
  O Casamento é a Mais Rica 
Aventura Humana. O casa-
mento é e continuará a ser a 
viagem da descoberta mais 
importante que o homem 
pode empreender; qualquer 
outro conhecimento da vida, 
comparado ao de um homem 
casado, é superficial, pois ele 
e só ele penetrou verdadeira-
mente na existência. E não 
será diferente ao jovem casal 
Thaís e Lucas que vem de 
famílias tradicionais em  Para-
napoema. Thais é filha do ca-
sal Silvia Aparecida Marques 
(do lar) e Natanael Soares, 
aposentado. Lucas é filho do 
casal, a professora Tely Izabel 
de Souza e José Meneses da 
Silva conhecido como Swat, 
funcionário publico munici-
pal. A festa religiosa foi reali-
zada no dia 18 do corrente na 

Churrascaria Leduvnos  da ci-
dade canção, (Maringá)  onde 
o jovem casal reside e fazem 

seus estudos universitários, 
ela cursando Odontologia e ele 
em Administração.  O registro 

fotográfico ficou a cargo de 
Marcelo Ferreira (Fotografias/
Paranavaí).
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  Ficou em 1º lugar dentre os 
27 municípios do Núcleo de 
Educação de Maringá e em 
1º lugar da Amusep que é 
composta por 30 municípios. 
Em relação ao Estado do Pa-
raná ficou em 11º entre os 399 
municípios. O município con-
seguiu esse resultado graças 
à competência, compromisso 
e dedicação de todos os Pro-
fessores, Diretores , funcio-
nários,  Equipe Pedagógica 
e Departamento Municipal 
de Educação, que acreditam 
numa Educação de Qualidade 

Floraí é Campeã do IDEB
da região e a 11ª do Estado 

   O Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(IDEB) foi criado em 2007 
para medir a qualidade de 
cada escola e de cada rede 
de ensino. O indicador é cal-
culado com base no desem-
penho do estudante em ava-
liações do INEP e em taxas 

de aprovação. Assim, para 
que o IDEB de uma escola 
cresça é preciso que o aluno 
aprenda, não repita de  ano e 
frequente a sala de aula. Para 
os alunos atingirem todos 
esses requisitos é imprescin-
dível o papel de uma equipe 
de profissionais tendo como 

meta uma educação de quali-
dade para todos. O Plano de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica estabelece como 
meta para 2019, em nível de 
Estado, um índice de 6.4. O 
município de Floraí atingiu 
no ano 2011 esse nível espe-
rado para 2019. 

para todos, visto que essa é 
a principal meta de todos os 
profissionais envolvidos. O 
município conta também com 
atendimento especializado 
disponibilizando: psicóloga, 
fonoaudióloga e nutricio-
nista. Os professores estão 
sendo atualizados com cursos 
ofertados pelo Departamento 
Municipal de Educação, NRE 
( Núcleo Regional) SEED 
(Secretaria Estadual de Edu-
cação) e MEC (Ministério de 
Educação e Cultura).  A Es-
cola conta também com Sala 

de Recursos, Sala de Apoio 
e Classe Especial, todas com 
atendimentos especializados 
com professores capacitados 
(curso de Pós-Graduação na 
área). Todos os professores 
tem direito garantido de hora 
atividade uma vez na semana,  
com duração de 4 horas, tendo 
apoio do Coordenador Peda-
gógico. Durante o momento 
da hora atividade os alunos 
participam de aulas de Arte, 
Ensino Religioso e Educação 
Física. A Escola possui 15 
computadores conectados a 

internet e oferece curso de 
computação em contra turno. 
“Mediante esse resultado po-
demos perceber a importância 
do entrosamento, os inves-
timentos e o respeito entre 
a administração municipal e 
escolas para conseguirmos um 
resultado tão gratificante e que 
nos orgulha muito. E neste 
momento histórico para o nos-
so município agradeço a todos 
que não mediram esforços 
para que alcançássemos esta 
qualidade no ensino”.  Disse  
o Prefeito Edson Ratti.

Prefeito Edson Ratti

Segundo Andréia de Souza Ramos, há um ano no Super Mercado 
Casquinha no Distrito de Alto Alegre, o jornal é um meio visto 
também como um instrumento de ascensão social: na preparação 
para um vestibular, para ingressar no mercado de trabalho ou mesmo 
para tomar uma decisão de investimento pessoal. O supermercado 
Casquinha está localizado na Avenida Paraná nº 700 há 18 anos à 
frente do mesmo está o empresário Welington Teixeira da Silva.

Casamento de THAÍS & LUCAS de Paranapoema

   Um menino morador em 
Maringá com apenas um 
ano e oito meses de idade e 
que sofre de Leucemia Lin-
foide Aguda (LLA) pode 
ser curado com as células-
tronco do sangue do cordão 
umbilical da irmã, que está 
para nascer.  De famíl ia 
carente, a coleta e armaze-
namento do material gené-
tico serão possíveis graças 
ao projeto social  “Uma 
Esperança Preservada”, 
mantido pela Cordcell, em-
presa que integra o Grupo 
São Lucas, que atua há 40 
anos e oferece assistência 
integral em hematologia, 
hemoterapia e terapia celu-
lar. “Quando a médica que 
trata da criança nos procu-
rou, analisamos o caso e 
ele atendeu aos critérios de 

Em Maringá, novo serviço: 
Congelamento do Tecido do Cordão umbilical

Células-tronco do sangue do cordão umbilical de 
bebê pode salvar irmão com leucemia

inclusão do nosso projeto 
social. Por isso, o Felipe 
(nome da criança doente) 
tem 47% de chance de que 
as células-tronco da irmã 
sejam compatíveis, caso 
ele necessite de um trans-
plante, ou seja, um percen-
tual altíssimo”,comemora o 
hematologista que preside 
o Grupo São Lucas,  dr. 
Adelson Alves .  Sem as 
células-tronco do sangue do 
cordão umbilical da irmã, 
Felipe teria que imediata-
mente recorrer ao banco 
público, onde a chance de 
se encontrar uma medula 
compatível é pode chegar a 
ser de uma em um milhão. 
“O ideal, mesmo, seria que 
o sangue de cordão umbi-
lical do Felipe tivesse sido 
armazenado. Se isso tivesse 
ocorrido, ele teria um ma-
terial genético 100% com-
patível e acesso imediato 
a ele, sem precisar entrar 
na fila. Mas, infelizmen-
te, essa prática ainda não 
é disseminada pelo país. 
A população desconhece 
os benefícios do armaze-
namento desse material 
genético”, afirma Adelson 
Alves. Por estar inserida 
em um grupo, a CordCell é 
a única empresa de coleta, 
processamento e armazena-
mento de sangue de cordão 
umbilical do país apta a 
acompanhar todo o proces-
so: da coleta ao transplante. 
A leucemia lidera as esta-
tísticas de casos de câncer 
infantil, segundo dados do 
Inca (Instituto Nacional do 
Câncer). A mais frequente é 
a Leucemia Linfoide Agu-
da. Ainda segundo o Inca, 
os tumores pediátricos no 

Brasil representam 3% de 
todos os tipos de câncer que 
ocorrem na população. A 
doença também vem cres-
cendo. Em 2008 estimati-
vas apontavam nove mil 
novos casos de câncer in-
fantil no país. Em 2012 esse 
número saltou para 11mil. 
O menino Felipe encontra-se 
em quimioterapia e vem res-
pondendo bem ao tratamento. 
Mais informações sobre a 
importância da coleta e ar-
mazenamento das células-
tronco do sangue de cordão 
umbilical com a CordCell 
pelo tel 0800 77 222 00.

Pioneira no Brasil na cole-
ta, armazenamento e pes-
quisas visando o uso tera-
pêutico das células-tronco 
do  cordão  umbi l ica l ,  a 
CordCe l l  e s t á  in se r ida 
em um conceituado grupo 
com 40 anos de história 
e que oferece assistência 
integral em onco-hemato-
logia, oncologia clínica e 
terapia celular. Já coletou 
mais de 16 mil amostras 
em 16 anos de existência. 
Por  não terce i r izar  ne -
nhuma etapa do processo, 
possui um completo e mo-
derno centro tecnológico, 
onde são desenvolvidas 
técnicas de expansão das 
células-tronco e busca de 
novas aplicações. O alto 
investimento em tecnolo-
gia, pesquisas e capaci-
tação profissional faz da 
CordCell um dos maiores 
polos de biotecnologia do 
mundo e o centro de tera-
pia celular mais completo 
e  q u a l i f i c a d o  d o  p a í s . 
www.cordcell.com.br

Sobre a CordCell
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente 
nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Mercado Moreira-Jardim Santa Clara
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte

Auto Posto A Jato 
Livraria do Tio

Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Panifi cadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro 

Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches

Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Unifl or

Auto Posto Garoto 
Panifi cadora Unifl or 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro
 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

Súmula de Pedido de Instalação 
RAFAEL SCANDELAI DE ANDRADE, torna público que requereu do IAP – 
Instituto Ambiental do Paraná, Licença de Instalação, para a implantação de 
Loteamento Residencial, no Lote n.º 31/32/33/34-A, Secção Central, Município 
de Colorado, Estado do Paraná.

Súmula de Emissão de Licença Prévia
RAFAEL SCANDELAI DE ANDRADE, torna público que recebeu do IAP 
– Instituto Ambiental do Paraná, Licença Prévia n.º 31320, com validade 
até 09/08/2013, para a implantação de Loteamento Residencial, no Lote n.º 
31/32/33/34-A, Secção Central, Município de Colorado, Estado do Paraná.

Súmula de Emissão de Licença de Operação 
A Empresa BR FRANGO ALIMENTOS LTDA, torna publico que recebeu 
do IAP, Licença Ambiental de Operação (LO), para Abatedouro de Aves para 
210.000 aves/dia, a ser implantado na Rodovia PR 463, Km 71, Município de 
Santo Inácio-PR. Validade: 01/08/2016

Súmula de Emissão de Licença de Operação 
A Empresa REMA AGROPECUÁRIA LTDA, torna público que recebeu do 
IAP, Licença de Operação para Avicultura de Corte, a ser implantada na 
Estrada Piratininga Água Grande, s/n, Lote n°12, da Secção Pau d’alho, da 
Gleba Bacia do Pirapó, Município de Colorado-PR. Validade: 09/08/2017

Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas, e estão sendo apresentadas, na forma da legislação societária e de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas,
as disposições das Leis no. 4.595/1964 e 5.764/1971, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário
Nacional - CMN, Banco Central do Brasil - BACEN e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

iv) Estimular o desenvolvimento econômico e interesses comuns dos associados.
A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como aos atos regulamentares
oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do Sistema Sicoob.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

i) Proporcionar, pela mutualidade, assistência financeira aos associados através de suas atividades específicas;
ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas atividades específicas;

SICOOB COLORADO

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - Sicoob Colorado ("Cooperativa"), é
uma cooperativa de crédito singular, filiada à Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná - Sicoob
Central PR. Instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que iniciou as
suas atividades em  19 de Fevereiro de 2010 e tem por objetivos principais:

iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo; e

O CPC, desde o ano de 2008, emite normas e interpretações contábeis, alinhadas às normas internacionais de
contabilidade. A Cooperativa aplicou os seguintes pronunciamentos, já recepcionados pelo BACEN: CPC 01 (Redução
ao valor recuperável de ativos), CPC 03 (Demonstração dos fluxos de caixa), CPC 05 (Divulgação sobre partes
relacionadas), CPC 10 (Pagamento baseado em ações), CPC 23 (Políticas contábeis, mudança de estimativa e
retificação de erro), CPC 24 (Eventos subseqüentes) e CPC 25 (Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes). Os demais pronunciamentos serão aplicáveis a partir do momento em que forem referendados
integralmente pelo BACEN.

a) Apuração do resultado

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a
seguir:

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção
das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões para crédito de liquidação duvidosa, provisões necessárias para causas
judiciais, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação às estimativas.

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que os ingressos e dispêndios devam
ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas pré-fixadas são
registradas pelo valor de resgate, e os ingressos e dispêndios correspondentes ao período futuro são apresentados
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. Os ingressos e dispêndios de natureza financeira são
contabilizados pelo critério pro-rata dia e calculados com base no modelo exponencial. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Colorado/ PR,  15 de agosto de 2012.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de
Colorado e Região - Sicoob Colorado e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou
Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e
demais demonstrativos, e o Respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes relativos ao
primeiro semestre de 2012.

Com base nos nossos exames e no Parecer da Auditoria Independente, emitido pela PricewaterhouseCoopers
auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos
associados.

Atenciosamente,

João Valentin Manzano
Conselheiro

Sidinei Pinto de Oliveira Ederley Bergamaschi Sanchez
Conselheiro Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Colorado/ PR,  15 de agosto de 2012.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de
Colorado e Região - Sicoob Colorado e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou
Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e
demais demonstrativos, e o Respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes relativos ao
primeiro semestre de 2012.

Com base nos nossos exames e no Parecer da Auditoria Independente, emitido pela PricewaterhouseCoopers
auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos
associados.

Atenciosamente,

João Valentin Manzano
Conselheiro

Sidinei Pinto de Oliveira Ederley Bergamaschi Sanchez
Conselheiro Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Colorado/ PR,  15 de agosto de 2012.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de
Colorado e Região - Sicoob Colorado e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou
Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e
demais demonstrativos, e o Respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes relativos ao
primeiro semestre de 2012.

Com base nos nossos exames e no Parecer da Auditoria Independente, emitido pela PricewaterhouseCoopers
auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos
associados.

Atenciosamente,

João Valentin Manzano
Conselheiro

Sidinei Pinto de Oliveira Ederley Bergamaschi Sanchez
Conselheiro Conselheiro

3.615

15,57%
78.149

          Rentabilidade do PL

No primeiro semestre de 2012 o Sicoob Colorado obteve resultado de R$ 127 (cento e vinte e sete mil),
representando um retorno sobre o Patrimônio de Referência de 7,06%

          Carteira de Crédito 

2. Avaliação de Resultados

4. Captação

As captações em 30/06/2012 eram da ordem de R$ 9.218 mil (nove milhões, duzentos e dezoito mil), havendo uma
evolução em relação ao primeiro semestre de 2011 de 100,60%. As captações encontravam-se assim distribuídas:                                                                                                                

3. Ativos

80%

8.333

89%
1.560

Depósitos a Prazo/Outros Depósitos

Em 30/06/2012, o Patrimônio de Referência do Sicoob Colorado era de R$ 1.798 mil (um milhão e setecentos e
noventa e oito mil), representando uma evolução de 28,15%, em comparação ao exercício de 2011. 
O quadro de associados era composto por 886 cooperados.

6. Política de Crédito

2.102

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2012 da Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - Sicoob Colorado, na forma da Legislação em vigor.

Realizado

Em conformidade com o artigo 11º Resolução do CMN nº. 3.859, de 27/05/2010, informamos que as premissas
constantes no plano de negócios e estudo de viabilidade econômica foram atendidas, conforme a seguir:

Indicadores
Objetivos 

Estratégicos 
Propostos

% Proposto X 
Realizado

Senhores Associados

Em 30/06/2012 os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$ 3.679 mil (três milhões, seiscentos
e setenta e nove mil). Por sua vez, a carteira de crédito representava R$ 8.333 mil (oito milhões trezentos e trinta e
cinco mil). Em comparação ao exercício de 2011, observa-se um acréscimo de 39,98%.

Depósitos à Vista

1. Situação Econômico-Financeira e Patrimonial
Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especial a “transparência na gestão”, esclarecemos aos
seus associados a situação econômico-financeira e patrimonial da cooperativa, onde buscamos voltar o nosso
trabalho para o crescimento e expansão.

186%
          Resultado Antes das Destinações 0,16%

Ao findarmos mais um semestre queremos prestar contas aos Senhores Associados dos resultados obtidos, bem
como das atividades e ações desenvolvidas em 2012 na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de
Colorado e Região - Sicoob Colorado

723

          Capital Social 952
9.218

127

886

1.798          Patrimônio Líquido 968

12,41%
123%

          Índice de imobilização

231%
213%          Depósitos Totais 4.322
164%

          Associados

7,92% 7,06%

5. Patrimônio de Referência

7.116

9.218DEPÓSITOS

7. Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos do Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil – Sicoob

A Política de Crédito, também chamada, por alguns autores, de Padrões de Crédito, tem como objetivo básico
orientar, de forma uniforme, as decisões de crédito.
No Sicoob Paraná a Política de Crédito é utilizada nos deferimentos de operações e nos planejamentos estratégicos
e negociais das Cooperativas Singulares para com seus Associados.
Para garantir rentabilidade em crédito com segurança, as Cooperativas de Crédito definem orientações na forma de
políticas. As políticas de crédito compreendem, assim, um conjunto de macro orientações que visam garantir
padrões de desempenho em crédito compatíveis com a boa técnica de mercado.
O Sicoob Colorado adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as diretrizes
estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682.

 

7.2 - Risco de Mercado

7.3 - Risco de Crédito

7.2.3 3. No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de
fatores de risco, de classificação da carteira em trading e banking, de mensuração do risco de mercado (Value at
Risk – VaR), de estabelecimento de limites de risco, de testes de estresse e de aderência do modelo de mensuração
de risco (backtesting do VaR). 

7.1.3 O processo de gerenciamento do risco operacional está estruturado com base no preenchimento de Listas de
Verificação de Conformidade (LVC), baseadas na metodologia Controll Self Assessment (CSA), processo por meio do
qual, sob a responsabilidade da Diretoria Executiva e a coordenação do Agente de Controles Internos e Riscos
(ACIR), são identificadas situações de risco que são avaliadas quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência, de
forma padronizada.  

7.1.5 Da mesma forma, as perdas operacionais têm as causas e as ações de mitigação identificadas, sendo que as
informações devem ser devidamente registradas em sistema informatizado, para acompanhamento pelo Agente de
Controles Internos e Riscos (ACIR).
7.1.6 Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, o Sicoob Colorado possui estrutura
compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à
dimensão da exposição ao risco operacional.

7.1 - Risco Operacional 

7.1.7 O Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de associados de Colorado e região
- Sicoob Colorado é responsável pelas informações divulgadas neste relatório.          

7.1.1 O gerenciamento do risco operacional do Sicoob Colorado objetiva garantir a aderência às normas vigentes e
minimizar o risco operacional, por meio da adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na
Resolução CMN 3.380/2006.

7.1.2 Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, Sicoob Colorado aderiu à estrutura única de
gestão do risco operacional do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda.
(Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.

7.2.1 1. O gerenciamento do risco de mercado do Sicoob Colorado objetiva garantir a aderência às normas vigentes
e minimizar o risco de mercado, por meio das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução
CMN 3.464/2007.

7.2.2 2. Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução CMN 3.721/2009, o Sicoob Colorado aderiu à estrutura única
de gestão do risco de mercado do Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), que pode ser
evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

7.2.4 4. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado, o Sicoob Colorado possui estrutura
compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à
dimensão da exposição ao risco de mercado da entidade.

7.1.4 Para as situações de risco identificadas são estabelecidos planos de ação, com a aprovação da Diretoria
Executiva, que são registrados em sistema próprio para acompanhamento pelo Agente de Controles Internos e
Riscos (ACIR).

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

7.3.4 Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, o Sicoob Colorado possui estrutura
compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à
dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.                                                                                                                                                                                

7.3.3 Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de
operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento
das carteiras de crédito das cooperativas.                                                                                                                                                                                    

7.3.2 Conforme preceitua o artigo 10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, o Sicoob Colorado aderiu à estrutura única
de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual
encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.                                                                                                                                                                                                

7.3.1 O gerenciamento de risco de credito do Sicoob Colorado, objetiva garantir a aderência às normas vigentes,
maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de
gestão de riscos.                                                                                                                                                                                                      

Agradecemos aos nossos associados pela preferência e pela confiança e aos colaboradores pela dedicação.
8. Agradecimento

Colorado / PR, 15 de agosto de 2012.

VALORES (EM MILHARES DE REAIS)
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/06/2011

ATIVO CIRCULANTE 9.863 5.230 PASSIVO CIRCULANTE 10.515 5.653
DISPONIBILIDADES (Nota 4)                    65                  111 
Caixa                    65                  111 DEPÓSITOS 9.218 4.596

Depósitos à Vista 2.102 741
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS               3.679                  679 Depósitos a Prazo 7.116 3.855
Centralização Financeira - Cooperativas (Nota 4)               3.679                  679 Outros Depósitos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 5)               6.058               4.409 
Operações de Crédito               6.180               4.496 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 9) 1.042 800
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)                (122)                  (87) Empréstimos no País - Outras Instituições 1.042 800

OUTROS CRÉDITOS                    52                    23 
Rendas a Receber                    35                    13 OUTRAS OBRIGAÇÕES 255 257
Diversos (Nota 5)                    26                    12 Cobrança e Arrecadação de Tributos e  Assemelhados 4 4
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)                    (9)                    (2) Sociais e Estatutárias 28 9

Fiscais e Previdenciárias 12 9
OUTROS VALORES E BENS (Nota 7)                     9                      8 Diversas (Nota 10) 211 235
Despesas Antecipadas                     9                      8 

ATIVO NÃO CIRCULANTE               2.450               1.826 
       

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               2.045               1.450 
              

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 5)               2.045               1.450 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 12)                   1.798 1.403
Operações de Crédito               2.153               1.457           
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)                (108)                    (7) Capital Social 1.560 1.304

              De Domiciliados no País 1.566 1.313
INVESTIMENTOS (Nota 8)                  183                  182 (Capital a Realizar)                    (6)                    (9)
Outros Investimentos                  183                  182 Reserva de Lucros 111 7

Sobras ou Perdas Acumuladas 127 92
IMOBILIZADO DE USO (Nota 8)                  184                  146 
Outras Imobilizações de Uso                  232                  168 
(Depreciações Acumuladas)                  (48)                  (22)

DIFERIDO (Nota 8)                    32                    43 
Gastos de Organização e Expansão                    56                    56 
(Amortização Acumulada)                  (24)                  (13)

INTANGÍVEL (Nota 8)                     6                      5 
Ativos Intangíveis                     8                      6 
(Amortização Acumulada)                    (2)                    (1)
TOTAL DO ATIVO 12.313 7.056 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.313 7.056

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO

SICOOB COLORADO
CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 964                    -                     964                    600                    600                    
Operações de Crédito 964                 964                 600                600                

DISPÊNDIOS E DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (413)                  (413)                  (240)                  -                    (240)                  
Operações de Captação no Mercado (265)               (265)               (187)               (187)               
Operações de Empréstimos e Repasses (45)                 (45)                 (18)                 (18)                 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (103)               (103)               (35)                 (35)                 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 551                    -                     551                    360                    -                    360                    

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS (366)                  7                        (359)                  (205)                  5                        (200)                  
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 24                  43                  67                  12                  12                  24                  
Rendas de Tarifas Bancárias 121                 121                 69                  69                  
Dispêndios e Despesas de Pessoal (259)               (10)                 (269)               (133)               (2)                   (135)               
Dispêndios e Despesas Administrativas (357)               (21)                 (378)               (216)               (4)                   (220)               
Dispêndios e Despesas Tributárias (1)                   (5)                   (6)                   (4)                   (1)                   (5)                   
Outros Ingressos e Receitas Operacionais (Nota 13) 157                 157                 81                  81                  
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 14) (51)                 (51)                 (14)                 (14)                 

RESULTADO OPERACIONAL 185                    7                        192                    155                    5                        160                    

RESULTADO NÃO OPERACIONAL -                     7                        7                        -                    (2)                      (2)                      

SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE 185                    14                      199                    155                    3                        158                    
DESTINAÇÕES (72)                     -                     (72)                     (66)                    -                    (66)                    

Provisão Juros sobre o Capital Próprio (72)                 -                 (72)                 (66)                 (66)                 

SOBRAS/(PERDAS) DO SEMESTRE 113                    14                      127                    89                      3                        92                      

(em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - SICOOB COLORADO
CNPJ/MF nº CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Semestre findo em 30 de Junho de 2012

ATO 
COOPERATIVO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DESCRIÇÃO DAS CONTAS
Semestre findo em 30 de Junho de 2011

ATO 
COOPERATIVO

ATO NÃO 
COOPERATIVO

TOTAL
ATO NÃO 

COOPERATIVO
TOTAL

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2011 853                     7                               10                      870                                
        Destinação do resultado acumulado -                                 

Distribuição de sobras (Nota 12) (10)                    (10)                                
Integralizações de capital 468                     468                                
Baixas de capital (17)                     (17)                                
Resultado do semestre 158                    158                                
Destinações do resultado do semestre -                                 

Juros ao capital próprio provisionado (Nota 12) (66)                    (66)                                
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 1.304                 7                               -                    92                     1.403                             
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2012 1.510                  111                           142                    1.763                             

        Destinação do resultado acumulado
Distribuição de sobras (Nota 12) (142)                   (142)                               

Integralizações de capital 51                       51                                  
Baixas de capital (1)                       (1)                                  
Resultado do semestre 199                    199                                
Destinações do resultado do semestre -                                 

Juros ao capital próprio provisionado (Nota 12) (72)                    (72)                                
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 1.560                 111                           -                    127                   1.798                             

SOBRAS OU 
PERDAS DO  
SEMESTRE

TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - SICOOB COLORADO
CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DESCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL 
INTEGRALIZADO FUNDO DE RESERVA

SOBRAS OU 
PERDAS 

ACUMULADAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas, e estão sendo apresentadas, na forma da legislação societária e de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas,
as disposições das Leis no. 4.595/1964 e 5.764/1971, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário
Nacional - CMN, Banco Central do Brasil - BACEN e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

iv) Estimular o desenvolvimento econômico e interesses comuns dos associados.
A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como aos atos regulamentares
oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do Sistema Sicoob.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

i) Proporcionar, pela mutualidade, assistência financeira aos associados através de suas atividades específicas;
ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas atividades específicas;

SICOOB COLORADO

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região - Sicoob Colorado ("Cooperativa"), é
uma cooperativa de crédito singular, filiada à Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná - Sicoob
Central PR. Instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que iniciou as
suas atividades em  19 de Fevereiro de 2010 e tem por objetivos principais:

iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo; e

O CPC, desde o ano de 2008, emite normas e interpretações contábeis, alinhadas às normas internacionais de
contabilidade. A Cooperativa aplicou os seguintes pronunciamentos, já recepcionados pelo BACEN: CPC 01 (Redução
ao valor recuperável de ativos), CPC 03 (Demonstração dos fluxos de caixa), CPC 05 (Divulgação sobre partes
relacionadas), CPC 10 (Pagamento baseado em ações), CPC 23 (Políticas contábeis, mudança de estimativa e
retificação de erro), CPC 24 (Eventos subseqüentes) e CPC 25 (Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes). Os demais pronunciamentos serão aplicáveis a partir do momento em que forem referendados
integralmente pelo BACEN.

a) Apuração do resultado

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a
seguir:

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção
das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões para crédito de liquidação duvidosa, provisões necessárias para causas
judiciais, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação às estimativas.

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que os ingressos e dispêndios devam
ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas pré-fixadas são
registradas pelo valor de resgate, e os ingressos e dispêndios correspondentes ao período futuro são apresentados
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. Os ingressos e dispêndios de natureza financeira são
contabilizados pelo critério pro-rata dia e calculados com base no modelo exponencial. 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

c) Centralização Financeira

As operações pré-fixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta rendas a apropriar, e as 
operações pós-fixadas, pelo valor presente, atualizadas "pro rata temporis" até a data do balanço.

d) Operações de crédito

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda - IR e contribuição social - CSLL quando auferirem
resultados positivos em atos não cooperativos. Nesses casos, a provisão é constituída com base nas alíquotas
vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL
limitados a 30% do lucro tributável.

O imobilizado de uso está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo
método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na Nota 8, item “b”, que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é determinada de acordo com o julgamento da Administração quanto
ao nível de risco, considerando a análise e a classificação do tomador e da operação e observando-se os parâmetros
estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682/99. A Resolução requer a análise periódica da carteira e sua classificação
em nove níveis, sendo “AA” o de menor risco e “H” o de maior risco.

f) Ativo não circulante

b) Caixa e equivalentes de caixa

e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

A operação classificada como de risco nível “H” é transferida para a conta de compensação, com o correspondente
débito em provisão, somente decorridos seis meses da sua classificação nesse nível de risco. A operação renegociada
é mantida no mínimo no mesmo nível de risco em que estava classificada antes da renegociação e aquela que estava
anteriormente registrada como prejuízo passa a ser classificada como de risco nível “H”. Somente é realizada a
reclassificação para categoria de menor risco quando houver amortização significativa da operação ou quando fatos
novos relevantes justificarem a mudança da classificação de risco. Os eventuais ganhos provenientes da renegociação
somente são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. A provisão para créditos de liquidação
duvidosa, considerada suficiente pela Administração, atende ao requisito mínimo estabelecido pela resolução
anteriormente referida, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 5.b.

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de repasse
interfinanceiro para a Central das Cooperativas do Estado do Paraná - Sicoob Central PR, os quais são por ela
utilizados para aplicações financeiras de baixo risco. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos pela
Lei 5.764/71 (que define a política nacional de cooperativismo).

O diferido e o intangível estão demonstrados ao custo de aquisição e são amortizados com base na vigência dos
direitos contratuais ou a partir do momento em que começam a gerar os respectivos benefícios.

As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente do seu nível de risco, somente
serão reconhecidas no resultado após o seu efetivo recebimento.

De acordo com a Lei 5.764/1971, o resultado é segregado e apresentado em atos cooperativos, aqueles praticados
entre as cooperativas e seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a consecução de seus objetivos sociais e
atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com terceiros não associados.

A Cooperativa não teve outros resultados abrangentes no semestre.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
“pro rata” dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de mercado e
rendas a apropriar.

Na determinação da composição dos itens de caixa e equivalentes de caixa foram considerados os seguintes critérios
para classificação dos ativos:
I. Ter como finalidade atender compromissos de curto prazo;
II. Possuir conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa;
III. Estar exposto a reduzido risco de mudança de valor;
IV. Ter prazo de vencimento igual ou inferior a noventa dias na data da aquisição.

A remuneração média da Centralização Financeira foi de 101,03% do CDI e sua liquidez é imediata, desde que a
cooperativa filiada mantenha 20% do saldo médio dos seus depósitos junto ao Sicoob Central Paraná.

790

3.679Centralização financeira em Cooperativa Central

Total

Caixa e equivalentes de caixa

3.744

679

Disponibilidades

30/06/2011

As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas estabelecidas com
base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas,
as provisões para causas judiciais, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação.

j) Provisão para causas judiciais

30/06/2012

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações
monetárias em base “pro rata” dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

Composta basicamente por processos judiciais referente a ações cíveis e trabalhistas. Essas causas judiciais são
avaliadas semestralmente por assessores legais e provisionadas quando o risco de perda é considerado provável.

h) Redução ao valor recuperável de ativo

111

l) Estimativas contábeis

k) Demais passivos circulantes e não circulantes

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 3.566, de 29 de maio de 2008, determinou a adoção do
Pronunciamento Técnico - CPC 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente ao reconhecimento,
mensuração e divulgação de redução ao valor recuperável de ativos. O referido pronunciamento institui o teste de
recuperabilidade de ativos, cujo objetivo é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um
valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que ativos
estão avaliados por valor não recuperável no futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização
por meio da constituição de provisão para perdas. 

g) Demais ativos circulantes e não circulantes

65

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

i) Depósitos

São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data
do balanço, reconhecidos em base "pró-rata" dia. Os depósitos a prazo estão classificados no balanço patrimonial
considerando sua exigibilidade e não os vencimentos estabelecidos nas operações.

m) Demonstração dos Fluxos de Caixa
Conforme a Resolução CMN 3.604/2008 e considerando o saldo do patrimônio líquido da Cooperativa no exercício
anterior, não está sendo apresentada a demonstração dos fluxos de caixa.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

d) As seguintes garantias foram recebidas com relação às operações de crédito:

941

41

Níveis de Risco

Financiamentos rurais e agro-industriais

4.247 43

Provisão para operações de Crédito

Não circulante

79

Operações de crédito
Total

30/06/2012

Nível C

Financiamentos

5.012

474

4.264

A remuneração média no primeiro semestre de 2012, das operações de empréstimo e financiamentos foi de 11,56.

2

6

8.335

30/06/2011

Empréstimos e títulos descontados

42

2341

2.632

Nível H

2

10.022

Nível A

Nível D

30/06/2011

1

b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

1.261

56 6

7

30/06/2012

1.352

Nível E

18Nível G 13

7

Nível F 42

1.106

30/06/2011

NOTA 05 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA

1

Nível B

0

4.663

6.180Carteira total

24

Carteira

7878

Curto Prazo Total

2.153

6.184

632

1.043

a) Composição da carteira de créditos por tipo de operação 

1.521

Total

30/06/2012

Circulante

7.584De terceiros

2.648

e) Composição da carteira de operações de crédito

2

5.953

(i) Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores relativos a outros créditos, assim compostos:

Outros créditos
30/06/2012

Avais, fianças e outras garantias 

De associados

2

Total

Há provisão constituída, em 30 de junho de 2012, no valor de R$ 2 relativo aos valores de "Outros Créditos com
característica de Concessão de Crédito".  

7.374

Total

Total (i)

2

Em conformidade com a Resolução 2.682/99 (CMN), artigo 11º, a composição da carteira de operações de crédito, o
montante de operações renegociadas, lançadas contra prejuízo e recuperadas de prejuízo apresentou os seguintes
valores:

Total 13.294

Títulos e crédito a receber com caract. concessão crédito

5.710

30/06/2011

Total

94

Total

30/06/2011

2

Longo Prazo

1

30/06/2012

5.953

6

233

1.043

8.333

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

Total 8.333                         5.953                  

Totais 8.119                         5.776                  
Vencer prazo indeterminado 665                            577                     
Entre 1441 a 1800 dias 2                                

Entre 721 a 1080 dias 409                            525                     
Entre 1081 a 1440 dias 45                              166                     

Entre 181 a 360 dias 2.001                         1.198                  

Entre 361 a 720 dias 1.697                         767                     

Entre 61 a 90 dias 547                            381                     
Entre 91 a 180 dias 965                            592                     

Até 30 dias 1.153                         946                     
Entre 31 a 60 dias 635                            624                     

Faixas de Vencimento
Operações a Vencer

30/06/2012 30/06/2011

Totais 214 177

Entre 361 a 540 dias 2

Entre 181 a 240 dias 18

Entre 241 a 300 dias 2

Entre 121 a 150 dias 4 1

Entre 151 a 180 dias 19 1

Entre 61 a 90 dias 14 3

Entre 91 a 120 dias 7 1

Até 30 dias 135 170

Entre 31 a 60 dias 13 1

Faixas de Vencimento
Operações Vencidas

30/06/2012 30/06/2011

e.2) Distribuição por faixa de vencimento

Produtor rural (PJ) 3.998 3.353
Total 8.333                       5.953                       

Pessoa física 633 678

e.1) Distribuição das operações por tipo de cliente e atividade econômica

Pessoa jurídica 1.025

Cliente 30/06/2012 30/06/2011

750
Produtor rural (PF) 2.677 1.172

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

0%
65       10%
38       10%
61       20%
4         20%

168      

e.3) Operações renegociadas, lançadas contra prejuízo e recuperadas:

                49 

Participação na Administradora de Consórcio Sicoob Paraná Ltda.

NOTA 06 – OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS

158

6

Renegociadas

30/06/2011

NOTA 07 – OUTROS VALORES E BENS

                  5 

Premios de seguros

183

                 (2)Sistema de segurança

12                      

182

1

182

30/06/2012

5

(a) Participação, em 30 de junho de 2012, referente a 0,96% do capital social da Sicoob Central PR registrado pelo
seu valor de aquisição. 

30/06/2011

Aluguéis
Outros

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Investimentos

1

30/06/2012

Total

182

Despesas Antecipadas

2

a) Investimentos

8

30/06/2011

9

Outros Créditos - Diversos

Total

2                        

1                        

5                        

30/06/2012Operações

9                        Títulos e créditos a receber 

Lançadas contra prejuízo

                58 

30/06/2011

Taxa 
deprec. 

%

c) Despesas Antecipadas:

Total

3
6

Participação em Cooperativa Central de Crédito - Cooperativa Central Sicoob (a)

                31 

1                        

Móveis e equipamentos de uso

30/06/2011

26                      

9                        

Tributos a compensar

Adiantamentos e antecipações salariais

Devedores diversos país

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 6                        

5                        

30/06/2012

b) Imobilizado de uso

Líquido

                  3 

Imobilizado de Uso

Imobilizações em andamento
Instalações

Sistema de processamento de dados

Total 71                146              

Saldo 
inicial

Aquisições

                23 

                12 
                34 
                  2 

Baixas

                 (7)

                70 

Depreciação

               (12)
                 (9)
               (25)

                  4 

30/06/2012

(7)                 (48)               184              

Líquido

                23 
                46 
                41 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

56       20%
56       

8         20%

8         

2                        

133

Total
101

Total

Os empréstimos e repasses são apresentados a seguir por faixa de vencimento:

1.042
Cooperativa Central Sicoob

c) Diferido

NOTA 10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

Obrigações por empréstimos e repasses

O intangível refere-se a contrato de cessão para utilização de licenças do Software SISBR e a software de
computadores. 

NOTA 09 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

 Total 
Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob

30/06/2011

152

1

235

Total

Circulante  Total 

1.042

30/06/2012

1.042

d) Intangível
Taxa 

deprec. 
%

800

152                     Provisão para pagamentos a efetuar

O grupo Obrigações por Empréstimos possui saldo de R$ 1.042 em junho de 2012 referente a recursos tomados
junto ao Sicoob Central Paraná e Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, com vencimento até 21 de junho de 2013.
Os encargos financeiros são calculados pro rata, tomando-se por base a taxa CDI mensal, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, incidentes sobre o saldo devedor. No primeiro semestre de 2012 a taxa média dos encargos
referente ao empréstimos tomados com o Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob foi 6,75% ao ano.

Não circulante

2

Aquisições
Saldo 
inicial

Obrigações por prestação de serviços de pagamento

30/06/2012

Não circulanteCirculante

800

As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim compostas:

Total

30/06/2011

1.042

Credores diversos - país

Os grupos "Provisão para pagamentos a efetuar" e "Credores diversos - país" referem-se à valores pendentes de
compensação pela Cooperativa, como cheques depositados e não compensados e cobranças pendentes de repasse.
Além desta composição, os saldos registram obrigações sociais a pagar para colaboradores, bem como as provisões
para despesas administrativas, sociais e estatutárias.

211

57                      57

211

Outras obrigações - diversas

                32 

Taxa 
deprec. 

%
Saldo 
inicial

Aquisições Baixas Amortização Líquido Líquido

                 (2)

Diferido

30/06/2012 30/06/2011

Intangível
30/06/2012

Diferido - Instal. adaptação de dependências                  (6)                (24)

                  5 

                  5 

                43 

Baixas Amortização

43                

                  6 

Total (6)                 (24)               32                

Líquido

                  6 Intangível -  Software

Total

Líquido

30/06/2011

                 (2)

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
2012 

SICOOB COLORADO

De acordo com art. 28, inciso I, da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, as cooperativas de crédito estão obrigadas
a contituir o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FATES, destinado a prestação de assistência aos
associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5%
(cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício, sendo que esse percentual pode ser
aumentado se deliberado por Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social. 

30/06/2012

(a) Capital Social

30/06/2011

(f) Destinação do resultado acumulado - 2011
Na Assembléia Geral Ordinária de 23 de fevereiro de 2012, foi aprovada a destinação das sobras de R$ 142
referentes ao exercício de 2011, sendo distribuído aos associados por meio de depósito em conta corrente,
proporcionalmente às operações por eles realizadas com a cooperativa no exercício de 2011.                             

886

O Fundo de Reserva das cooperativas de crédito é constituído de acordo com o art. 28, inciso I, da Lei 5.764, de 16
de dezembro de 1971, e é destinado a compensar perdas e a atender ao desenvolvimento de suas atividades. Deve
ser constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício, sendo que esse percentual
pode ser aumentado se deliberado por Assembléia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social.
Para a Cooperativa, o percentual utilizado é de 40% das sobras líquidas do exercício, conforme o estatuto social.

Número de associados

O cálculo dos Juros sobre Capital Próprio está de acordo com o disposto na Lei Complementar 130/2009 e trata-se de 
remuneração das cotas-parte do capital limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - Selic. O pagamento efetivo ocorrerá no último dia útil do exercício corrente.

(e) FATES

Representam respectivamente o ingresso de novos associados com integralização de cotas partes e o desligamento
de associados mediante solicitação de devolução do capital integralizado.

30/06/2012 30/06/2011

A Cooperativa não tem passivos contingentes relacionados com ações judiciais decorrentes do curso normal de suas
operações.

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(b) Integralizações e baixa de capital

1.304

NOTA 11 - PROVISÃO PARA CAUSAS JUDICIAIS

(c) Juros sobre capital próprio

546

(d) Fundo de reserva

O capital social e número de associados estão assim compostos:

O capital social é dividido em cotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1, sendo que cada associado tem direito
a um voto, independente do número de suas cotas-partes.

Capital Social - R$ mil 1.560

Em 30 de junho de 2012, o Sicoob Colorado tinha constituido o valor de R$ 72 (2011 - R$ 66) a título de Juros sobre
Capital Próprio, para pagamento no término do exercício de 2012.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Colorado e Região

CNPJ/MF nº 11.610.996/0001-73

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 
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SICOOB COLORADO

19,49%

Índice de imobilização (limite 50%)

19,41%

13,83%

594

Índice de Basiléia (mínimo 13%)

NOTA 16 – ÍNDICES DE BASILEIA E DE IMOBILIZAÇÃO

Imobilizado para cálculo do limite 194223

1.204

Limite do PR (sobra ou insuficiência)

1.798Patrimônio de referência (PR)

12,40%

No primeiro semestre de 2012, a Cooperativa recebeu o valor de R$ 153, referente a remuneração da aplicação de
recursos junto à Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná - Sicoob Central PR.

No primeiro semestre de 2012, a Cooperativa possuia obrigações por empréstimos junto a Central das Cooperativas 
de crédito do Estado do Paraná, gerando despesa no valor de R$ 26, referente aos juros sobre essas operações.

54

Patrimônio de referência exigido

611

792

Transações com Partes Relacionadas

Adicionalmente, a Cooperativa realiza transações com a Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná -
Sicoob Central PR:

As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e operações de crédito 

150

Depósitos à vista

30/06/201130/06/2012

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter,
permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da Resolução CMN nº 3.444 , de 28
de fevereiro de 2007, compatível com os riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites:

Obrigações por empréstimos

17

Limites operacionais

Além das operações citadas, a Cooperativa recebe mensalmente da Central das Cooperativas de Crédito do Estado do
Paraná - Sicoob Central PR, a remuneração proveniente dos recursos mantidos na Centralização Financeira. Esses
recursos são aplicados em Fundos de Investimento e Títulos do Governo e a remuneração é rateada entre as
cooeprativas filiadas à Central com base no saldo médio mensal mantido na centralização financeira.

30/06/2012

70Operações de crédito
Remuneração de empregados e administradores - pessoas - chaves 

679

350

30/06/2011

Transações com Partes Relacionadas
17

150

30/06/2011

350

  Pessoas físicas
70

  Pessoas físicas - taxa pós fixada

NOTA 14 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

NOTA 13 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

Este item na Demonstração de Sobras ou Perdas apresenta saldo de R$ 51 (2011 - R$ 14), sendo que deste valor,
R$ 42 (2011 - R$ 10) referem-se a despesa do fundo garantidor de depósito.
NOTA 15 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em condições 

Este item na Demonstração de Sobras ou Perdas apresenta saldo de R$ 157 (2011 - R$ 81), sendo que deste valor,
R$ 153 (2011 - R$ 81) refere-se à receita com aplicações financeiras, que é resultante da aplicação dos recursos
junto à Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná - Sicoob Central PR.

b) Despesas Fixas e de Diretoria: divididas em partes iguais para as cooperativas, considerando-se quantidade 
de Singulares.
c) Demais despesas não alocáveis: As despesas não alocáveis irão compor o valor global, sendo rateadas pelo 
critério de 50% proporcional aos recursos administrados e 50% pela Carteira de Crédito.

No semestre findo em 30 de junho de 2012 o valor de despesas do Sicoob Colorado referente ao rateio das despesas
da Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná foi de R$ 118.

70
Depósitos a prazo

30/06/2012

800
Centralização Financeira - Cooperativas 3.679

76

1.403

45

As despesas do Sicoob Central PR são rateadas mensalmente para as cooperativas a ela filiadas de acordo com os
critérios abaixo:

a) Despesas de pessoal alocáveis: o valor total dos custos com pessoal é divido de acordo com os indicadores 
pré-estabelecidos;

Inclui-se na remuneração todos os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela Cooperativa ao pessoal-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP - 051/2012 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 051/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE RECARGA DE EXTINTORES. 
PROPONENTE: EXTINTORES PARANÁ LTDA  
CNPJ: 07.415.012/0001-26 

VALOR: R$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS). 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe 

ao proponente EXTINTORES PARANÁ LTDA. 

 

Colorado - Pr, 02 de JULHO de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP - 052/2012 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 052/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO 
DE CIRURGIA DE VIDEOCOLECISTECTOMIA CONFORME OFICIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO Nº 114/2012 PARA MUNÍCIPE STEPHANIE MARQUES 
VIDOTTO. 

PROPONENTE: SANTA CASA DE PARANAVAÍ  
CNPJ: 79.724.423/0001-04 

VALOR: R$ 3.995,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe 

ao proponente SANTA CASA DE PARANAVAÍ. 

 

Colorado - Pr, 06 de JULHO de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 044/2012 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 044/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO 
GERAL) PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO 
PUBLICO CREDENCIAMENTO 001/2012. 
CONTRATADO: FAVARETTO E FOGACA LTDA. 
CNPJ: 15.750.675/0001-25 
VALOR: R$ 60.060,00 (SESSENTA MIL E SEISCENTOS REAIS). 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de Dezembro de 2012. 
 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 
epígrafe ao proponente FAVARETTO E FOGACA LTDA. 

 
 
 

Colorado-Pr, 06 de Julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 045/2012 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 045/2012 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO 
GERAL) PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO 
PUBLICO CREDENCIAMENTO 001/2012. 
CONTRATADO: MORON & LIBONI LTDA.  
CNPJ: 15.738.633/0001-79 
VALOR: R$ 55.770,00 (CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA 

REAIS). 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de Dezembro de 2012. 
 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 
epígrafe ao proponente MORON & LIBONI LTDA. 

 
 
 

Colorado-Pr, 06 de Julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 046/2012 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
 
 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 046/2012 
 
OBJETO: Contratação de Serviços Prestados de Atendimento Médico e Hospitalar para 
Munícipes do Município de Colorado. 

CNPJ: 77.251.544/0001-50 

VALOR: R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reis)  
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2012 
 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório 
em epígrafe ao proponente Fundação Vale do Paranapanema - FUNVAPAR. 

 
 
 

Colorado-Pr, 06 de Julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

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

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  44/2012 - PR

137/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

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

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

44/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 137/2012

e )  Objeto da Licitação AQUISICAO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, MATERIAIS DE CAMA, BANHO, COPA E COZINHA, PARA 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO.

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000303 - W.A. RAHIM EL JANNANI ME 86.584,000,000052

86.584,0052

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

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

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  44/2012 - PR

137/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

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

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

44/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 137/2012

e )  Objeto da Licitação AQUISICAO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, MATERIAIS DE CAMA, BANHO, COPA E COZINHA, PARA 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO.

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000303 - W.A. RAHIM EL JANNANI ME 86.584,000,000052

86.584,0052

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

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

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

CNPJ:

86690-000

76.970.326/0001-03

COLORADO - PR
AVENIDA BRASIL, Nº 1250

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

C.E.P.:

Folha:  1/1

Data do Processo: 07/05/2012
143/2012

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Nr.:  4/2012 - TP

TOMADA DE PREÇO

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

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

143/2012
4/2012-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
22/06/2012

e )  Data da Adjudicação: 0Sequência:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para elaboração do plano municipal de 
gestão de resíduos sólidos em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos Lei nº 
12305/2010 para o município de Colorado

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:
(em Reais R$)

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

- 001190 - DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S
LTDA - EPP

Lote: 1 44.000,000,00001

44.000,00Total por Fornecedor: 1

1Total: 44.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.052.3.3.90.39.00.00.00.00 (384)
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TOMADA DE PREÇO

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
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Licitações, resolve:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
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4/2012-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
22/06/2012

e )  Data da Adjudicação: 0Sequência:
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gestão de resíduos sólidos em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos Lei nº 
12305/2010 para o município de Colorado

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:
(em Reais R$)

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

- 001190 - DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S
LTDA - EPP

Lote: 1 44.000,000,00001

44.000,00Total por Fornecedor: 1

1Total: 44.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.052.3.3.90.39.00.00.00.00 (384)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

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

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  58/2012 - PR

173/2012
27/07/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

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

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

58/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 173/2012

e )  Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada em prestação de serviços em paisagismo, varrição de vias 
públicas, podas de arvores, coleta de entulhos e limpeza pública município de Colorado

d )  Data Homologação: 15/08/2012

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

- 000607 - A. GARCIA CRUZ E CIA LTDA - ME 341.934,000,000011

341.934,0011

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Agosto   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------
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MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 030/2012  

 1 

 
ERRATA DE CONTRATO E 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
 

 

Referente:_ Contrato nº 268/2012 do Pregão Presencial nº 030/2012 para Aquisição de tecidos e aviamentos 

para o CAPS do município de Colorado. 

 

Onde se lê: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) 

09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de 
saúde 

4.200,00 

 

09.002.10.301.007.2050 Manter os programas especiais 
em parceria com o governo 
federal -495 

3.300,00 

TOTAL           R$7.500,00 
 

Deve-se ler: R$ 7.252,19 (Sete mil e duzentos e cinqüenta e dois reais e dezenove centavos) 

09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de saúde 
3.3.90.16.00 

2.958,12 

 

09.002.10.301.0007.2050 Manter os programas especiais em parceria com 
o governo federal – 3.3.90.19.00 - 495 

1.191,98 

09.002.10.301.0007.2050 Manter os programas especiais em parceria com 
o governo federal -495 

3.102,09 

TOTAL           R$7.252,19 
 

Face às alterações ocorridas, ficam inalteradas as demais cláusulas constantes no contrato supracitado. 

 

Colorado - PR, 21 de Agosto  de 2012. 

 

 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 028/2012  

 1 

 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

 DO EXTRATO DO CONTRATO 
 

Referente:_ Errata do Extrato do Contrato nº 280/2012, publicado na edição nº 1676 

jornal do dia 12/08/2012 na página 14 de Colorado – PR. 

Onde se lê:  
Contrato:_ nº 280/2012 

Processo:_ nº 91 /2012 

Pregão:_ nº 030/2012 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES 

Objetivo: Aquisição de armários de aço, mesa, poltronas, ventiladores e bebedouros para o 

CRAS e CREAS do município de Colorado. 

 Valor:_ R$ 6.650,00 (Seis mil e seiscentos e cinquenta  reais).  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento   Valor  
07.02.08.244.0008.2025-
1000 

Manutenção da Assistência 
Social 

44.90.52.34.00 2.210,00 

07.02.08.244.0008.2025-
1000 

Manutenção da Assistência 
Social 

44.90.52.42.00 1.540,00 

07.02.08.244.0008.2025-
767 

Manutenção da Assistência 
Social 

44.90.52.12.00 1.650,00 

07.02.08.244.0008.2025- 
767 

Manutenção da Assistência 
Social 

44.90.52.42.00 1.250,00 

TOTAL   6.650,00 
 

Homologado: 07/05/2012 

Vigência:_ 08 meses 

 

Deve-se ler:  
Contrato:_ nº 280/2012 

Processo:_ nº 89 /2012 

Pregão:_ nº 028/2012  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 028/2012  

 2 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ J.S.PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA ME 

Objetivo:_ Contratação de Empresa Especializada em locação de equipamento de som para 

Secretarias do município de Colorado  

Valor:_R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais) 

 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Homologado em:26/04/2012. 

Vigência:_08 meses 

 

Face às alterações ocorridas, ficam inalteradas as demais cláusulas constantes no 

contrato supracitado.   

 

Colorado - PR, 23 de Agosto  de 2012. 

 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

Dotação Departamento Elemento de 
 Despesa 

Valor 

02.001.04.122.0002.2001 Manutenção do gabinete do 
prefeito 33.90.39.00.00 1.000,00 

03.005.04.122.0003.2012 Administração geral do paço 
municipal 3.3.90.39.00.00 4.000,00 

09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos 
de saúde -330 33.90.39.00.00 1.500,00 

09.002.10.301.007.2049 Manter os serviços básicos 
de saúde-331 

33.90.39.00.00 2.000,00 

04.003.04.129.003.2016 Manutenção da Divisão de 
Receita 

33.90.39.00.00 1.000,00 

08.002.12.361.010.2035    
 

Manutenção do Ensino 
Fundamental -251 

33.90.39.00.00 400,00 

08.002.12.361.010.2035 Manutenção do Ensino 
Fundamental -252 

33.90.39.00.00 2.000,00 

07.002.08.244.0008.2025 Manutenção das Ações 
Sociais 

33.90.39.00.00 900,00 

TOTAL   12.800,00 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 029/2012  

 1 

 
ERRATA DE  

EXTRATO E DE SUA PUBLICAÇÃO 
 

 

Referente:_ Errata do Extrato do Contrato nº 211/2012 do Pregão Presencial nº 

029/2012 para Contratação de empresa especializada em serviços de pintura de faixa 

de pedestre e zebrados em diversas ruas e avenidas do município de Colorado, 

publicado na edição nº 1660 jornal do dia 13/05/2012 na página 09 de Colorado – PR. 

 

Onde se lê:  

Pregão Presencial:_ nº 097/2012 

 

Deve-se ler:  

 

Pregão Presencial:_ nº 029/2012 

 

Face às alterações ocorridas, ficam inalteradas as demais cláusulas constantes no 

contrato supracitado. 

 

Colorado - PR, 28 de Maio  de 2012. 

 

 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N.º PG - 051/2011  

 1 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contrato:_ nº 167/2012 

Processo:_ nº 185 /2011 

Pregão:_ nº 051/2011 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ REFRIGERAÇÃO COLOAR LTDA ME 

Objetivo:_ Contratação de empresa para manutenção de bens móveis e equipamentos para as 

Secretarias do Município de Colorado.  

Valor:_R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais ) 
 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

 

DOTAÇÃO DEPARTAMENTO ELEMENTOS DE 
DESPESAS 

VALOR 

09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços 
básicos de saúde 

33.90.39.00 1.910,00 

08.002.12.365.0010.2067 Manutenção do ensino 
infantil 103 

33.90.39.00 1.170,00 

010.002.15.452.0005.2052 Manutenção dos serviços 
urbanos de utilidade pública 

33.90.39.00 2.992,00 

08.002.12.361.0010.2035 Manutenção do ensino 
fundamental 103 

33.90.30.00 1.728,00 

08.002.12.365.0010.2067 Manutenção do ensino 
infantil 103 

33.90.30.00 600,00 

09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços 
básicos de saúde 

33.90.30.00 600,00 

TOTAL   9.000,00 
 

Homologado em:25/08/2011. 

Vigência:_12 meses 

Colorado - PR, 10 de abril de 2012. 

 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº - 023/2011                                              

 1 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 188/2012 

Processo:_ nº 115 /2011 

Pregão Presencial:_ nº 023/2011 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ J.A.MARINI-AUTO MECÂNICA 

Objetivo:_  Contratação de serviços especializados em manutenção, conservação e guincho da frota 

municipal. 

Valor:_ R$ 3.796,00  (Três mil setecentos e noventa e seis reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento – 3.3.90.39.00.00 VALOR 
010.002.26.782.0004.2058 Sistema Viário 3.796,00 
TOTAL  3.796,00 

 

Homologado em 20/05/2011. 

Vigência:_12 meses. 

 

                                                                                 Colorado - PR, 26 de abril de 2012. 

 

 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 
 
  



Nova Esperança, Domingo, 
26 de Agosto de 2012.

PÁGINA 

6
   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº - 32/2012                                                 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato:_ nº 215/2012 

Processo:_ nº 93/2012 

Pregão Presencial:_ nº 032/2012 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ MEDEIROS & BARRIVIERA LTDA 

Objetivo:_  Aquisição de materiais de construção para secretarias do município de Colorado 

Valor:_ R$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais) 
 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Homologação: 27/04/12 

Vigência:_ 12 meses 
 

Colorado - PR, 14 de maio de 2012. 

 

 

 

________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

Dotação Departamento 3.3.90.30.24.00.00 Valor 
10.002.15.452.0005.2053 Manutenção da limpeza pública 10.000,00 
10.003.17.512.0006.2060 Serviço de abastecimento de água  15.000,00 
09.002.10.301.0007.2049 Manter os serviços básicos de saúde 2.000,00 
08.002.12.361.0010.2035 Manutenção do ensino fundamental 3.000,00 
10.002.15.452.0005.2055 Manutenção da coleta de lixo 40.000,00 
10.002.15.452.0005.2057 Manutenção de praças parques e jardins 3.000,00 
10.002.26.782.0004.2058 Manutenção dos serviços e equipamentos para o 

sistema viário 
40.000,00 

TOTAL  113.000,00 

 
 
 

 
 

  
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

INEXIGIBILIDADE IN Nº 046/2012                                                            CONTRATO Nº 2512012  
 

 1 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 251/2012 

Inexigibilidade:_ nº 046/2012 

 
 
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA - FUNVAPAR 

Objetivo:_ Contratação de Serviços Prestados de Atendimento Médico e Hospitalar para Munícipe do 

Município de Colorado. 

Valor:_ R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). 
 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

 
Dotação Departamento Elemento Despesa Valor 

009.002.10.301.0007.2.049 Manter os Serviços Básicos de Saúde 3.3.90.39.50.00 90.000,00 
TOTAL 90.000,00 

 
Vigência:_31/12/2012 
 

Colorado - PR, 06 de Julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: LEILÃO N. 001/2012 
Pelo presente, o Município de Paranacity, Estado do Paraná, faz saber que se encontra 
aberto procedimento licitatório na Modalidade LEILÃO n. 001/2012, MAIOR LANCE “por 
Lote”, para alienação de bens móveis inservíveis para o Município de Paranacity, 
Estado do Paraná, sendo diversos veículos. O credenciamento deverá ser feito até às 
09:h55min (nove horas e cinqüenta e cinco minutos) do dia 13 (treze) de setembro 
de 2012, com o devido recolhimento de “caução”, e o início do Leilão será às 
09:h00min (nove horas) do mesmo dia. O Edital completo e seus anexos poderão ser 
adquiridos, no endereço supramencionado, em horário de expediente. 

 
Paranacity, 23 de agosto de 2012. 

 
 

MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO 
Prefeito Municipal 
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D-E-C-R-E-T-O- N º 174/2012  
                  MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito Municipal de Paranacity, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o PARECER, 
emitido pela Assessoria Jurídica.  

 
                        RESOLVE: 

 
                        ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Pregão Presencial n. 034/2012, relativo a 
aquisição de Gêneros de Alimentação para os Programas P.A.I.F. e P.E.T.I. do 
Município de Paranacity, cuja proposta recebida foi julgada apta pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, sendo a empresa: VERA LÚCIA FAQUINI ASSONI - ME, CNPJ n. 
00.334.600/0001-96, da cidade de Paranacity – PR, a qual apresentou menor preço 
“global”, atendendo todos os requisitos exigidos, satisfazendo assim os interesses desta 
municipalidade. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY - PR, 20 DE AGOSTO DE 
2012. 
 

 
MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO 

Prefeito Municipal  

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

 

EXTRATO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DECONJUNTO ESCOLAR E CADEIRA ESCOLAR   
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, pessoa jurídica de Direito Público devidamente inscrita 
no CNPJ: 76970334/0001-50, estabelecida na Pedro Paulo Venério, n 1022, nesta cidade, neste ato, representada pelo 
Prefeito Municipal Sr. MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO. 
 
CONTRATADO: SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
n.º 02.632.978/0001-00, com domicílio tributário no município de Colorado, na Av. Deputado Branco Mendes, 51, centro, 
neste ato representada por SERGIO APOLINÁRIO GONÇALVES, domiciliado na cidade de Colorado, Pr., na Av. 
Deputado Branco Mendes, 51 fundos, centro, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.825.735 SSP/PR, inscrito no 
C.P.F. sob n° 280.172.859-49, afirmam: 
 
DO OBJETO DO CONTRATO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Conjunto Escolar e Cadeira Escolar, para a Escola Municipal 
Eurípedes Pregídio, conforme planilha de proposta apresentada pela Contratada. 
 
DO VALOR: 
O valor do presente Contrato é de R$ 16.397,00 (dezesseis mil e trezentos e noventa e sete reais), referente à 
aquisição de Conjunto Escolar e Cadeira Escolar  descritos na Cláusula Primeira, do presente instrumento. 
 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos serão efetuados em 02 (duas) parcelas, sendo:a) - a 1ª parcela será efetuada na entrega e instalação do 
objeto licitado/contratado e; b) – a 2ª parcela com 30 (trinta) dias e suas respectivas notas fiscais devidamente 
empenhadas diretamente à Contratada, mediante crédito em conta corrente. O pagamento pelo objeto desta licitação 
correrá à conta dos recursos da descrição da rubrica orçamentária: 09.02.12.361.0018.2043 - 44905201102 – ficha 495 
e 09.02.12.361.0018.2044 - 44905201103 – ficha 515 / 44905201104 – ficha 516. 

 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência a partir da data de assinatura do contrato administrativo e término em 31 (trinta e um) de 
dezembro de 2012, podendo ser prorrogado conforme lei em vigor. 
 
DO FORO: 
Elegem o Foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná.. 

 
Paranacity, 09 de agosto de 2012. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY                                    SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES -  ME. 

              CONTRATANTE                                                                                                  CONTRATADA 
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EXTRATO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, pessoa jurídica de Direito Público devidamente inscrita no 
CNPJ: 76970334/0001-50, estabelecida na Pedro Paulo Venério, n 1022, nesta cidade, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO. 
 
CONTRATADO: VERA LUCIA FAQUINI ASSONI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.334.600/0001-96, com domicílio tributário no município de Paranacity - Pr, na Av. 04 dezembro,n.º 1.022, neste ato 
representada por VERA LUCIA FAQUINI ASSONI, domiciliado na cidade de Paranacity - Pr, na Av. 04 de dezembro 1.022, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 4.314.141-4, inscrito no C.P.F. sob n° 015.460.129-23 afirmam: 
 
DO OBJETO DO CONTRATO: 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Gêneros de Alimentação para os Programas: Programa de Atenção 
Integral à Família – P.A.I.F. e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – P.E.T.I. do Município de Paranacity, Estado 
do Paraná, conforme planilha de proposta apresentada pela Contratada. 
 
DO VALOR: 
O valor do presente Contrato é de R$12.432,02 (doze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos). 
 
 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias solicitadas e suas respectivas notas 
fiscais devidamente empenhadas, diretamente à Contratada, através da Tesouraria Municipal, mediante apresentação da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais) em nome da Prefeitura Municipal de Paranacity e entrega dos objetos do presente certame. As 
despesas despendidas com o cumprimento deste Pregão correrão por conta dos Recursos da seguinte dotação orçamentária: 
10.02.08.244.0028.2058 - 33903031721 ficha n. 665/3390303721 ficha n. 842 / 10.02.08.244.0028.2173 – 33903031740 – 
ficha n. 695 e 3390303767 – ficha n. 845. 
 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O contrato terá vigência a partir da data de assinatura do contrato administrativo e término em 31 (trinta e um) de dezembro de 
2012, podendo ser prorrogado conforme lei em vigor 
. 
 
DO FORO: 
Elegem o Foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná.. 

 
Paranacity, Estado do Paraná em 21 de agosto 2012. 

. 
_______________________________   ____________________________________ 
Prefeitura Municipal de Paranacity   Vera Lucia Faquini Assoni - ME 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
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PORTARIA N.º 148/2012 
 

“REPUBLICAÇÃO” 
 

  MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o requerimento 

protocolado sob nº. 381/2012 

     R-E-S-O-L-V-E: 

CONCEDER 03 (três) meses de licença prêmio do 1º Padrão, por 

assiduidade, à funcionária pública municipal “ROSIMAR GARCIA DE ALMEIDA 

SECCO”, ocupante do cargo de Professora, a contar de 01/08/2012 à 01/11/2012, conforme 

Art. 2º da Lei Municipal nº. 1.458/2004. 

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 01 DE 

AGOSTO DE 2012. 

                                                                                                                                                                      
 
                                                                       

MARIO SHIDEO YAMAMOTO 
             =PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 153/2012 
 

MARIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº. 1.690 de 03/03/2009, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à funcionária pública municipal 

“MARIELLE SERVILHA GONÇALVES”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 

13/08/2012 a 08/02/2013, conforme atestado médico em anexo. 

Art. 2º - A referida licença maternidade será custeada 120 dias pelo Instituto de Previdência Social 

do Município de Paranacity e 60 dias serão as expensas do Tesouro Municipal.   

 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 13 DE AGOSTO DE 2012. 

 

Mário Shideo Yamamoto 

=PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 157/2012  

 
   MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
CONCEDER licença de 21 (vinte e um) dias, à funcionária pública municipal “GRAZIELE 

APARECIDA RAIMUNDO”, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de 

10/08/2012 a 30/08/2012, para tratamento de saúde para pessoa da família, conforme atestado 

médico e parecer social em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 16 DE 

AGOSTO DE 2012. 

                                                                                             

=Mário Shideo Yamamoto= 

=PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 154/2012  

 
   MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
CONCEDER licença de 18 (dezoito) dias, à funcionária pública municipal “ANA PAULA DA 

SILVA”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 14/08/2012 a 31/08/2012, para 

tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 14 DE 

AGOSTO DE 2012. 

                                                                                              

=Mário Shideo Yamamoto= 

=PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 149/2012  
 

   MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
CONCEDER licença de 59 (cinqüenta e nove) dias, à funcionária pública municipal “ARLETE 

DE FARIA CAPELARI”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 03/08/2012 a 

30/09/2012, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 03 DE 

AGOSTO DE 2012. 

      

                                                                                         

=Mário Shideo Yamamoto= 

=PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 155/2012  

 
   MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
CONCEDER licença de 16 (dezesseis) dias, à funcionária pública municipal “IVANA DUARTE 

FERREIRA”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 16/08/2012 a 31/08/2012, 

para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 16 DE 

AGOSTO DE 2012. 

      

                                                                                         

=Mário Shideo Yamamoto= 

=PREFEITO MUNICIPAL= 
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PORTARIA Nº. 156/2012  
 
   MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
CONCEDER licença de 10 (dez) dias, à funcionária pública municipal “VALQUIRIA 

APARECIDA GUY”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 14/08/2012 a 

23/08/2012, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 16 DE 

AGOSTO DE 2012.      

                                                                                         

=Mário Shideo Yamamoto= 

=PREFEITO MUNICIPAL= 

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



Nova Esperança, Domingo, 
26 de Agosto de 2012.

PÁGINA 

7

   A 216ª Junta de Serviço 
Militar de Paranacity (JSM) 
entregou no domingo (19) 
Certificados de Dispensa de 
Incorporação (CDI) para 97 
jovens nascidos em 1994 e 
anos anteriores, à  jovens dis-
pensados do serviço militar  
do município de  Inajá e  da 
cidade anfitriã. A solenida-
de, realizada no Ginásio de 
Esportes João Chemin teve 
a participação do delegado 
da 3ª Delegacia de Serviço 
Militar de Maringá, Tenente 
Gilberto Muller da Silva; do 
Presidente da 216ª JSM, pre-
feito Mário Shideo Yamamo-
to; do Secretário da 216ª JSM 
Clodoaldo Cordeiro Pereira; 

JSM de Paranacity entrega CDIs

do Vice Prefeito, Aparecido 
Claudecir Vismara (Cláu-
dio Vismara); da Secretária 
Municipal de Ação Social e 
Primeira Dama, Rosa Akiko 
Iwasse; do Secretário Mu-
nicipal de Saúde, Salvador 
Manuel Monteiro de Campos; 
do Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, 
João Roberto Matta,  entre  
outras autoridades locais e 
a participação especial dos 
soldados do Tiro de Guerra de 
Nova Esperança, TG 05.016.  
A cerimônia teve início com 
a chamada das autoridades e 
em seguida com a execução 
do Hino Nacional Brasileiro e 
hasteamento das Bandeiras do 

Brasil, pelo Tenente Muller; 
do Paraná, pelo vice, Cláudio 
Vismara; e de Paranacity, pelo 
Prefeito Mário Yamamoto. 
Logo após, foi realizada a 
intronização da Bandeira Na-
cional pelos soldados do Tiro 
de Guerra - TG 05.0l6. 
Realizado o juramento à Ban-
deira seguido por um pronun-
ciamento do Tenente Muller, 
que enfatizou o civismo, 
também falou o Presidenta 
da 216ª JSM, prefeito, Mário 
Yamamoto, enfatizando a 
importância do ato solene de 
cidadania, civismo e patrio-
tismo. “Diga não às drogas, 
pois as drogas corrompem a 
sociedade e destroem as fa-

mílias. Diga sim à educação.  
Sobre a educação, o Presi-
dente citou o personagem 

Didi, no programa Criança 
Esperança, quando perguntou 
o que é necessário para mudar 

o País e a resposta foi cate-
górica: educação, educação, 
educação.

   Nossa Mãe morreu lenta e 
suavemente. Na madrugada 
(10 do corrente) destes dias 
de clima ótimo. Deitada no 
seu leito, respirava mais leve 
do que nunca. Eram duas 
inspirações, duas expirações 
e uma pausa. Parecia um pe-
queno pássaro. Pela manhã, 
ao acordar, eu havia trans-
posto o corredor do quarto 
dela e na cama mexi no seu 
pé.  Pequeno pé de dedos re-
torcidos pela artrose.  Estava 
quente e a transpiração dela, 
nessa manhã, foi diferente. 
Algo mudara na química de 
seu corpo. Nas últimas se-
manas meio sem vontade ela 
cuidava-se dos tratamentos 
médicos. Quando chegava a 

Mamãe nos ensinara a viver 
e agora nos ensinou como morrer

Na esfera material, do Cine Esperança, nasceram das mãos unidas do casal Joana e Santo Del 
Grossi, o Cine Colorado e o Cine Guarany, este na cidade de Corpus Cristo (Paraguaí).  Três casas 
de espetáculos cinematográficos que agora são “lágrimas” na família.  Dos espectadores as lem-
branças e o amor a um local de iniciativa público/privado que tantas alegria ofereceu a exemplo da 
obra pintada a mão por Hachicho (foto) retratando fielmente um local mágico pelos que tiveram a 
oportunidade do aperto de mão do Santin do cinema e da Dona Joana, a mulher do cinema

hora do almoço entrava em 
casa feliz com seu corpo de 
oitenta e sete anos, para se 
alimentar das coisas que ela 
mesma preparava junto com a 
nora, ou não, quando com as 
filhas. Ultimamente sua vida 
era dividida, entre Colorado, 
Curitiba e Nova Esperança, 
cidade onde está perpetuada  
junto ao esposo Santo Del 
Grossi. Como árvore antiga se 
enrugou, a pele ficou mancha-
da. Naquele instante do toque 
em seu pé, já não falava, não 
sorria, não me via. Será que 
me escutava? Acho que sim. 
De alguma forma acreditamos 
que sabia de nossa presença. 
Este foi o quadro da pré-
morte da Joana Sacoman 

Bertasso Del Grossi. No leito 
do hospital, fomos orientados 
pelos geriatras que calma e 
pacientemente nos queriam 
passar de que pacientes termi-
nais são assim mesmo. Dona 
Joana sofrera um segundo 
AVC desta feita com maior 
intensidade, depois de ter re-
sistido ao primeiro, ocorrido 
ano passado neste mesmo 
mês.  Uma antiga amiga dela, 
da capital ao saber de seu es-
tado nos deu congratulações: 
desligava-se a mãe do plano 
material, vivia de luz e à luz 
se reintegraria, junto dos seus 
pais, sogros, irmãos, primos, 
genros, amigos, amigas e o 
esposo, todos os seres ilu-
minados e benfazejos, que 

naquele momento, estariam 
abrindo as portas para acolher 
a “Joaninha”.  Ficamos mais 
tranqüilos, mas sempre ques-
tionamos se nossa decisão 
foi a melhor. Quando menos 
idosa Mamãe pedira que não 
a deixássemos morrer em 
um hospital. Queria morrer 
em casa, sem aparelhos ou 
sondas. Não fizemos a sua 
vontade, nós nos baseamos 
em critérios médicos e a 
deixamos no leito do mesmo 
hospital e que aos poucos foi 
se desligando da vida. Na UTI 
o acesso para visita era restri-
to, foi para um quarto comum 
onde ela pode receber visitas. 
Após 15 dias acamada, uma 
das filhas que se revezava e 
que a o acompanhara todos 
estes dias, nos chamou. Ela 
não respirava mais. Havia 
expirado. Expirado para não 
mais inspirar. Se a si mesmo 
não mais inspirava, agora 
nos inspira a escrever com 
saudades e ternura a gratidão 
infinita pela vida, pela educa-
ção, pelos cuidados que Dona 
Joana tinha sobre os 4 filhos, 
11 netos e  7  bisnetos. A vida 
de nossa mãe terminou dia 25 
de agosto às exatas 02hs30 
minutos.  Saudades crescen-
tes. Que perdoe as aflições 
e as preocupações que nós 
possamos ter causado: nas-
cimento, infância, doenças, 
mudanças, adolescência, es-
tudos, namoros, profissões, 
trabalhos, empregos, desem-
pregos, viagens, casamentos, 
separações, encontros, desen-
contros, discussões, reuniões, 
filha-neta, neta-filha e bisnetos.  

“Tantas vidas em uma só vida”. 
Sempre esteve ao nosso lado. 
Sempre sentimos seu amor, 
suas preces, seu apoio. Sempre 
recebemos suas bênçãos. Hoje 
com saudades, é reabrir cartas, 
fotos, momentos tão breves 
que são uma vida. Passa tão 
rápida e tão bela que quase 
perdemos a beleza do instante 
único e precioso do agora. E 
escrevemos a vocês, que nos 
lêem, talvez comovidos, para 

que cuidem bem de quem está 
a seu lado. Respeitem a vida, 
a diversidade da vida. Porque 
nunca sabemos quem primei-
ro deixará de inspirar. Aqui 
e agora é o tempo e o lugar. 
Aprecie sua vida.  Descanse 
em paz, merecida Joana Del 
Grossi  valente abridora dos 
caminhos, que livre viveu 
e livre morreu retornando à 
fonte de onde tudo começou, 
começa e começará.

    A Fundação Biblioteca Na-
cional (FBN/Minc) convida 
empresas, organizações sociais 
e pessoas físicas a participarem 
da sétima edição do Prêmio 
Vivaleitura. Em 2012, a inicia-
tiva oferecerá um total de R$ 
540.000,00 em dinheiro a ins-
tituições comprometidas com o 
fomento à mediação da leitura 
em todo o território nacional 
e a valorização do hábito de 
ler na conquista da cidadania 
plena. O prêmio tem inscrições 
abertas até 1º de novembro.  
Vivaleitura é dividido em três 
categorias. Em “Bibliotecas 

FUNDAÇÃO   BIBLIOTECA    NACIONAL   LANÇA   EDITAL   DO  PRÊMIO   VIVALEITURA   2012
Iniciativa oferece R$540 mil a projetos ligados ao fomento à leitura no país

públicas, privadas e comunitá-
rias”, concorrem experiências 
desenvolvidas em bibliotecas 
de acesso público sem ligação 
com instituições de ensino. 
Trabalhos realizados em colé-
gios públicos e particulares sob 
responsabilidade de professo-
res, diretores, bibliotecários ou 
coordenadores enquadram-se 
na categoria “Escolas públicas 
e privadas”. Bibliotecas liga-
das a faculdades ou universida-
des juntam-se a ONGs, pessoas 
físicas e instituições sociais 
em “Sociedade”, categoria 
que avalia iniciativas formais 

ou informais executadas na 
área da leitura, por cidadãos 
vinculados às ONGs e insti-
tuições sociais. A comissão 
selecionará 18 projetos fina-
listas a serem contemplados 
com diploma e troféu Viva-
leitura. Os seis vencedores 
de cada categoria receberão 
prêmios no valor de R$ 30 
mil. Além disso, as iniciativas 
indicadas para a Menção Hon-
rosa “José Mindlin” ganharão 
diploma e medalha. A cerimô-
nia de premiação acontece em 
dezembro. As inscrições são 
gratuitas e poderão ser feitas 

via internet, pelo site www.
premiovivaleitura.org.br, ou 
via postal, como carta registra-
da, com Aviso de Recebimento 
(AR) endereçado a PRÊMIO 
VIVALEITURA / Fundação 
Biblioteca Nacional, Av. Rio 
Branco, n° 219 – Centro, CEP 
20040-008 Rio de Janeiro- RJ. 
Os trabalhos enviados pelos 
Correios deverão conter a ficha 
de inscrição que se encontra no 
site www.premiovivaleitura.
org.br devidamente preenchida 
e anexada ao trabalho. Só serão 
aceitos os trabalhos com data 
de envio da documentação 

dentro do prazo estabelecido, 
sendo considerada a data de 
envio pela internet ou a posta-
gem indicada pelo carimbo dos 
Correios, na data da expedição. 
Com abrangência nacional, o 
Vivaleitura já reuniu mais de 
13 mil iniciativas de incentivo 
à leitura desde 2006, ano da 
sua criação. Os números refle-
tem o compromisso de pessoas 
e instituições de todo o país 
com a formação de leitores. A 
enorme coleção de trabalhos 
inspira políticas púbicas na 
área de educação e colabora 
no planejamento de ações 

do Programa Nacional do 
Livro e da Leitura. O Prêmio 
VIVALEITURA é uma reali-
zação da Fundação Biblioteca 
Nacional, com a coordenação 
e execução da Organização 
dos Estados Ibero-americanos 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura – OEI, em conjunto 
com o Ministério da Educação, 
em parceria com a Fundação 
Santillana, a Fundação Banco 
do Brasil, o Conselho Nacional 
de Educação (CONSED) e a 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(UNDIME).
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
JARDIM OLINDA - PARANÁ
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      Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona, aos 20 dias
do mês de agosto de 2012.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2012.

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº - 023/2011                                              

 1 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 189/2012 

Processo:_ nº 115 /2011 

Pregão Presencial:_ nº 023/2011 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ WALTER GERBER ME 

Objetivo:_  Contratação de serviços especializados em manutenção, conservação e guincho da frota 

municipal. 

Valor:_ R$ 8.000,00 (Oito mil reais) 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento – 3.3.90.39.00.00 Valor  

010.002.26.782.0004.2058 
Manutenção dos serviços do sistema 
viário  

4.000,00 

011.001.20.601.0015.2063 Manter a patrulha mecanizada 1.000,00 
010.002.15.452.0005.2053 Manutenção da limpeza pública 3.000,00 
TOTAL  8.000,00 

Homologado em:20/05/11 

 

Vigência:_20/05/12  

                                                                                 Colorado - PR, 26 de abril de 2012. 

 

 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:CLINICA DE GINICOLOGIA E OBSTETRICIA TELMA .L.B.DOS SANTOS S/S 
 

OBJETO:Contratação de Serviços Médico em ginecologia para atender ao Departamento 
de Saúdedo Hospital Municipal de Presidente Castelo Branco. 

 

Duração:26/03/2012 Á 31/12/2012 

Valor: R$ 28.000,00 

Data da Assinatura:26/03/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 26 de Março de 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:PABLO HENRIQUE FASSINA 
 

OBJETO:Aquisição de Material de Informática , e Manutenção de Serviços para os 
Departamentos  Municipal de Presidente Castelo Branco. 

. 

Duração:21/03/2012 Á 31/12/2012 

Valor: R$ 66.500,00 

Data da Assinatura:21/03/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 21 de Março de 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 

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

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:SARANDI TRATORES LTDA.. 
 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AO 
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO.  

. 

Duração:10//04/2012 á 31/12/2012 

Valor: R$ 229.361,47 

Data da Assinatura:10/04/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 10de  Abrilde 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 

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

 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:MEDIC FISIO SERVIÇOS MEDICO LTDA-ME. 
 

OBJETO:Contratação de Profissional Médico ,para ,atendimentos a consultas, pequenas cirugias, 
procedimentos padrão, e gerenciamento 24 horas do hospital Municipal deste Municipio. 

. 

Duração:02/04/2012 á 31/12/2012 

Valor: R$ 342.000,00 

Data da Assinatura:26/01/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 02 de Maiode 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:JORNAL NOROESTE AGORA S/C LTDA.. 
 

OBJETO:O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de 
divulgação de campanhas informativas educativas relativas aos departamentos do 
Município de Presidente Castelo Brancas. 

 

 

Duração:10/04/2012 Á 31/12/2012 

Valor: R$ 30.000,00 

Data da Assinatura:10/04/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 10 de Abril de 2012. 

 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL C & S S/S LTDA 
 

OBJETO:O presente contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos na área 
Educacional, objetivado a Capacitação Continuada dos Profissionais da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

Duração:22/08/2012 á 31/12/2012 

Valor: R$ 45.000,00 

Data da Assinatura:22/08/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 22 de  Agostode 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR 

Contratada:V.M. SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 
 

OBJETO:Contratação de empresa do ramo pertinente a topografia, para executar serviços, 
medição, divisão de lotes, implantação de loteamento, conforme detalhamento no anexo I . 

 

Duração:23/03/2012 Á 31/12/2012 

Valor: R$ 67.600,00 

Data da Assinatura:23/03/2012 

Foro: Comarca de Nova Esperança - PR. 

 

Presidente Castelo Branco-PR, 23 de Março de 2012. 

 

Valdomiro Canegundes de Souza 
Prefeito Municipal 

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


