
Renault Master Ambulancia
Fiat Palio Fire Economy
Chevrolet Classic LS
Fiat Uno Way 1.4

PLACA
ATC-9614
BAG-9342
AZN-1682
AXZ-0474
BAE-4716
AWF-6243
AXZ-0473
BAQ-8842
DQM-6021

CHASSI
9BD27803MB7278970
8AC906657GE114670
9BD119609E1121209
93W245L34E2129179
9BWKB45U5GP084023
93YADC1H6DJ449689
9BD17164LE5897839
8AGSU1920GR148303
9BD195163B0008722

RENAVAM
0025.27848-3
0107.612309-8
0104.558433-6
0099.322112-2
0107.247407-4
0049.748403-0
0099.322368-0
0109.272167-0
0022.108253-0

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL
MARCA/MODELO
Fiat Uno Mille Economy
Fiat Mobi Easy ON
Citroen Aircross M Feel

PLACA
ATP-1537
BAX-7649
BAY-3667

CHASSI
9BD4711AB6494228
9BD341A7XHB439271
935UNFN1HB516843

RENAVAM
0028.269028-0
0110.340174-0
0110.256795-4

III. utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no
interesse do órgão ao qual pertença, sob pena de responsabilidade;
IV. não entregar a outrem a direção do veículo sob sua
responsabilidade, exceto em casos excepcionais devidamente justificados;

Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 600, Centro, Fone: (44) 3465-1299 / 3465-1608, Caixa Postal nº 31, CEP: 87.650-000
Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná,
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br / endereço eletrônico: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.

V. o preenchimento do Diário de Bordo, conforme modelo
constante do Anexo II deste Decreto, indicando:
a) marca/modelo e placa do veículo;
b) tipo de combustível;
c) quilometragem inicial e final do veículo;

7.272,00

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito suplementar, ficam indicados
os seguintes Superávits Financeiros:
FONTE

VALOR

- Incentivo Financeiro ao Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência

885

7.272,00

- Recursos Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade BB nº 30.673-8

941

20.000,00

Total do Superávit Financeiro

9C6KE98080235982

II. dirigir o veículo de acordo com as normas e regras
previstas na legislação de trânsito;

d) data, destino, horário de saída e de chegada;

R$ 27.272,00

Superávit Financeiro

AQN-1769

RELAÇÃO
DE VEÍCULOS
DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DO
DE ESPORTE
E
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CRUZEIRO
SUL
LAZER
Gabinete
do Prefeito

Art. 4º. Compete ao condutor do veículo oficial:

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

contrário.

Art. 3º. O Diretor de cada Departamento Municipal é
responsável pelo gerenciamento do uso, guarda e conservação dos veículos de
sua frota, conforme descrito pelo Anexo I, cabendo aos mesmos:

RENAVAM
0055.599101-6
0046.265827-9

ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO

Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas de gerenciamento,
uso e controle da frota de veículos oficiais, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, em conformidade com o disposto no presente Decreto.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE utilização
CRUZEIRO
DO SUL
II. expedir
autorização para
dos veículos;

12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
12.001
DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO
12.001.15.452.0005.2038
MANTER OS SERVIÇOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
539
3.3.90.30.00.00
1000 MATERIAL DE CONSUMO
541
3.3.90.39.00.00
1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total das Anulações

DECRETA:

Art. 2º. Os veículos oficiais somente poderão ser conduzidos
por servidores públicos municipais devidamente habilitados, designados a partir de
instruções dos respectivos Diretores de Departamento.

CHASSI
9BD15844AD6855513
9BD15822AC6682806

MARCA/MODELO
PLACA
CHASSI
Fiat Doblo Adventure
ANA-3180 9BD11985451022610
GM Corsa Hatch Maxx
EAF-6795 9BGXH68608C164831
Volkswagen Kombi
AOW-0449 9BWGF07X47P012157
Onibus Iveco Tector 150E21
BCO-6729 93ZA01LF0K8934490
Caminhão Agrale/14000
AZO-5685 9BYC78A2AEC000325
Caminhão M. Benz Atron 2729 AYM-9214 9BM693388EB963773
Caminhão Ford Cargo 1319
AXA-8854 9BFXEB1B1DBS27189
Caminhão Agrale/14000
AWC-8340 9BYC78A2ADC000104
Fiat Palio EL
AHQ-6535 9BD178037V0532260
Onibus Marcopolo/Volare A8
ALM-2437 93PB05B304C011132

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e
regulamentar os procedimentos de uso, guarda e conservação da frota de veículos
do Poder Executivo Municipal, fortalecendo os mecanismos de controle interno e a
política dos condutores,

Parágrafo único. São considerados veículos oficiais os
veículos de propriedade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e utilizados
exclusivamente em serviço público.

PLACA
AXF-1460
AVH-6208

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná e,

13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
13.001
DIVISÃO DE SANEAMENTO
13.001.17.512.0006.2042
DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO
592
4.4.90.52.00.00
1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00

Total das Suplementações

MARCA/MODELO
Fiat Uno Mille Way Econ.
Fiat Uno Mille Economy
Motocicleta Yamaha/YBR
(Veículo cedido pela
Câmara Municipal)

Súmula: Dispõe sobre a utilização, guarda e manutenção
dos veículos oficiais do Município de Cruzeiro do Sul/PR e da
outras providências,

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.804/2018 de 20/12/2018 e de conformidade com o artigo nº 43 da
Lei nº 4.320/1964.

Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado
para o exercício de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), destinados
ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

R$ 27.272,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de maio
do ano de dois mil e dezenove.

e) nome do servidor condutor do veículo.
Parágrafo único. O condutor do veículo oficial responderá
administrativamente pelas faltas que porventura venha a praticar e ficará sujeito ao
ressarcimento aos cofres públicos e terceiros pelos prejuízos causados em virtude
de negligência, imperícia ou imprudência.
Art. 5º. O condutor do veículo oficial sujeitar-se-á ao
pagamento das multas eventualmente aplicadas ao veículo sob sua
responsabilidade por infração as regras aplicáveis à condução prevista no Código
de Trânsito Brasileiro.

ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO
§ 1º.MUNICIPAL
O condutor deverá
saldar, no prazo
máximo
PREFEITURA
DE CRUZEIRO
DO
SUL de 30

(trinta) dias, contados da data
em que receber
a comunicação, as multas que lhe
Gabinete
do Prefeito
GESTÃOpelo
2017-2020–“CONSTRUINDO
UMA NOVA
forem aplicadas
DETRAN Departamento Estadual
deHISTÓRIA”
Trânsito, pelo DER
Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Gabinete do Prefeito

GESTÃO 2017-2020 – “CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”

DECRETO nº 1.030 DE 16 DE MAIO DE 2019
Súmula: Revoga o Decreto nº 1026/2019 e da outras
providências;
ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do
Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº
1.026/2019, que exonerou o servidor público municipal Vanderlei Reinozo
Freires, portador do RG nº 7.891.402-5 SSP/PR e CPF nº 030.603.269-40,
do Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Obras, Viação e
Serviços Urbanos.
Art. 2º. As disposições contidas no Decreto nº. 733 de
04 de Maio de 2016 permanecem mantidas em sua integralidade.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a
02 de maio de 2019.

Departamento Estadual de Rodagem, e outros Departamentos de Trânsito aqui

Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 600, Centro, Fone: (44) 3465-1299 / 3465-1608, Caixa Postal nº 31, CEP: 87.650-000
não listados;
Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná,
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br / endereço eletrônico: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.

§ 2º. O não pagamento da multa dentro do prazo previsto no
parágrafo anterior ou a partir do indeferimento final de eventual recurso implicará o
desconto em folha de pagamento da importância devida.
§ 3º. Caberá à Chefia imediata do motorista providenciar, de
imediato, o expediente nos casos de desconto em folha, sob pena de
responsabilidade funcional.

§ 4º. Casos excepcionais que possam acontecer serão
analisados pelo Diretor de Departamento responsável, mediante detalhado relatório
e juntada de documentos que julgar necessários.
Art. 6º. Ao final do expediente, bem como nos dias e horários
em que não houver a utilização dos veículos, os mesmos deverão permanecer
recolhidos na Garagem Municipal, devendo as chaves ficar guardadas em quadro
próprio.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o veículo poderá ser
guardado fora da Garagem Municipal:
I. mediante autorização expressa do Diretor de Departamento,
devidamente justificada;
II. nos deslocamentos a serviço em que não seja possível o
retorno do agente no mesmo dia da partida;
III. na hipótese de viagem agendada que exija saída após as
22h00 ou antes das 06h00;
Art. 7º. É expressamente proibido:
I. guardar o veículo oficial em garagem residencial;

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE
CANETELLE, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.

II. usar o veículo, sob qualquer pretexto, para fins particulares;
III. usar o veículo para deslocar-se, em horário de almoço, até

Ademir Mulon
- PREFEITO MUNICIPAL -

Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 600, Centro, Fone: (44) 3465-1299 / 3465-1608, Caixa Postal nº 31, CEP: 87.650-000
Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná,
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br / Site: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.

AVISO
NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019– PMO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
EM EVENTOS (EQUIPE E APARELHAGEM DE SOM) E DIVULGAÇÕES DIVERSAS COM CARRO DE SOM PARA OS
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação avisa aos eventuais interessados a NOVA DATA DE ABERTURA do certame
supramencionado, conforme segue:
Recebimento do envelope: até as15:15horas do dia 03/06/2019no Departamento de Licitação, sito à
Rua Bela Vista, nº 1.014.

a residência;
IV.DO
usarPARANÁ
o veículo para
transporte
individual da repartição
ESTADO
- PODER
EXECUTIVO
públicaPREFEITURA
à residência e vice-versa.
MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Gabinetededofamiliares
Prefeito
V. o transporte
do servidor ou de pessoas
GESTÃO 2017-2020–“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”
estranhas ao serviço público;
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo
sujeitará o infrator às sanções previstas na legislação competente, incluindo aquela
natureza
disciplinar.
Av.de
Doutor
Gastão Vidigal,
nº 600, Centro, Fone: (44) 3465-1299 / 3465-1608, Caixa Postal nº 31, CEP: 87.650-000
encaminhar a Divisão de Compras até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente,
cópia das requisições de abastecimentos e demais serviços para fins de
conferência e posterior empenho da despesa.
Parágrafo único. O Diário de Bordo, deverá ser encaminhado
a Divisão de Compras até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente para fins de
conferência.
Art. 9º. Revogadas as disposições em contrario, esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação, sendo afixada em quadro próprio de
editais desta Prefeitura e, depois encaminhada para o órgão de publicação oficial.

Abertura dos envelopes: às 15:30 do dia 03/06/2019
Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão
Permanente de Licitação, no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor
de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE
CANTELLE, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZENOVE.

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.
Ourizona/PR, 20de maio de 2019.
MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

DECRETO Nº. 55/2019

Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná,
Art. 8º. O Diretor /de
cadaeletrônico:
Departamento
Municipal deverá
E-mail: chefedegabinete@cruzeirodosul.pr.gov.br
endereço
www.cruzeirodosul.pr.gov.br
.

Data:17 de maio de 2019
Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para devolução de saldo de
repasse FEAS PAIF para o Fundo Estadual de Assistência Social e dá outras providências.
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita Municipal de Paranacity,
Estado do Paraná, amparada pela Lei Municipal nº. 2.269 de 11/12/2018,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica a chefe do Executivo Municipal autorizada a proceder à abertura de
crédito adicional suplementar para devolução de saldo de repasse FEAS PAIF para o Fundo Estadual de
Assistência Social no valor de R$ 1.001,80 (um mil, um real e oitenta centavos) na despesa orçamentária
descrita abaixo:
06.002.04.123.0007.2015
3330930000 33934 848

R$

1.775,51

Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo
anterior fica utilizado o superávit financeiro da fonte de recurso 33934, conta bancária 25.100-3 do Banco
do Brasil S/A no valor de R$ 1.775,51 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um
centavos).
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
2019.

Ademir Mulon
- PREFEITO MUNICIPAL –

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
Indenizações e restituições

Edifício da Prefeitura Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, em 17 de maio de

Sueli Terezinha Wanderbrook
PREFEITA MUNICIPAL
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ParanaPoema Comemora o Dia Do TrabalhaDor
Com GranDe Show, Parque De DiverSõeS GraTuiTo,
SorTeio De PrêmioS e exPoSição De 02 veíCuloS 0 Km

O

feriado do Dia do Trabalhador foi comemorado
no sábado dia 04 em Paranapoema, num mega evento
na Praça Central de Paranapoema com show musical, parque
de diversões gratuito, sorteio
de prêmios e exposição de 02
veículos 0 Km. Todo o evento
teve a participação especial da
dupla da Rádio Interativa Jota
Silva e o Repórter Alex Rosseto
que a todos fizeram referência e
atenção, afinal a dupla é ouvida
por mais de 2 milhões de pessoas na região de Mato Grosso,
São Paulo e grande parte do
Paraná. Eles foram auxiliados
pelo locutor da cidade Branco Billy, com estilo country, os
quais divulgaram o sorteio com
as vozes fortes e seguras; outro
grande diferencial apresentado
pela Prefeita Professora Leu,
responsável pela organização
que pelo 7º ano consecutivo
realiza este evento através da
música um presente ao TRABALHADOR e TRABALHADORA,
além de oferecer mais de uma
dezena de prêmios, entre eles
geladeira, 02 TV’s de LED 32” –
SMART HD, celular, micro ondas,
02 bicicletas, fogão, tanquinho,
escrivaninha com cadeira, forno
elétrico, churrasqueira elétrica
e ventilador, todos sorteados
aos trabalhadores do município
presentes no evento.
O evento contou com a presença de diversas autoridades,
destacando a presença maciça
dos membros do Legislativo Municipal, através dos vereadores
Bruno Carlos, Carlos A. Leal, Carlos Antônio, Davi José, Emerson
Ramalho, Gilberto José, Lucas
Batista, Samuel Cândido, Presidente da Câmara Manoel Paulino, Vice-Prefeito Sidnei Frazatto,
Deputado Estadual Arilson Chiorato e Prefeita Professora Leu.
Mostrando a seriedade da
administração municipal, tam-

Prefeita Professora Leu fala aos presentes

bém houve a exposição de 02
veículos 0 Km que melhor atenderão a população Paranapoemense, sendo eles uma van
Mercedes Benz 0 Km, no valor
de 190 mil reais, Programa do
Governo Federal e uma Ambulância Fiat Strada 0 Km, no de
valor 85 mil reais, também de
Programa do Governo Federal;
com total apoio do Deputado
Federal Zeca Dirceu. As autoridades registraram o momento
através de uma foto oficial.
O Deputado Estadual Arilson
Chiorato falou aos presentes:
“Agradeço a confiança a mim
depositada em uma votação
expressiva que tive em Paranapoema, parabenizo a todos os
trabalhadores presentes”. Concluiu o Deputado.
A Prefeita Professora Leu
cumprimentou os presentes,
parabenizou todos os trabalhadores e agradeceu a parceria
com a Câmara Municipal a qual
tem demonstrado total apoio
em todos os projetos do executivo, destacou também que as
finanças municipais estão em
ordem. Destacou ainda: “Nosso
povo é um povo trabalhador que
luta pelo progresso do nosso
município. Agradeço a confian-

Deputado Arilson Chiorato parabeniza os Trabalhadores

Público presente no evento

ça e apoio que tenho recebido
dos servidores públicos e da população de um modo geral que
confia e aprova meu governo.
Isso só aumenta o meu comprometimento em continuar lutando cada vez mais pelo bem
de nosso município e de toda a
população... Estou no meio de
meu segundo mandato, com
muitos projetos concluídos e
obras próximas de sua inauguração, depois outra pessoa terá
a responsabilidade de continuar
o trabalho transparente dessa
gestão.” Concluiu a Prefeita.
A prefeitura montou um
amplo e belo palco para que
a Banda Fonte Luminosa pudesse levar alegria, além do
Parque Infantil que contou com

brinquedos como roda-estrela,
space loop, barca, minhocão,
calhambeque, camas-elásticas,
touro mecânico, caminhõezinhos; todos gratuitos para que
todas as crianças pudessem
viver momentos de alegria
numa comunidade que bem
sabe respeitar o bem público.
Esta noite, foi na verdade o reconhecimento pelo trabalho de
grandes transformações no município de Paranapoema, dos
vereadores, do executivo e dos
trabalhadores(ras) que ocorreu
em forma de premiação para a
categoria que inova Paranapoema, cidade de um povo que vive
numa verdadeira comunidade
onde prevalece a transparência
e a disciplina.

Público presente no evento

Autoridades compõem o palco

Prefeita Prof. Leu com novos veículos adquiridos

Prêmios à serem sorteados aos trabalhadores

Autoridades em foto oficial com veículos adquiridos

Evento de Comemoração ao Dia do Trabalhador
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PROJETO OURO BRANCO EM ITAGUAJÉ

A Passos ﬁrmes, Cultura do Algodão vem se aﬁrmando na região

P

elo menos 350 pessoas entres Cotonicultores,Técnicos
Agrícolas, Cooperativas, empresas de crédito, fornecedoras
e futuros cotonicultores participaram em Itaguajé do Dia
de Campo, ocasião onde foi
abordado o tema sobre a retomada da cultura do Algodão
na região do Vale do Paranapanema, vez que o município
tem recorde de produção, nos
anos 70 com uma Unidade
da Algodoeira Matarazzo presente em Itaguajé e projetava
instalar a ﬁação da Pluma do
Algodão, um projeto da iniciativa privada que embora planos
econômicos brasileiro frustou
a empresa, além da problemática no campo tão calamitosa
(Bicudo) hoje de fácil controle,
desde que o cotonicultor venha a seguir com os cuidados,
apresentados pelos técnicos
na ocasião do encontro.
80 Alqueires é a área embrionária explorada
pelos
empresários Carlos Eduardo e
Kauê Concensa com produção
altamente proﬁssional e produtividade acima da média entre
as unidades da região, localizados nos Assentamentos Ederli
e Strosak que segundo estima
Carlos Eduardo colher 7.500 kg
por alqueire. Os visitantes de
Martinópolis e Mirante do Paranapanema ambos do vizinho
estado de São Paulo, Dourados
(MT) e os visitantes paranaenses todos eles com elevada
expertice na cultura, tais como,
cotonicultores de Sertanópolis, Cruzeiro do Sul, Querência

do Norte, Fenix, Atalaia, Lobato,
Santa Fé, Cafeara, Santo Inácio,
Paranapoema, Mandaguaçu, Jardim Olinda, Colorado, Inajá, Santa
Inês, Londrina, Astorga, Cambé,
Maringá, Primeiro de Maio, Ibiporã, Boa Esperança,Nova Esperança e Paranacity participaram de
um painel de palestrantes altamente qualiﬁcados no setor.
A reunião ocorreu na 4ª feira,
(dia 15) do corrente mês e ano, no
Centro de Convivência Maria Francisca de Jesus (Salão da Terceira
Idade) na voz de Valmir Santos
(radialista, proﬁssional do volante e
ex-cotonicultor), ele comentou que
por motivos óbvios com sua família tiveram que abandonar a atividade da cotonicultura, entregando
suas terras à exploração sucroalcooleira. Valmir ao formar a mesa dos
trabalhos concede inicialmente o
espaço para agradecer a DEUS a
oportunidade do encontro.
O ato religioso foi realizado
pelo Pastor Flávio, citando o
Salmo 118;24 onde diz: “Este
é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremos nele”.
Em citar esse trecho do Salmo o Pr
se mostra feliz ao participar de tal

trajetória pois segundo ele há tempos vem orando pelos agricultores
do município e se diz privilegiado
e abençoado ao ver esse sonho
se tornar realidade. “É uma honra
pra mim estar aqui ...não imaginava isso ...desejo do fundo do
meu coração que esse sonho se
realize”... Como menciona o SL
118 ele simpliﬁca dizendo: “Alegremo-nos por estarmos aqui
hoje pois essa oportunidade nos
foi dada por Deus; este dia nos
foi dado por ele ...por isso o motivo de tanta alegria até porque
justo nesse dia estamos aqui
reunidos por uma justa causa”.
Cita ele a suma importância da
união de todos nesse projeto e
abrilhantou dizendo “QUANDO
NOS AJUNTAMOS; ALGO BOM
ACONTECE”. Finalizou com grande êxito fazendo junto aos presentes a oração do Pai Nosso.
A cultura do algodão paranaense teve início na década
de 1970 e foi se expandindo até
1991, porém, no ano seguinte,
teve início seu grande declínio,
conforme explanou Almir Montecelli, Presidente da Acopar (Associação dos Cotonicultores Paranaenses). Ele destacou que o “Ouro
Branco”, no Estado a expectativa
é chegar a mil hectares no próximo ano. Almir, além de lembrar o
declínio do algodão proveniente
e principalmente pelas pragas na
lavoura, o mercado por sua vez,
sempre se manteve estável e a
tendência é ganhar mais valor em
razão da falta do produto no mercado internacional.
Ruy Seiji Yamaoka, aposentado no IAPAR, continua na pesquisa como voluntário, ele explicou e
comparou o Algodão do Cerrado
com o Algodão Paranaense das
cinco variedades de sementes
transgênicas de Algodão para controle de lagarta e também da resistência a aplicação de herbicidas,
exempliﬁcando que das 12 aplicações de inseticida por safra no sistema antigo, hoje baixamos para
4 aplicações. Para ele o “Bicudo”

continua sendo grande problema
na lavoura mas a vantagem aqui
no Paraná é que como se trata de
área comercial ainda pequena, a
pressão da praga é bem menor e
de fácil controle.
Luiz Ratto da BR Corretora, neste primeiro momento
apresentou-se na condição
de comprador do produto, ele
vem com maquinários, colhe o
produto, beneﬁcia e ﬁca com a
semente, devolvendo a pluma
limpa ao produtor. Isto será feito numa de suas unidades aqui
perto no vizinho estado de São
Paulo, até que a região possa
instalar sua própria indústria de
beneﬁciamento e quiça ﬁação da
pluma, este é o sonho de todos.
Também encontravam presentes
no evento, agências de crédito e
cooperativas as quais pretendem
participa do projeto prestando
consultoria aos produtores participantes bem como crédito ﬁnanceiro aos grande produtores.
Dentre essas autoridades se
destaca o grande incentivador
da idéia o jovem Carlos Eduardo
Técnico Agrícola da cidade de Itaguajé e o seu sócio Kauê Concensa de Colorado, os verdadeiros baloartes nesse projeto que

segundo eles esta atividade vem
surgindo baseado em Quatro
Forças que vão mudar a história
desta região e este Dia de Campo
é o testemunho do poder de uma
destas Quatro Forças: Primeiro é
a Força do Sonho; “Quem sonha, tem história para contar,
quem sonha muda a história,
isto aqui é fruto de um sonho e o
sonho se fez realidade. Segunda
Força é a Força da Perseverança,
é a arte de ser teimoso é cair e se
levantar e crer no sim de DEUS e
saber onde quer chegar. Terceira
Força, é a Força na Fé, vencer o
invencível, suportar o suportável
e ver as coisas antes que aconteça. Quarta Força, é a Força do
Trabalho, aqui são homens e
mulheres empresários, que crêem no País, no Estado e na Região, crer no seu Projeto e quem
Trabalha DEUS abençoa.
O Prefeito Juninho diz que
a região já foi produtora dessa
obra-prima
(algodão)...infelizmente com tantas diﬁculdades
veio a se acabar mas agora ele
tem certeza que tudo poderá voltar a ser como antes. Meus parabéns ao Carlos Eduardo e o Kauê
Concensa que juntamente com
o Secretário da Agricultura Valdir

Antunes nos procuraram com o
intuito de resgatar o plantio de
algodão. Cita uma área adquirida
de 3 alqueires, (Parque Industrial) disponível para receber a
indústria de beneﬁciamento de
Algodão e segmentos.
O Presidente do Legislativo
Nivaldo Francisco dos Santos parabenizou os agricultores e equipes ali presentes pela iniciativa;
como agricultor ele se sente feliz
ao ver tal atitude sendo colocada
em prática. Garantindo que a Câmara Municipal a qual representa; os agricultores e empresas
que se dispuserem a fazer algo
por Itaguajé terão total apoio.
O Secretário da Agricultura
de Itaguajé Valdir Antunes no
uso da palavra mencionou sobre diﬁculdades passadas pelo
agricultor ao cultivar o algodão
...mas ressalta que o “sonho que
foi enterrado há anos atrás será
realizado agora”. Parabeniza Carlos Eduardo e o kauê Concensa
pela louvável atitude e os agradece por acreditar na região e
concluiu “Diﬁculdades do passado como “o bicudo” “lagarta rosada” já não é empecilho para a
produtividade do algodão ...hoje
tem controle diz ele.
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Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 - CENTRO

Decreto nº 063/2019
DATA: 20 de Maio de 2019.
SÚMULA: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar,
destinado ao reforço de dotações do orçamento vigente e, dá outras providências.

CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e amparado pelo Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.046/2018
(LOA) de 07 de dezembro de 2018;
DECRETA
Artigo 1º - Abre no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
74.000,00 (Setenta quatro mil), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração
4.4.90.52 ficha 042 Equipamentos e material permanente
R$ 74.000,00
Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres)
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que
trata o Artigo 1º do presente Decreto, será utilizado o cancelamento parcial e/ou total
(art. 43, § 1º, Inciso III, Lei 4320/64) da seguinte dotação orçamentária:
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.30 ficha 039 Material de consumo
R$ 74.000,00
Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres)
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE
MAIO DE 2019.

Cleber Geraldo da Silva
Prefeito Municipal

Decreto 063/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2019
Contratante
Contratada
Objeto

Valor total da
Contratação
Vigência do contrato

: MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
: B G BARBOSA PRODUÇÕES
: Contratação de Empresa para apresentação de banda
musical para em comemoração as Festividades alusivas
ao 59º (quinquagésimo nono) aniversario de Emancipação
Política no Período de 18 a 20 de julho de 2019
: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
: Até 31 de dezembro de 2019.

Flórida, 20 de maio de 2019.
MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000
TELEFONE (44) 3257-1212
www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1500/2019
O Senhor Fausto Eduardo Herradon, Prefeito Municipal
de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:
Dispõe sobre repasse de verba à entidade
denominada MUNICÍPIO
DE
NOVA
ESPERANÇA - ABRIGO INSTITUCIONAL
ESPERANÇA e dá outras providências.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o repasse de verba da ordem de até R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à entidade denominada MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA - PR - ABRIGO INSTITUCIONAL ESPERANÇA, CNPJ n.º
75.730.994/0001-09, no exercício de 2019.
Parágrafo único. Os recursos para fazer face do que trata o caput deste artigo, correrão à
conta da dotação orçamentária n.º 08.03.08.243.0008.6001-3.3.40.41.00.00.00.
Art. 2º. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado no exercício financeiro de 2019, a
celebrar Termo de Convênio ou Cooperação, se necessário, com a entidade ora
beneficiada.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “OSWALDO DA SILVA”, aos 21 de maio de 2019.
_________________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019– PMO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação avisa aos eventuais interessados que até as08:15horasdo dia 04/06/2019 em seu
Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos
aoPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 27/2019, do tipo MENOR PREÇOPOR
LOTE, que tem por objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E
ADESIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE OURIZONA
Os envelopes de habilitação serão abertos às08:30 horas do mesmo dia acima mencionado,
quando então haverá o competente julgamento.
Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão
Permanente de Licitação, no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no Setor
de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br.
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 3278-1591.
Ourizona/PR, 21de maio de 2019.
MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL
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neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em
nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.
PARÁGRAFO NONO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será
observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CONTRATO Nº 1179-815/2019 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA E A EMPRESA
ITO DOS SANTOS – ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº.
76.970.391/0001-39, estabelecido na Rua Dr. José Cândido Muricy, nº 216 – Centro – CEP 87.680000, na Cidade de Paranapoema, Estado do Paraná, neste ata representada por seu Prefeita
Municipal, Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, portador da
C.I.R.G. nº. 2.256.731 SSP/PR, inscrito no CPF/SP sob nº. 564.385.839-87, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ITO DOS SANTOS – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 27.650.491/0001-72, com sede na Rua Estelita, nº 192, Bairro centro – cidade - estado
– CEP: 87.680-000, Paranapoema, neste ato representada pelo Sr. (a) Danilo Ito dos Santos,
brasileiro, maior, solteiro, portador do RG 83818905 SSP/PR e CPF 069.075.679-89, residente na
Rua Estelita, nº 192, CEP:87680-000, na cidade de Paranapoema - Estado Paraná, denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos
administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, e ainda as condições do edital TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019, do tipo
MENOR PREÇO, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em
construção civil para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA
COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 43,21 m², a ser executada no município, na cidade de
PARANAPOEMA-PR, conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato
se vincula e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
nº 02/2019 e seus anexos, publicado no Jornal o Regional de 15/04/2019 e à proposta comercial
apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 14.898,67 (quartorze mil e oitocentos e
noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (noventa) dias, iniciando-se a partir de sua
assinatura e podendo ser prorrogado no interesse da Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os
padrões estabelecidos.
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada
para este fim.
b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas.
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.
e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tivessem acesso aos locais de
execução dos serviços.
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais.
h) Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os
respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento
do objeto em questão.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mãode-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas
constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das
obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços
contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua
correção.
d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de
Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se,
ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de
instalações junto à locação da obra.
e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada
e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este
CONTRATO se vincula.
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente
contratação.
g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados
no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não
seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.
h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com
identificação por meio de crachá.
i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.
i.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.
j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.
k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local
tenha condições de uso satisfatório.
l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações
técnicas constantes do Projeto Executivo.
m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites
previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2018, no
valor de R$ 14.898,67 (quartorze mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete
centavos), correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, sendo: Red.
06.014.12.361.0029.2284-449051.00.00 RED. 385 OBRAS E INSTALAÇÕES
06.014.12.365.0031.2280-449051.00.00 RED. 465 OBRAS E INSTALAÇÕES
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos
orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por escrito, após a completa
execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se
for o caso, o valor das multas porventura aplicadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada por uma das seguintes
modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
b) Seguro-Garantia.
c) Fiança Bancária.
PARÁGRAFO
monetariamente.

r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a
execução dos serviços.

A

Garantia,

quando

em

dinheiro,

será

atualizada

II – Multa.
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração,
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá
decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão
apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50%
(cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias,
estabelecido no Parágrafo Primeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA,
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo
de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta)
dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção
do crédito.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite
admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela
CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa
subcontratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de
acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei
nº 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de
direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE
A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada
pela Procuradoria Geral do Município de PARANAPOEMA, conforme determina a legislação em
vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial da União, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca PARANACITY - PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:
Paranapoema -PR, 17 de Maio de 2019.
______________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por
seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

-

I - Advertência, por escrito.

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual
(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de
segurança vigentes.

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

SEGUNDO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA,
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do
artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
R.G.

_________________________________________
D ITO DOS SANTOS - ME
CONTRATADA
Nome:
CPF:
R.G.

s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos
ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A
CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços,
para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as
superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.
u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE.
v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da
CONTRATANTE.
x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte

forma:

x.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação
do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da escola de
educação infantil construída.
x.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.
x.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção
não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.
y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO;

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto
contratado, obedecerão ao seguinte:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela
CONTRATADA no município.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10
(dez) dias úteis da data de assinatura do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:
A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.
B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art.
69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêem obediência às Normas
Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.
PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital.
entulhos.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da
obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se
fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda,
contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.
PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses
quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando o
seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da
CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não
poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este
contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a
todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência
expressa da fiscalização da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de:
a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou
diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e
refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra
não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos
serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre
aceitação ou rejeição dos mesmos.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE
fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo
fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.
dever de:

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto
Executivo e deste CONTRATO.
tomada.

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados
e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação
pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO
deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde,
segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus
empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à
sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um
profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe
permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita
administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1
(um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado
Geral, devendo este prestar serviços em período integral.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à
execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para
obtenção de resultados na execução dos serviços.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente
contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do
Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e
está obrigada a cumprir fielmente.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A CONTRATADA obriga-se a providenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
data de publicação do presente CONTRATO, os documentos a seguir relacionados:
A) Garantia na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta
Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no presente
instrumento, a critério da CONTRATANTE.

PORTARIA Nº 097/2019
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER,
ao
funcionário
abaixo
relacionado,
FÉRIAS
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação
específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas as suas
funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela
execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros,
no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou
a terceiros.

FUNCIONÁRIO

CARGO

Jean Marques Coutinho

Fiscal de Tributos

PERÍODO
AQUISITIVO
01/06/2018 a
31/05/2019

PERÍODO
DE FÉRIAS
03/06/2019 a
02/07/2019

Registre-se e Publique-se.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE21SÃO
JORGE
DO IVAÍ
PAÇO MUNICIPAL
DR. RAUL
MARTINS, em
de maio
de 2019.
CNPJ Nº 76.282.649/0001-04
Praça Santa Cruz, nº 249 – fone (44)3243-1157
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: ouvidoria@pmsjivai.pr.gov.br

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PORTARIA Nº 098/2019
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER,
ao
funcionário
abaixo
relacionado,
FÉRIAS
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.
FUNCIONÁRIO

CARGO

Jose Luiz Rissi

Motorista

PERÍODO
AQUISITIVO
01/04/2018 a
31/03/2019

PERÍODO
DE FÉRIAS
03/06/2019 a
02/07/2019

Registre-se e Publique-se.
PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 21 de maio de 2019.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberão as despesas peculiares às empreitadas
globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais,
inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e
fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada,
por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornar exigíveis.
PARÁGRAFOS TERCEIROS – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços
contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período
estabelecido, estando incluídos nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo
anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência
aos mesmos não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na
modalidade de empreitada por preço global.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR
Ao presente contrato é dado o valor global de R$ 14.898,67 (quartorze mil e oitocentos e
noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), fixo e irreajustável.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 14 dias corridos, de
acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Comissão Permanente de Licitação
quando da fase de licitação de Tomada de Preços n° 02/2019 de 12/04/2019, contados da data de
emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão
fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou
inadimplência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta
prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo
resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente
à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s)
Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua
conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a
execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias
que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à
CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a
ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada
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TRADIÇÃO E CULTURA

Shows da 33ª Festa do Peão de Boiadeiro de
Santa Inês; no Parque de Rodeio Emil José Dib
É MUITO IMPORTANTE LEMBRAR QUE ALÉM DA COMPETIÇÃO ENTRE PEÕES E AS ATRAÇÕES MUSICAIS,
OS RODEIOS SE TORNARAM CELEBRAÇÕES IMPORTANTES DA CULTURA BRASILEIRA

Noite de abertura, na arena do Parque mostrou união de atividades lúdicas e competições em um mesmo ambiente

M

uitos desses eventos
buscam exercitar atividades e respeitar
tradições da cultura de um
povo simples e trabalhador,
que ama seu estilo de vida.
Como realizar concursos de
berrantes, a celebração da
música sertaneja, a culinária
caseira, entre outras coisas.
Esse contato com suas raízes
é muito importante. Em Santa
Inês, os Peões de montaria
em Touro tinham obrigação de
ﬁcar até 8 segundos no lombo
do animal que dos 50 peões
os cinco classiﬁcados foram;
Campeão Rodrigo Fernando
de Itaguajé – 2º Lugar Marcos
Mauricio de Amaporã; 3º lugar
José Gonzaga de Taciba (SP);
Edmar Aparecido de URAÍ E
Paulo Rosseto de Colorado.
A única prova que possui
mulheres como participantes, ﬁnalmente Santa Inês
disponibilizou pela primeira
vez, em que a competidora
deve contornar 3 tambores
espalhados no formato de
um triangulo no menor tempo
possível. Caso derrube algum
tambor ela será penalizada
em 5 s por tambor. A Campeã
Lorani Ribeiro de Londrina.
A Comissão Organizadora
da 33ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Inês, evento
que faz parte do calendário oﬁcial dos festejos do município,
sob a Presidência de Adenilson Pacheco e grande grupo
de voluntários, conseguiram
realizar shows que abrilhantaram esta edição ocorrida entre
os dias 9 à 11 do corrente no
recinto próprio do Parque de
Rodeio Emíl José Dib.
Desﬁle de Moda durante a
Escolha da Rainha encantou
público, Cavalgada e Rodeio
com montarias em Touro; Prova dos Três Tambores foi o
Sertanejo Bruto vivido por 3
dias em Santa Inês.

Como a arena não tem cobertura, a noite de encerramento choveu mas não atrapalhou

Deputado Estadual Alexandre Curi

Presidente da Comissão Organizadora
Adenilson Pacheco

Presidente do Legislativo Cleuza de Freitas

O título de Rainha do Rodeio 2019 ﬁcou para a estudante
Amanda Porfírio, 22 anos; Primeira Princesa, a também estudante
Maria Eduarda Macedo, 16 anos e
a segunda princesaTamara Rodrigues ambas de Santa Inês.
A Secretaria de Assistência
Social Rosana Luvizotto agradeceu a todos os patrocinadores
que voluntariamente contribuíram para a realização do evento
e foi saudada pela passagem do
Dia das Mães, com um abraço
fraternal do ﬁlho Bruno (Prefeito).

A Festa do Peão de Boiadeiro
de Santa Inês atingiu a expectativa de público. Os artistas animaram a multidão que aguardava ansiosa todos os dias. Entre
eles estavam: Banda Brasil 2000
abriu o evento – Thiago Brava se
apresentou na 6ª feira e no sábado, última noite, foi a vez da dupla
Antony & Gabriel que mesmo transcorrendo uma breve chuva a dupla
aqueceu o público com a música
“Bebendo Mais que Opala”.
Na noite da Abertura, o Presidente da Comissão Organizadora,

Adenilson Pacheco, agradeceu a
toda região que esteve representada por um público alegre e descontraído para participar deste
grande evento. “Quem faz a festa
é o povo, pois a festa é do povo. Eu
só tenho que agradecer a todos
porque o rodeio para ter sucesso é
com a presença popular, que vem
para se divertir com tranqüilidade”. ressalta, Adenilson Pacheco.
Antes de iniciar as montarias,
o locutor de rodeio Luisinho Mirante após convidar as autoridades, a Rainha com as Princesas e

os Peões na arena dizia:“ O povo
chega, se encanta com a festa e
nos encanta também”. Concedeu
a palavra ao visitante ilustre o deputado estadual Alexandre Curi
que neste momento aﬂora e fala
mais alto: “É diferente estar em
Santa Inês cumprindo agenda ou
visitar famílias o que prometo estar presente durante o meu mandato; Hoje representar a Câmara
dos Deputados em um evento
tão importante quanto a Festa do
Peão de Rodeio é mais gratiﬁcante ainda, espero que aproveitem
muito essa festa que preparamos
com carinho para vocês”. Para o
prefeito Bruno Vieira Luvisotto
que agradeceu a toda a região
que estava presente para participar deste tradicional evento: “Eu
só tenho que agradecer a todos
porque o rodeio é uma festa para
todos, onde todos podem se divertir à vontade; Trabalhamos durante meses para organizar este
rodeio, graças também aos voluntários que através da Assistência
Social sob a direção de Rosana

(Minha Mãe), pretendemos de
mostrar que também sabemos
fazer festa e levar o nosso carinho ao povo da cidade e aos
visitantes”. Com varias atrações
antecedendo as montarias aconteceram como a apresentação
do violonista ﬁlho da terra Ailson
Rodrigues e o casal Deda e Rose
que de mãos dadas com o ﬁlho
ﬁzeram a abertura musical com
a oração da Ave Maria.
Na noite de encerramento a
Presidente do Legislativo Cleuza
de Freitas Lima, lembrou que a
Câmara de Vereadores procura
todos os anos incentivar a cultura tradicionalista do Rodeio
hoje com o encerramento da
sua 33ª versão, agradeceu aos
seus pares, aos voluntários, a
Comissão Organizadora, aos
patrocinadores e ao Prefeito
Bruno; “São pessoas como vocês aqui hoje, que mantêm viva
esta tradição”; e do membro da
comunidade Católica Cleuza encerrou o evento com a Oração
Universal do Pai Nosso”.

Os verdadeiros donos do espetáculo comemoram na 33ª Festa

A noite ﬁnal o Prefeito Bruno destacou a união e a presença do público

A presença da mulher brasileira no concurso da Rainha da Festa

A Fé em primeiro lugar

O Berranteiro Domingo de Colorado outro símbolo forte no Rodeio
Homenagem às mães na ﬁgura de Rosana mãe do Prefeito Bruno

Pela primeira vez a Prova dos Tambores, a Campeã Lorani Ribeiro é de Londrina

Montarias

Cavalga pelas ruas da cidade

Os acordes do Hino Nacional ao violão pelo ﬁlho da terra Ailson

