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54 anos

 O Governador Beto 
Richa autorizou na quarta-
feira (dia 21) R$ 200.000,00 
para o município de São 
Jorge do Ivaí. 
 Na assinatura da 
autorização para licitações e 
homologações, o governador 
destacou a política de investir 
nas cidades para garantir vida 

Richa autoriza recursos para São Jorge do Ivaí

Prefeito André Luís Bovo, Governador Beto Richa e o Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega

melhor à população. “Essa 
é mais uma demonstração 
prática da boa parceria que 
temos com todos os municípios 
do Paraná, sem qualquer 
distinção”, afirmou Richa.
 “ P r o m o v e m o s 
uma política responsável e 
moderna, que resulta em obras 
para melhorar a infraestrutura 

dos municípios paranaenses e 
garantir melhores condições 
de vida à população”, disse 
Richa na solenidade realizada 
no  Pa lác io  Iguaçu ,  em 
Curitiba, com a presença de 
prefeitos. 
 O Prefeito André 
Bovo ao assinar o Convênio, 
cumprimentou o Governador 

Beto Richa e agradeceu o 
recurso a Fundo Perdido. 
Agradeceu também o fato do 
Governador dar liberdade ao 
município para defi nir onde 
investirá o recurso e disse 
que o valor será utilizado na 
compra de um novo Caminhão 
Pipa, uma reivindicação da 
comunidade São Jorgense.

Santo Inácio tem “Os irmãos de Ouro”
Monick  & Fernando em breve para todo Brasil no Balanço Geral da Rede Record

 Monick 23 anos, ca-
sada a tres anos com Willian 
César de Freitas (Locutor de 
Rádio),o casal tem um  fi lho 
de dois  anos Victor Hugo.  
Fernando 25 anos, casado com 
Bianca Campos à um ano. Fi-
lhos de  Ivanete de Lima e Edi-
valdo Antônio Ferreira, irmãos 
de família simples,em busca 
desse sonho que não é fácil,mas 
que com luta,força de vontade 
e perseverança,irá se realizar.
 Passaram a infância e 
adolescência em Porecatu, terra 
natal, mas é em Santo Inácio 
onde Monick & Fernando re-
sidem atualmente, trabalham e 
estão fazendo sucesso no mundo 
da música. Em dupla sertaneja/
raiz, os irmãos Monick & Fer-
nando iniciaram a carreira artís-
tica em Santo Inácio, no início 
do ano de 2004. 
 Nessa época eles se 
apresentaram pela primeira 
vez na Rádio Santo Inácio FM, 
Rádio Comunitária, emissora 
coadjuvante pelo sucesso dos 
irmãos, depois em shows e ro-
deio universitário, na região e 
em Santo Inácio, a terra prome-
tida. Em 2014 incentivados por 
diversos fãs e amigos, seguiram 
no campo musical e tiveram 
oportunidade de gravar um clip 
para mostrar o trabalho da dupla, 
e a música gravada que destacou 
os irmãos foi (TRISTEZA DO 
JECA/Tonico e Tinoco).  
 A gravação foi  em 
um es túdio  de  amigos  da 
dupla na cidade de Presi-
dente Bernardes/SP (Estú-
dio Duetto) Produtores:Lucas 
Gonzaga,Raul Muniz e demais 
Músicos participantes.
 Para a cantora, Monick; 
“Fazer o clip foi sensacional, 
espero que a próxima gravação 
tenhamos o mesmo desempe-

nho, a música a ser gravada 
será; “Sou Eu” música de minha 
própria autoria”.  
 Fernando disse que 
gravar o clip foi uma das gran-
des realizações de sua vida; 
“Espero na nova gravação, 
ainda este ano, poder transmitir 
aos espectadores a emoção que 
sempre deixamos nos palco aqui 
da região”. 
 O nome artístico Mo-
nick & Fernando adotado pela 
dupla a partir de então foi por 
sugestão do amigo “André Fer-
nandes” amigo e atual músico e 
companheiro da dupla. E estão 
fazendo enorme sucesso na re-
gião do Vale do Paranapanema. 
 Logo depois da gra-
vação do clip que os tornariam 
mais conhecidos, um fato triste 
marcou a vida desses dois ir-
mãos. Este fato,seria contada ao 
mundo,através de uma matéria 
que foi gravada para o Balanço 
Geral, apresentado por Reinaldo 
Gottino,na Rede Record de Tele-
visão. Esta matéria não foi ao ar, 
devido a saída da repórter Bruna 
Drews, para outra emissora de 
Tv, mas já está agendado outra 
gravação, agora em novembro, 
com nova roupagem e entra no ar, 
ainda este ano, fi que de olho!...
 Monick já cantava Solo 
há quase 10 anos,recentemente 

a um ano fez dupla com seu 
irmão que já cantava em festas 
com os amigos. Num certo dia, 
Monick decidiu convidar seu ir-
mão para acompanhá-la em uma 
Roda de Viola que aconteceria 
numa chácara de amigos. Foi 
quando então, Monick  ao subir 
no palco convidou seu irmão 
para cantar a música com ela 
“Tristeza do Jeca”.  Depois de 
cantarem juntos a canção, todos 
se levantaram, aplaudiram em 
pé, e alguém gritou bem lá no 
fundo... 
 Esses são “OS IR-
MÃOS DE OURO”. Isso Mar-
cou aquela noite, foi a partir dai 
que nasceu “Monick e Fernan-
do” (Os Irmãos de Ouro) que 
hoje cantam juntos pelo Brasil 
à fora,levando emoção por onde 
passam. Segundo Monick, tão 
logo ocorra a divulgação da 
matéria que irá  ao ar no Balanço 
Geral de Reinaldo Gottino na 
Rede Record,  o próximo passo 
será gravar um CD, com mais de 
20 músicas do estilo Sertanejo 
Universitário e Sertanejo Raiz. 

MP em Colorado promove palestras
nas escolas sobre o Geração Atitude

O Ministério Público 
do Paraná (MP) está 
desenvolvendo o Pro-
jeto Geração Atitude, 
inserido no Movi-
mento Paraná sem 
Corrupção. A ação 
ocorre nas escolas 
estaduais até fi nal de 
novembro. O foco é 
mostrar aos estudan-
tes do ensino médio, 
como eles podem ser 
participativos na vida 
política do país, do 
estado ou município. 
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Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

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

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
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

Panifi cadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Loterias Faraoni
Santa Inês

Panifi cadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Popular

Unifl or
Auto Posto Garoto 
Panifi cadora Unifl or 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro
 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014. 

O MUNICÍPIO de SÃO JORGE DO IVAÍ, torna público que às 09:00 horas 
do dia 11 de Novembro de 2014, na Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí, 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 
aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações 
do edital.  

LOTE OBJETO QUANTI
-DADE 

VALOR 
TOTAL R$ 

PRAZO 
(DIAS) 

01 CAMINHÃO PIPA 
4X2  

01 274.000,00 90 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Welber Roberto Mineli, Paraná, Brasil -
Telefone: (044) 3243-1157 - Fax: (044) 3243-1157 - E-mail 
licitacao@pmsjivai.pr.gov.br. A Pasta  Técnica,  com  o  inteiro  teor  do  
Edital  e  seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada 
no seguinte endereço Praça Santa Cruz, nº 249, Centro, das 08:00 às 17:00 
horas. 

São Jorge do Ivaí, 24 de Outubro de 2014. 

PREGOEIRO 
WELBER ROBERTO MINELI 

                                                                                                                                    
















 
Contratação de empresa de turismo 
para prestação de serviço de viagens para valorização da Melhor Idade e projeto 
voltado ás Crianças e Adolescentes deste Município, conforme especificações e 
quantidades constantes no Edital inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, 
que veicula o termo de referência.

                  

              
               




























  
           
         



   
 
     

     

             
           


    

   ____________________________ 

Rosa Vania Inserilo  
Presidente C.P.L.  














 
 
ação de REGISTRO DE PREÇOS 
visando eventuais contratações de empresa especializada em fornecimento de 
Fogos de Artifícios para suprir as necessidades dos eventos e solenidades da 
Prefeitura do Município de São Jorge do Ivaí, conforme especificações e 
quantidades constantes no Edital inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, 
que veicula o Termo de Referência.

                  

              
               
  








         
        







Súmula de Pedido de Licença Prévia 
O produtor José Antônio Borges, CPF: 169.508.369-53, informa que requereu 
ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/PR “PEDIDO 
DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte na estrada Grana/
Tupinambá, sítio Santo Antônio, lote 197-REM, gleba Astorga, da cidade de 
Astorga, Estado do Paraná”.

Súmula de Pedido de Licença Prévia 
O produtor Antonio Alves da Silva, CPF: 068.310.738-08, informa que 
requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/PR 
“PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte no Sítio Santa 
Ana, Lote n° 264/265-D, da cidade de Santo Inácio, Estado do Paraná”.

Súmula de Pedido de Licença Prévia
O produtor Ademir Luiz Pedro, CPF: 462.170.969-00, informa que requereu 
ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/PR “PEDIDO 
DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte no lote n° 54-B, Colônia 
Interventor, da cidade de Santa Fé, Estado do Paraná”.

Súmula de Pedido de Licença Prévia 
O produtor Antonio Tarcizo Javerá, CPF: 328.375.189-72, informa que 
requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/
PR “PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte no lote 
de terras sob n° 27-A, Gleba Rib. Vagalume, da cidade de Atalaia, Estado 
do Paraná”.

Súmula de Recebimento de Licença de Operação (LO) 
A empresa abaixo torna público que recebeu do Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, Licença de Operação, (LO)  para o seguinte 
empreendimento:
Empresa: Ossolider  Moinho e Comércio de Farinha 
de Carne EIRELI-EPP
Atividade: Fabricação de Farinha de Carne e Osso.
Endereço: Rodovia do Café, BR-376, Km 132, s/n
Municipio: Nova Esperança
Validade: 15/10/2018.

Súmula de Recebimento de Licença Prévia 
O produtor Aroldo José Nitsche Pereira, CPF: 020.707.359-74, informa que 
recebeu do IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/PR 
“RECEBEU LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte na Estância 
Boa Vista, lote n° 60, Colônia São Sebastião de Guaraci, da cidade de Santa 
Inês, Estado do Paraná”.

Súmula de Requerimento de Licença de Instalação 
O produtor Aroldo José Nitsche Pereira, CPF: 020.707.359-74, informa que 
requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade de Maringá/PR 
“PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO para Avicultura de Corte na 
Estância Boa Vista, lote n° 60, Colônia São Sebastião de Guaraci, da cidade 
de Santa Inês, Estado do Paraná”.

Súmula de Pedido de Licença Prévia 
A empresa 3S Industria de Embalagens Ltda - ME, CPF: 722.715.589-72, 
informa que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná da cidade 
de Maringá/PR “PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Fabricação de 
Embalagens Plásticas, localizado na Rua José dos Santos, n° 253, Pq. Ind. 
Itaipu, da cidade de Maringá, Estado do Paraná”.

Súmula de Renovação de Licença de Instalação 
O Município de São Jorge do Ivaí torna público que foi concedida pelo IAP, a 
Renovação da Licença de Instalação n. 7065 referente ao Conjunto Habitacional 
Caetano Carlos Crubelatti – 2, no Município de São Jorge do Ivaí-PR.



Nova Esperança, Domingo, 
26 de Outubro de 2014.

Nova Esperança: Edição nº 2719 / Colorado: Edição nº 1806

PÁGINA 

3www.oregionaljornal.com.br

Prefeitura Municipal de 
Jardim Olinda
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EXTRATO CONTRATO Nº 588-229//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: TIAGO BORRI 03822734942, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.707.469/0001-07, com sede na Rua Sergipe, 461, – cidade – Colorado estado do PR – CEP 
86690-000, neste ato representado pelo Srº. (a) Tiago Borri, nacionalidade brasileira, solteiro, 
portador do RG 70.251.078 SSP/PR e CPF 038.227.349-42,  residente e domiciliado na Rua 
Sergipe nº 461, centro, CEP. 86.690-000 na cidade de Colorado – Estado - PR. 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PAÇO 

MUNICIPAL . 

 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a partir da 
assinatura. 
 

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato,  a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R $ 2.020,00(dois mil e 
vinte reais),  mediante apresentação de n ota Fiscal . 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 46 
 
 
 

 
Paranapoema, 24 de Outubro de 2013. 

 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº 589-230//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: KMEDICA PRODUTOS MÉDICOS HOSPILAR LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.675.016/0001-58, com sede na Souza Naves, 1145, – cidade 
– Paranavaí estado do PR – CEP 87702-220, neste ato representado pela Srº. (a) Rosa Ferreira 
Braga, brasileira, casada, portador do RG 3.888.709-2 SSP/PR e CPF 016.892.629-66, residente e 
domiciliado na cidade de Paranavaí – Estado - PR. 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NITRINI STANDARD 200ML. 

 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a partir da 
assinatura. 
 

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato,  a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R $ 7.935,00(sete mil e 
novecentos e trinta e cinco reais),  mediante apresentação de nota Fiscal . 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

05.005.10.301.0048.2234.339032.0000 RED. 206  
 
 
 

 
Paranapoema, 24 de Outubro de 2013. 

 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº 590-231//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 78.714.581/0001-10, com sede na Rua MANOEL RIBAS, 327, – 
cidade – Maringá estado do PR – CEP 87014-120, neste ato representado pelo Srº. (a) Carlos 
Roberto de Camargo, brasileiro, casado, portador do RG 1.260.011 SSP/PR e CPF 753.176.728-
72, residente e domiciliado na cidade de Maringá – Estado - PR. 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 

 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a partir da 
assinatura. 
 

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contra to,  a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R $ 4.166,40(quatro mil 
cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), mediante apresentação de nota 
Fiscal. 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

05.009.10.301.0019.2228.339030.0000 RED. 229 

05.009.10.301.0019.2225.339030.0000 RED. 213  
 
 
 

 
Paranapoema, 24 de Outubro de 2013. 

 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº 584--222255//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: SERVIOESTE PARANA TRATAMENTO DE RESIDUSO LTDA,, 
inscrito no CNPJ: 08.295.138/0001-77, com sede na Estrada Pinguin, lote 189 – Rem. Cx 
postal 30, Gleba Pinguim, Maringa- PR, CEP: 87.001970. 
 
OBJETO: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos de sérvio de saúde. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 02 (dois) mês e 09 (nove) dias, tendo 
seu início em 22 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de Dezembro 2014, 
podendo ser prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data 
no inicio do contrato. 

 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 
3.150,00 (três mil e centos e cinquenta reais), sendo reajustáveis de acordo com o 
índice concedido ao funcionalismo público municipal. 

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

04.004.15.452.0015.2270.339030.0000 red. 149 

 
 
 

Paranapoema, 22 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2014 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 85/2014 – P.M.P, NA FORMA DOS 
PARECERES DA LEI 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para 
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”,do inciso II 
do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma 
só vez: ( Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998). 
 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NITRINI STANDARD 200ML. 

 

EMPRESA: KMEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPILAR LTDA. 

 
CPF: 10.675.016/0001-58 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 7.935,00(sete mil e novecentos e trinta e cinco reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
05.005.10.301.0048.2234.339032.0000 RED. 206 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 
 

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 22 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

  PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   PPPaaarrraaannnaaapppoooeeemmmaaa   
      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

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

______________________________________________________________________________
____________  

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2014 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 86/2014 – P.M.P, NA FORMA DOS 
PARECERES DA LEI 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para 
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”,do inciso II 
do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma 
só vez: ( Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998). 
 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 

 

EMPRESA: CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA LTDA - EPP. 

 
CPF: 78.714.581/0001-10 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 4.166,40(quatro mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

05.009.10.301.0019.2228.339030.0000 RED. 229 

05.009.10.301.0019.2225.339030.0000 RED. 213 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 
 

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 24 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

  PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   PPPaaarrraaannnaaapppoooeeemmmaaa   
      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

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

______________________________________________________________________________
____________  

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2014 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 84/2014 – P.M.P, NA FORMA DOS 
PARECERES DA LEI 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para 
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”,do inciso II 
do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma 
só vez: ( Redação dada pela Lei nº 9.648,de 1998). 
 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PAÇO MUNICIPAL . 

 

 

EMPRESA: TIAGO BORRI 03822734942. 

 
CPF: 05.745.961/0001-49 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 2.020,00(dois mil e vinte reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 46 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 
 

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 23 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
















ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2014 

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014 

  

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob nº 
76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São 
Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços 
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e 
em conformidade com as disposições a seguir:  

1. DO OBJETO  

1.1. A presente ata tem por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS 
para EVENTUAIS aquisições de peças para manutenção dos veículos oficiais 
da linha leve e pesada, conforme as especificações técnicas constantes do 
Termo de Referência, que é parte integrante da presente ata, assim como as 
propostas feitas no certame, independentemente de transcrição.  

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS  

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a 
quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são 
as que seguem:  

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, 
ficou classificado em primeiro lugar: 
  
Fornecedor: AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob nº. 82.025.461/0001-83, com endereço na 
Avenida São Paulo, nº. 1.086, Zona 07, na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, CEP. 87.013-040.

  
ITEM DESCRIÇÃO REFERENCIA PERCENTUAL DE 

DESCONTO 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR 
EXTENSO  

01 Veículos da Linha 
Leve  

Tabela Audatex 25% Vinte e Cinco por Cento 

02 Veículos da Linha 
Pesada 

Tabela Audatex 20% Vinte por Cento 

3. DA VALIDADE DA ATA  
















3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.   

4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

4.1. O objeto deverá ser entregue conforme a quantidade necessária ao 
Município, que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe 
convier, realizada dentro do prazo de contratação. 

4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante 
notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na 
sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital), 
fax ou qualquer outro meio a critério do Município.  

4.3. Após efetuada sua requisição, os materiais deverão ser disponibilizados no 
prazo máximo de até 01 (um) dia útil, no endereço constante na requisição. 

4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:  

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no 
presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório;  

b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro 
de preços.  

4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 01 (um) dia útil, contados da data de notificação apresentada à 
fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  

4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo 
estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da 
presente ata de registro de preços.  

4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a 
responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais 
entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 
utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.  

5. FORMA DE PAGAMENTO  

5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da 
licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, 
após o recebimento definitivo dos produtos.   

5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota 
fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:  
  
















a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e 
contribuições federais); 

b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao 
FGTS (CRE);  

c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante; 
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante; 
e) certidão negativa de débitos trabalhistas.  

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou 
exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
  
5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de  
compra.  

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados. 

6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será 
convocado para que promova a redução dos preços.  

6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual 
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte 
dela. 

6.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o 
fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento 
fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do 
custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações 
assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos 
supervenientes. 

6.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço 
registrado.  

6.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:  
















a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.  

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes 
hipóteses: 

a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro 
de preços; 
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro 
de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de 
licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e  
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.  

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados.  

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata 
estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades: 

a) advertência;  

b) multa:  
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do 
prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação; 
2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a 
contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e 
no edital, ressalvado o disposto no item anterior; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação 

Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda

  
 

LEI Nº 715/2014 DE 23/10/2014 
 
ALTERA A LEI Nº 688/2013 (PPA 2014-2017); A 
LEI Nº 668/2013 (LDO 2014), E ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÃO NA LEI Nº. 690/2013 (LOA 2014) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O Prefeito Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
das que lhe foram conferidas pela Lei. 
 
A Câmara Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná aprovou e eu prefeito municipal 
sanciono a seguinte 
 

LEI 
 
Art. 1º Fica autorizado a alterar na Lei nº 688/2014, Plano Plurianual para o exercício de 2014, 
a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, independentemente de 
sua transcrição.  
 
Art. 2º Fica autorizado a alterar na Lei nº 668/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2014, a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, 
independentemente de sua transcrição. 
 
Art. 3º Fica autorizado a alterar na Lei nº 690/2013, Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2014, a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, 
independentemente de sua transcrição. 
 
Art. 4º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias. 
 
Suplementação 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 2- 3.1.90.03.00.00 02040 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS    7.000,00 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 4- 3.3.90.05.00.00 02040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS            22.000,00 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 6- 3.3.90.39.00.00 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    31.000,00 
Total Suplementação:                60.000,00 

  
 

Artigo 5º Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso o Cancelamento 
de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, 
Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64. 
 
Redução 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 1- 3.1.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA      60.000,00 
 E REFORMAS DOS MILITARES 
Total Redução:                 60.000,00 
 
Artigo 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, em 23 de outubro de 
2014. 
 
 
 
 
JURACI PAES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 

  
 

LEI Nº 716/2014 DE 23/10/2014 
 
ALTERA A LEI Nº 688/2013 (PPA 2014-2017); 
A LEI Nº 668/2013 (LDO 2014), E ABRE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL POR 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NA LEI Nº. 
690/2013 (LOA 2014) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
O Prefeito Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
e das que lhe foram conferidas pela Lei. 
 
A Câmara Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná aprovou e eu prefeito municipal 
sanciono a seguinte 
 

LEI 
 
Art. 1º Fica autorizado a incluir na Lei nº 688/2014, Plano Plurianual para o exercício de 
2014, a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, 
independentemente de sua transcrição.  
 
Art. 2º Fica autorizado a incluir na Lei nº 668/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2014, a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, 
independentemente de sua transcrição. 
 
Art. 3º Fica autorizado a incluir na Lei nº 690/2013, Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2014, a despesa contemplada que fica fazendo parte integrante desta Lei, 
independentemente de sua transcrição. 
 
Art. 4º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do 
Município, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias. 
 
 
Suplementação 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 8- 3.1.90.91.00.00 02040 SENTENÇAS JUDICIAIS      45.000,00 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 7- 3.3.90.36.00.00 01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 
Total Suplementação:         48.000,00 
 

  
 

 
Art. 5º Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o 
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com 
o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
Redução 
20.000.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.00.000.0000.0.000. PREVIDENCIA MUNICIPAL 
20.001.09.272.0150.2.011. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 1- 3.1.90.01.00.00 02040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA  48.000,00 
 REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 
Total Redução:          48.000,00 
 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, em 23 de outubro de 
2014. 
 
 
 
 
JURACI PAES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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 2014

Estado do Paraná
FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

Resolução nº 5/2014 de 23/10/2014

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional 
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 60.000,00 (sixty thousand and xx / 
100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Específica nº 715/2014 de 23/10/2014.

Suplementação

PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 2 -  7.000,0002040
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.3.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 4 -  22.000,0002040
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

 6 -  31.000,0001001

Total Suplementação:  60.000,00

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

Redução

PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 
REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

 1 -  60.000,0002040

Total Redução:  60.000,00
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** Elotech **
23/10/2014

Pág. 2/2

 2014

Estado do Paraná
FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

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

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA , Estado do 
Paraná, em  23 de outubro de 2014.

SIVALDO LOPES FERREIRA
PRESIDENTE DO RPPS

SIVALDO LOPES FERREIRA
PRESIDENTE RPPS
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Exercício:

** Elotech **
23/10/2014

Pág. 1/2

 2014

Estado do Paraná
FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

Resolução nº 6/2014 de 23/10/2014

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, 
no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 48.000,00 (forty-eight thousand and xx / 100), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Específica nº 716/2014 de 23/10/2014.

Suplementação

PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 8 -  45.000,0002040
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA

 7 -  3.000,0001001

Total Suplementação:  48.000,00

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

Redução

PREVIDENCIA MUNICIPAL20.000.00.000.0000.0.000.
PREVIDENCIA MUNICIPAL20.001.00.000.0000.0.000.
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL20.001.09.272.0150.2.011.

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 
REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

 1 -  48.000,0002040

Total Redução:  48.000,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2014 

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014 

  

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob n. 
76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São 
Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços 
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e 
em conformidade com as disposições a seguir:  

1. DO OBJETO  

1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para 
eventuais aquisições de combustível, “Óleo Diesel B. S 10 “para atender toda a 
demanda dos veículos oficiais das Secretárias do Município de São Jorge do 
Ivaí, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, 
que é parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no 
certame, independentemente de transcrição.  

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS  

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a 
quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são 
as que seguem:  

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, 
ficou classificado em primeiro lugar: 
  
Fornecedor: AUTO POSTO FORINI LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob nº. 08.384.466/0001-40, com endereço na Rua 
XV de Novembro, nº 780, Bairro Centro, na cidade de São Jorge do Ivaí, 
Estado do Paraná, CEP. 87.190-000. 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço 
Unit. 

Preço Total

1 50.000  LT OLEO DIESEL S 10  2,58  129.000,00 

















3. DA VALIDADE DA ATA  

  

3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura.   

4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do Município, 
que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, 
realizada dentro do prazo de contratação. 

4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante 
notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na 
sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital), 
fax ou qualquer outro meio a critério do Município.  

4.3. Após efetuada sua requisição, os materiais deverão ser entregues no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, no endereço constante na requisição. 

4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:  

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no 
presente edital e da proposta feita no procedimento licitatório;  

b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro 
de preços.  

4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à 
fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  

4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo 
estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da 
presente ata de registro de preços.  

4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a 
responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos materiais 
entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 
utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.  

5. FORMA DE PAGAMENTO  

5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da 
licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

















certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, 
após o recebimento definitivo dos produtos.   

5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota 
fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:  
  

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e 
contribuições federais); 

b) prova de regularidade relativa à Previdência Social (CND-INSS) e ao 
FGTS (CRE);  

c) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante; 
d) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante; 
e) certidão negativa de débitos trabalhistas.  

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou 
exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
  
5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de  
compra.  

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados. 

6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será 
convocado para que promova a redução dos preços.  

6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual 
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte 
dela. 

6.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o 
fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento 
fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do 
custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações 

















assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos 
supervenientes. 

6.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço 
registrado.  

6.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.  

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes 
hipóteses: 

a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro 
de preços; 
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro 
de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de 
licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e  
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.  

7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados.  

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata 
estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades: 

a) advertência;  

b) multa:  
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do 
prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação; 

















2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a 
contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e 
no edital, ressalvado o disposto no item anterior; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior.  

8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens 
precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis 
danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 

8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos  
a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente  

9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de 
gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos 
trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, 
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na 
Cláusula Sexta.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de 
fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas 
referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da 
ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 46/2014.  

10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços  
previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.  

10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da 
Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná.  
















perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior.  

8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens 
precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis 
danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 

8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos  
a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente  

9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de 
gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos 
trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente, 
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma prevista na 
Cláusula Sexta.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de 
fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas 
referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da 
ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 30/2014.  

10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços  
previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.  

10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da 
Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná.  

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.  

São Jorge do Ivaí,17 de Julho de 2014.  
  

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ 
André Luis Bovo 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2014 - PMO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos 
eventuais interessados que até as08:30horas do dia 06/11/2014 em seu 
Departamento de Licitação, sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará 
recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2014, 
MENOR PREÇOPOR LOTE, que tem por objeto o seguinte:  

 
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTO ELETRONICO E 

CORTINAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

Os envelopes de habilitação serão abertos às09:00 horas do 
mesmo dia acima mencionado, quando então haverá o competente 
julgamento.  

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser 
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo, 
anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) 
horas,no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente 
no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal. 

Informações complementares poderão ser obtidas através do 
telefone (44) 3278-1591. 

Ourizona/PR, 24 de Outubro de 2014. 

 
OSWALDO MAGI FILHO 

Presidente da CPL 

anterior a data prevista para a abertura do certame, de 24 (vinte e quatro) 
no horário normal de expediente, devendo ser realizada 

no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal.
nformações complementares poderão ser obtidas através do 

telefone (44) 3278-1591.
Ourizona/PR, 24 de Outubro de 2014

OSWALDO MAGI FILHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
e-mail: ourizona@pr.gov.br  – CNPJ: 76.282.672/0001-07 

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

 
 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 109/2014 

 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada: FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES 
DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURIZONA 

      Duração: 31/12/2014 

      Valor: R$ 137.280,00 (Cento e trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais). 
Data da Assinatura: 24 de outubro de 2014. 

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR. 

Ourizona-PR, 24 de outubro de 2014. 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA                  

CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07

87170-000 - Ourizona - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  53/2014 - PR

120/2014
113/2014

03/10/2014

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

113/2014
53/2014-PR
PREGÃO PRESENCIAL
24/10/2014
24/10/2014
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES DESTINADO A 
ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURIZONA

Sequência: 0

Qtde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)

Total dos Itens

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

Dotação(ões): 1.011.4.4.90.52.00.00.00.00 (205),  1.011.4.4.90.52.00.00.00.00 (481)

- 003155 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1 0,0000 137.280,00

1 137.280,00

Ourizona,   24   de  Outubro   de   2014. --------------------------------------------------------------------------
JANILSON MARCOS DONASAN
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Sequência: 0

Qtde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)

Total dos Itens

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

Dotação(ões): 1.011.4.4.90.52.00.00.00.00 (205),  1.011.4.4.90.52.00.00.00.00 (481)

- 003155 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1 0,0000 137.280,00

1 137.280,00

Ourizona,   24   de  Outubro   de   2014. --------------------------------------------------------------------------
JANILSON MARCOS DONASAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI 
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157 

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





COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2014 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 005/2014 

O Presidente da Comissão Especial de Concurso Público, no uso de suas atribuições e, em 

acolhimento aos pronunciamentos do responsável pela realização das Provas do Concurso Público 

emitidos em razão dos questionamentos apresentados às Provas Objetivas, do Processo Seletivo nº 

002/2014, aberto pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014, realizadas no dia 

23/10/2014, tornam públicas as seguintes decisões: 

I – DIVULGAR em anexo, o Resultado da prova objetiva, obtido pelos candidatos 

classificados ou desclassificados,  na forma estabelecida no Edital de Concurso Público.  

II – DIVULGAR em anexo, o Gabarito da prova Objetiva. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, 24 de outubro de 2014. 

ROSA VÂNIA INSERILO 
Presidente da Comissão Especial  

de Concurso Publico 
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COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2014 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 005/2014 
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Presidente da Comissão Especial  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014 

Objeto: Eventuais aquisições de leites especiais fórmula infantil extensamente hidrolisada, conforme 
especificações e quantidades constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que 
veicula do termo de referência. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
( Parcial ) 

O Sr. ANDRÉ LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente sob a Lei 10.502/02 e, em face dos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
resolve: 

HOMOLOGAR parcialmente a presente licitação: 

PROCESSO Nº 48/2014 
MODALIDADE; Pregão Presencial 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2014 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Eventuais aquisições de leites especiais fórmula infantil extensamente 
hidrolisada, conforme especificações e quantidades constantes do edital, inclusive seus anexos, 
notadamente o Anexo I, que veicula do termo de referência. 

FORNECEDORES e ITENS declarados Vencedores 

Fornecedores 
Ítem Unid Quant Desc 

(%) 
Preço 
Unit 

Preço total 
(R$) 

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. ME 

1 L 100 0,00 11,99 1.199,00 

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 2 
4 
7 
8 

L 
L 
L 
L 

100 
100 
100 
100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

35,14 
39,50 
11,70 
11,01 

3.514,00 
3.950,00 
1.170,00 
1.101,00 

A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA. ME 3 
5 
6 

L 
L 
L 

40 
100 
60 

0,00 
0,00 
0,00 

34,50 
63,20 
23,40 

1.380,00 
6.320,00 
1.404,00 






















LEI N° 038/2014 

SÚMULA – Dispõe sobre Homenagem aos Pioneiros do Município de São Jorge do Ivaí – PR. 
                 
                Autoria Vereador Rubens Ribeiro da Silva 

A Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte 

 LEI 

Art. 1º - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo a prestarem homenagem aos 
pioneiros de nosso município. 

Paragrafo Primeiro: Entende-se por pioneiros aquelas pessoas que estejam residindo há mais tempo 
no município. 

Art. 2º - Esta homenagem será prestada em evento público em que o Prefeito, Vice-prefeito e 
Vereadores escolherão um pioneiro para homenagear, dando um presente ao seu homenageado. 

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Poder Executivo dentro do 
orçamento vigente. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, Aos 20 de Outubro de 2014. 

ANDRÉ LUÍS BOVO 

Prefeito                                                                                          

PORTARIA N.º 065/2014 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por Lei, 

RESOLVE 

CONCEDER, Ao funcionário abaixo relacionado, Licença para Tratar de 
Interesses Particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem 
remuneração, de conformidade ao art. 99 da Lei Municipal nº 38/90. 

FUNCIONÁRIO Matrícula Período   
 MÁRCIA REGINA DA SILVA 41 A partir de 01/10/2014 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em  07 de outubro de 2014. 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI 
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157 
CNPJ: 76.282.649/0001-04 - E-mail: prefeitura@pmsjivai.pr.gov.br

DECRETO Nº 106/2014 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

O Prefeito Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e em especial a Lei n.º 032/2013 de 26/11/2013. 

DECRETA 

Art. 1º) Fica aberto no Orçamento do Município de São Jorge do Ivaí,  Estado do Paraná, um 
Crédito Adicional  Suplementar  no valor de R$  28.000,00  (vinte e oito mil reais)  destinado a atender 
as seguintes despesas: 

Funcional Programática ficha fonte valor 
09.02.12.361.0013.2.049 – Manutenção do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jur. 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes. Jur. 

120 
119 

0.104 
0.103 

15.000,00 
3.000,00

16.01.18.541.0022.2.044 – Manutenção da secretaria Mun. Meio Ambiente 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – pes. jur 450 3.000 10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO       28.000,00 

Art. 2º) Para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica autorizado a utilização do 
Superávit Financeiro  no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Cancelamento no valor de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais) das seguintes dotações: 

Funcional Programática ficha fonte valor 
09.02.12.361.0013.2.049 – Manutenção do Transporte Escolar 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 
3.3.90.36.00.00 – Outros serviços de terceiros – pes. fis. 

113 
118 

1.000 
1.000

12.000,00 
6.000,00

TOTAL DA CANCELAMENTO         18.000,00 

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

  Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 20 do mês de outubro de 2014. 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

DECRETO N.º 107/2014 

Súmula: Exonera a pedido, Servidora Pública Municipal 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso de suas 
atribuições legais,  

DECRETA 

Art. 1º- Fica Exonerada a pedido, a Servidora HELIA MARA 
SANTINONI PRETI, portadora do RG n.º  4.178.915-8/PR, ocupante do 
cargo de Professora, constante do Quadro de Magistério desta 
municipalidade, em razão da sua aposentadoria por Tempo de Serviço de 
Professor,  concedida pelo INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, 
benefício n.º 170368795-4, a partir de 30 de outubro de 2014. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.  

Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 24 de outubro de 2014. 

ANDRÉ LUIS BOVO 
Prefeito Municipal 

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

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
















        
       










       





































        
       









          

         





































        
       













  




















PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

www.prefeituradeflorai.com.br 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2014 

Processo nº 163/2014 
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 05/2014, de 

17/01/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia07 de novembro de 2014, às 09:00 
horas no endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 068/2014 na modalidade Pregão Presencial. 

Prazo máximo para protocolar os envelopes: 07/11/2014 até as 08:30 horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
Objeto da Licitação: 

A presente licitação tem por objeto Aquisição de materiais de construçãopara diversos departamentos desta municipalidade, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I, na Proposta Comercial, e na Minuta de Contrato, que 
integram o presente Edital. 

FLORAI, 24 de outubro de 2014. 
 

___________________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro
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 O Ministério Público 
do Paraná (MP) está desenvol-
vendo o Projeto Geração Ati-
tude, inserido no Movimento 
Paraná sem Corrupção. A ação 
ocorre nas escolas estaduais 
até final de novembro. 
 O foco é mostrar 
aos estudantes do ensino 
médio, como eles podem 
ser participativos na vida 
política do país, do estado 
ou município. 
 Nas escolas, a pales-
tra realizada pelos promotores 
dura 45 minutos e mostra 
como os cidadãos podem ma-
nifestar seu descontentamento 
com a sociedade nas urnas, 
por meio do voto.

MP em Colorado promove palestras nas escolas sobre o Geração Atitude
 Na comarca de Co-
lorado, as palestras foram 
ministradas pela promotora 
substituta, Vivian Cristiane 
Premebida, nos dias 21, 22 
e 23 de outubro, para alunos 
de Alto Alegre, Colorado e 
Santo Inácio. 
 A coordenação do 
Projeto desenvolveu ainda o 
Guia do Cidadão, criado com 
objetivo de fazer com que a 
Cidadania seja uma prática di-
ária na vida dos paranaenses. A 
publicação tem 54 páginas com 
informações sobre Democracia, 
Política, Voto, e também aborda 
as funções do Ministério Pú-
blico e dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

 “Ele tem uma leitura 
leve, acessível, porque foi 
justamente desenvolvido 
para os adolescentes, para 
que eles possam entender 

e se prender àquela leitura 
e ter um pouco mais de in-
formação sobre Cidadania, 
Democracia e outros temas 
relevantes para o exercício 

da Justiça Social”, afirma a 
promotora.
 O guia está disponível 
para ser baixado no site: www.
paranasemcorrupcao.com.br.

Deividi Lira é jornalista 
e atua como repórter de 

rede da Record News, 
mestre de cerimônia, 

pesquisador e palestran-
te nas áreas de Comuni-

cação e Educação

 O tiro de Guerra 05-
016 de Nova Esperança reali-
zou no ultimo final de semana 
um Exercício no Terreno, que 
marcou o encerramento das 
atividades de instrução com os 
atiradores da turma de 2014.
 A atividade se iniciou 
as 15:00hs de sábado (18) 
e terminou as 09:00hs de 
domingo (19) sendo plena-
mente executada com êxito 
e vibração total por parte dos 
atiradores, que puderam nessa 
pequena jornada, colocar em 
prática todas as orientações, 
instruções e conhecimentos 
adquiridos ao longo do ano e 
com certeza, aprofundar um 
pouco mais seus conhecimen-
tos, forjando o caráter, pendor 
militar e virtudes inerentes de 
um cidadão responsável.
 O Sargento Luciano 
Santos da Silva, comandante 

“Tiro de Guerra 05-016 realiza 
acampamento final de instrução”

do Tiro de Guerra, ressaltou 
a importância do exercício 
para a formação do caráter e 
perfil do combatente da força 
terrestre, ressaltando, ainda, 
que as atitudes demonstradas 
pelos atiradores foram exem-
plar e digna de verdadeiros 
soldados, pois, virtudes como 
espírito de corpo, camarada-
gem, coragem e resistência 

física e moral, tiveram sempre 
aflorada em todos os comba-
tentes.
 As instruções realiza-
das durante o acampamento 
foram; Tiro com Granada de 
Bocal, Transporte de Feridos, 
Pista de Progressão, Bivaque 
e uma Operação de Patrulha 
de Combate, que foi o coroa-
mento do exercício.

 A dupla Kleo Di-
bah e Rafael, ano passado, 
lançou primeiro CD da car-
reira na região do triângulo 
mineiro. “Se eu me entre-
gar” é a música de trabalho, 
traz um toque especial de 
romantismo e já está entre as 
mais tocadas nas principais 
rádios do país, destaque para 
região de Campinas e Ribei-
rão Preto (SP) na qual ficou 
entre as mais executadas.  
 O albúm intitulado 
“O tanto que é bão”, foi 
lançado pelo selo Universal 

Social
Music, tem 12 canções inéditas 
sendo 10 composições próprias 
e conta com a participação 
especial da dupla João Bosco e 
Vinícius na musica “Me Beija”, 
composição do Rafael. 
 No ultimo Rodeio em 
Santo Inácio, antes do show, 
foram jantar no Restaurante e  
Lanchonete “BAHAMAS”, 
do  Milton Luiz onde foram 
recepcionados pela família 
do Milton. Na foto (celular)  
Milton e os filhos Bianca, 
Cristian e Carol, com a dupla 
Kleo Dibah e Rafael.  “Eles 

não querem ser apenas uma 
boa e moderna dupla serta-
neja. 
 Querem, além dis-
so, contribuir para cultura 
do nosso país, ajudando a 
conservar a música serta-
neja de raiz, a mesma que 
ainda cantam nos shows 
e nas festas com a famí-
lia, conquistando cada vez 
mais o carinho e o respeito 
do público”. Comentou 
Milton Luiz,  no seu local 
de trabalho à Rua Massaru 
Uchida, 493.

 A Realgem’s, curi-
tibana especializada na fa-
bricação de cosméticos para 
hotelaria, acaba de anunciar 
uma grande ação na Capital 
Paranaense. 
 Para reforçar o con-
ceito da Campanha Outubro 
Rosa, que surgiu para cons-
cientizar sobre a importância 
da prevenção contra o Câncer 
de Mama, a empresa vai doar 
90 mil sabonetes para 10 hos-
pitais de Curitiba: Evangélico, 
Erasto Gaertner, Hospital de 
Clínicas, Santa Casa de Mi-

Realgem’s Amenities faz doação de 
90 mil sabonetes para hospitais de Curitiba

Ação, além de reforçar o conceito do Outubro Rosa, comemora os 
25 anos da empresa – líder nacional no mercado de cosméticos para hotelaria

sericórdia, Cajuru, Hospital 
Maternidade Alto Maracanã, 
Cruz Vermelha, Nossa Se-
nhora das Graças, Pequeno 
Príncipe e Santa Brígida. 
 Segundo a marca, os 
produtos foram desenvolvidos 
especialmente para a ocasião e 
a embalagem, que também co-
memora os 25 anos da empre-
sa, vai totalmente de encontro 
à comunicação do Outubro 
Rosa, incentivando as mulhe-
res e homens a fazerem o auto-
exame no momento do banho. 
De acordo com Mauro Carva-

lho, diretor da Realgem’s, a 
doação representa uma espe-
rança para muitas pessoas. 
 “Infelizmente o cân-
cer de mama é um dos que 
mais mata no Brasil.  E as 
estatísticas não envolvem 
apenas as mulheres. Quanto 
mais cedo a doença for diag-
nóstica, melhor são as chances 
de cura. Por isso, incentivar 
o autoexame no momento do 
banho, da intimidade de cada 
pessoa, pode ajudar de forma 
significativa para a redução 
destes casos”, diz Mauro.
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Legislativo Municipal de Jardim Olinda

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2014 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de produtos para atendimento a 
pacientes da rede municipal de saúde com prescrição de dietas enteral; Formula Infantil para 
lactentes; Formula semi - alimentar para lactentes; Formula Infantil para lactentes de 0 a 36 
meses, com entrega conforme a necessidade do Departamento Municipal de Saúde, de acordo 
com descrição na integra contidas no Edital. 
 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS ATÉ: 
Dia: 07/11/2014                                            Hora: 08 horas e 30 minutos 
 
REUNIÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
Dia: 07/11/2014                                            Hora: 08 horas e quarenta minutos. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES E CÓPIAS DO EDITAL PODERÃO SER OBTIDAS NA DIVISÃO 
DE LICITAÇÃO, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 
08:00H AS 11H00MIN, E DAS 13H30MIN AS 16H30MIN, NA AVENIDA DR. GASTÃO 
VIDIGAL, 600, CRUZEIRO DO SUL-PR, OU PELO TELEFONE (44) 3465-1299. 
 

Cruzeiro do Sul, 24 de Outubro de 2014. 
 
 
     
 

Ademir Mulon 
Prefeito Municipal 

 

 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, às 10:00 horas de 07/11/2014, fará realizar reunião 
para a contratação de farmácias para fornecimento de medicamentos diretamente ao paciente, para 
suprir as faltas emergenciais da Farmácia Básica do Departamento Municipal da Saúde de Cruzeiro do 
Sul, de forma fracionada e em quantidades e especificações prescritas pelo profissional médico de cada 
Programa instituído pelo Município– Processo n. 023/2014. Mais informações poderão ser obtidas 
através do telefone 44 – 3465.1299, no horário de expediente, ou no endereço: Avenida Dr. Gastão 
Vidigal 600 –– Cruzeiro do Sul – Pr. 
Cruzeiro do Sul, 24 de Setembro de 2014. 
 
Ademir Mulon - Prefeito Municipal 

 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, às 14:00 horas de 07/11/2014, fará realizar reunião 
para o fornecimento de produtos ao Departamento Municipal da Saúde de Cruzeiro do Sul, de forma 
fracionada – Processo n. 024/2014. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 44 – 
3465.1299, no horário de expediente, ou no endereço: Avenida Dr. Gastão Vidigal 600 –– Cruzeiro do 
Sul – Pr. 
Cruzeiro do Sul, 24 de Setembro de 2014. 
 
Ademir Mulon - Prefeito Municipal 
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EXTRATO CONTRATO Nº  558877-228//22001144  
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: CAMILA APARECIDA CIQUEIRA DA SILVA, brasileira, casada, CI.RG 
nº 12.756.999-1 – SSP/PR, e CPF sob nº 082.720.119-21, PIS: 161.83076.01-6, residente 
e domiciliada, na Av. Paranapanema,67, centro, na cidade de Paranapoema, Estado do 
Paraná. 
 
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE E OBJETIVO EFETUAR TRABALHO 
NA ÁREA DE ACS, EM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA ÁREA 
DE SAÚDE. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 01 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de dezembro de 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem, sendo retroativo ao inicio do mês. 

 
 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados mensalmente o valor 
bruto de R$ 800,00 (oitocentos reais), por 89 (oitenta e nove) dias de trabalho, sendo 
reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal, deste já 
autorizado os descontos dos encargos sociais e fiscais. 

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

05.005.10.301.0048.2234.339036.0000 - FONTE 01000 red. 208 

07.001.10.301.0033.2024.339036.0000 – FONTE 01303 red. 180 

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº  558877-228//22001144  
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: CAMILA APARECIDA CIQUEIRA DA SILVA, brasileira, casada, CI.RG 
nº 12.756.999-1 – SSP/PR, e CPF sob nº 082.720.119-21, PIS: 161.83076.01-6, residente 
e domiciliada, na Av. Paranapanema,67, centro, na cidade de Paranapoema, Estado do 
Paraná. 
 
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE E OBJETIVO EFETUAR TRABALHO 
NA ÁREA DE ACS, EM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NA ÁREA 
DE SAÚDE. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 01 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de dezembro de 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem, sendo retroativo ao inicio do mês. 

 
 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados mensalmente o valor 
bruto de R$ 800,00 (oitocentos reais), por 89 (oitenta e nove) dias de trabalho, sendo 
reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal, deste já 
autorizado os descontos dos encargos sociais e fiscais. 

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

05.005.10.301.0048.2234.339036.0000 - FONTE 01000 red. 208 

07.001.10.301.0033.2024.339036.0000 – FONTE 01303 red. 180 

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº 591--223322//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: JOSILAINE COSTA LENADRO,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
9.890.812-9 – SSP/PR,  e CPF sob nº 064.174.989-99, residente e domiciliado a Rua Novo 
horizonte, 529, centro – Paranapoema – PR, CEP -  87.680-000. 
 
OBJETO: Contratação de estagiaria como Psicóloga, com carga horária de 4 (quatro) 
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 01 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 

 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 724.00 
(setecentos e vinte e quatro reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido 
ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.368.0034.2243.339036.0000 red. 427 

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO Nº 591--223322//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: JOSILAINE COSTA LENADRO,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
9.890.812-9 – SSP/PR,  e CPF sob nº 064.174.989-99, residente e domiciliado a Rua Novo 
horizonte, 529, centro – Paranapoema – PR, CEP -  87.680-000. 
 
OBJETO: Contratação de estagiaria como Psicóloga, com carga horária de 4 (quatro) 
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 01 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 

 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 724.00 
(setecentos e vinte e quatro reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido 
ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.368.0034.2243.339036.0000 red. 427 

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
 

 

  PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   PPPaaarrraaannnaaapppoooeeemmmaaa   
      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

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

__________________________________________________________________________________________  

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

 
                      
 
 

EXTRATO CONTRATO Nº 591--223322//22001144 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: JOSILAINE COSTA LENADRO,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
9.890.812-9 – SSP/PR,  e CPF sob nº 064.174.989-99, residente e domiciliado a Rua Novo 
horizonte, 529, centro – Paranapoema – PR, CEP -  87.680-000. 
 
OBJETO: Contratação de estagiaria como Psicóloga, com carga horária de 4 (quatro) 
horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 01 de Outubro de 2014 e seu término em 31 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 

 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 724.00 
(setecentos e vinte e quatro reais), sendo reajustáveis de acordo com o índice concedido 
ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.368.0034.2243.339036.0000 red. 427 

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO NNºº  559922--223333//22001144  
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: LLUUIIZZAA  VVEECCEENNCCIIAA  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
10.104.303-7 – SSP/PR,  e CPF sob nº 078.717.239-10, residente e domiciliado a Josê 
Cândido Filho, s/n, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000. 
 
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de 
PROFESSORA, em substituição a professora exonerada a pedido, em carga horária de 20 
(vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 20 de Outubro de 2014 e seu término em 20 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 
 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 
1.044,33 (um mil e quarenta e quaro reais e trinta e três centavos), sendo 
reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.365.0031.2239.339036.0700 red. 347 

  

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
 

 

  PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   PPPaaarrraaannnaaapppoooeeemmmaaa   
      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

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

__________________________________________________________________________________________   

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

 
                      
 
 

EXTRATO CONTRATO NNºº  559922--223333//22001144  
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: LLUUIIZZAA  VVEECCEENNCCIIAA  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
10.104.303-7 – SSP/PR,  e CPF sob nº 078.717.239-10, residente e domiciliado a Josê 
Cândido Filho, s/n, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000. 
 
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de 
PROFESSORA, em substituição a professora exonerada a pedido, em carga horária de 20 
(vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 20 de Outubro de 2014 e seu término em 20 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 
 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 
1.044,33 (um mil e quarenta e quaro reais e trinta e três centavos), sendo 
reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.365.0031.2239.339036.0700 red. 347 

  

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
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EXTRATO CONTRATO NNºº  559922--223333//22001144  
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: LLUUIIZZAA  VVEECCEENNCCIIAA  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA,, brasileira, casada, CI.RG n.º 
10.104.303-7 – SSP/PR,  e CPF sob nº 078.717.239-10, residente e domiciliado a Josê 
Cândido Filho, s/n, centro – Paranapoema – PR, CEP - 87.680-000. 
 
OBJETO: O presente contrato tem por finalidade e objetivo efetuar Trabalho na área de 
PROFESSORA, em substituição a professora exonerada a pedido, em carga horária de 20 
(vinte) horas semanais. 

 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 89 (oitenta e nove) dias, tendo seu início 
em 20 de Outubro de 2014 e seu término em 20 de Dezembro 2014, podendo ser 
prorrogado se as partes assim desejarem sendo com efeitos retroativos a data no inicio do 
contrato. 
 

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados o valor de R$ 
1.044,33 (um mil e quarenta e quaro reais e trinta e três centavos), sendo 
reajustáveis de acordo com o índice concedido ao funcionalismo público municipal. 

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

06.014.12.365.0031.2239.339036.0700 red. 347 

  

 
 
 

Paranapoema, 20 de Outubro de 2014. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
Prefeita Municipal  

CONTRATANTE 
 



Nova Esperança, Domingo, 
26 de Outubro de 2014.

Nova Esperança: Edição nº 2719 / Colorado: Edição nº 1806

PÁGINA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

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

 

 
DECRETO Nº 106/2014 

 
 
 
SÚMULA: Transfere a comemoração do dia do Servidor 

Público Municipal para o dia 31/10/2014 (sexta-
feira). 

 
 
 
                           O Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 
 
 
                                               
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º - Fica transferido para o dia 31 de outubro de 2014 (sexta-feira), em 
virtude da comemoração do dia do Servidor Público Municipal, com ponto facultativo, nas 
repartições públicas municipais do município de Florai, sendo das 08:00 às 17:00 horas, 
retornando ao expediente normal em 03 de novembro de 2014 a partir das 08:00 horas. 

 
Parágrafo Único – Os serviços e as atividades consideradas de natureza 

essencial, indispensável ao atendimento da população, não poderão ser prejudicados em 
virtude do referido ponto facultativo. 

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

disposições em contrário. 
 

 
Paço Municipal "Osvaldo da Silva", aos 22 dias do mês de outubro de 2014. 

 
 
 
 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI 
EXTRATO DO CONTRATO 

 
ESPÉCIE: Contrato nº 172/2014 - MF 
REF.:   PREGÃO PRESENCIAL nº 67/2014. 
PARTES: Município de Floraíe a empresaCOOPERVIDA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 
PLASTICOS LTDA, CNPJ: 20789107000178. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recolhimento 
da coleta seletiva, conforme especificações e condições estabelecidas no anexo I..  
VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00(cinqüenta mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA:24/10/2015. 
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2014. 
 

________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

ESTADO DO PARANÁ 
www.prefeituradeflorai.com.br 

 

 

 
 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

  
 O MUNICÍPIOO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua 
Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 57/2014, nos 
termos do Artigo 24 caput, inciso 26, respectivamente, da lei Federal n° 8.66/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo. 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 57/2014 
 
Contratada: 
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO SETENTRIAO PARANAENSE - 
CISAMUSEP. 
 
 

 
 

CNPJ/MF: 04.956.153/0001-68 
 
 

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS 
E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, 
CONFORME TABELA DO CONSORCIO CISAMUSEP. 
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 
Data da Assinatura:21/10/2014 
Dotação orçamentária: 
07.00                                   Departamento de Saúde e Saneamento; 
07.01                                   Fundo Municipal de Saúde; 
07.01.10.302.0007.2.068         Manutenção do CISAMUSEP – Consultas Especializadas; 
3.3.72.39.00.00.00.00 0001Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; 
3.3.72.39.00.00.00.00 0303Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.  
 
 
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 21 DE OUTUBRO 
DE 2014. 
 
 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI 
EXTRATO DO CONTRATO 

 
ESPÉCIE: Contrato nº 173/2014 - MF 
REF.:   PREGÃO PRESENCIAL nº 66/2014. 
PARTES: Município de Floraíe a empresaEDSON NATAL BURANELLO PECAS - ME', 
CNPJ: 73917056000189. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA 
E PINTURA.  
VALOR DO CONTRATO: R$ 16.580,00(dezesseis mil quinhentos e oitenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA:24/10/2015. 
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2014. 
 

________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

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

 
       
 

PORTARIA Nº 54/2014 
 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO 
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
 

   
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 

Conceder a Servidora Pública Municipal: EDMARA 
MARTINS MORATTO FILIPIM, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora, 
desta municipalidade, LICENÇA - PRÊMIO, referente o período aquisitivo de 2001 a 
2006, conforme determina o Artigo 124, da Lei Municipal nº 896/2001, sendo período 
fruitivo de 23 de Outubro de 2014 à 20 de Janeiro de 2015, sendo o retorno à suas 
atividades laborativas a partir de 21 de Janeiro de 2015. 

 
Paço Municipal " Osvaldo da Silva ",   aos 24  dias do 

mês de Outubro de  dois mil e quatorze. 
 
 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA 
Departamento de pessoal  

 
 
 



Nova Esperança, Domingo, 
26 de Outubro de 2014.

Nova Esperança: Edição nº 2719 / Colorado: Edição nº 1806

PÁGINA 

10www.oregionaljornal.com.br

Legislativo Municipal de
Jardim Olinda

Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda

1

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

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





COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

PROCESSO SELETIVO Nº. 001/2014 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 007/2014 

O Presidente da Comissão Especial de Concurso Público, no uso de suas atribuições e, em 

acolhimento aos pronunciamentos do responsável pela realização das Provas do Concurso Público 

emitidos em razão dos questionamentos apresentados às Provas Objetivas, do Processo Seletivo nº 

001/2014, aberto pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014, realizadas no dia 

23/10/2014, tornam públicas as seguintes decisões: 

I - Quanto à Prova para o cargo de EDUCADOR INFANTIL: INCONSISTÊNCIA das 

questões  nº. 27 e 39; ANULAR a questão e atribuir o ponto dela correspondente a todos os 

candidatos. 

II - Quanto à Prova para o cargo de TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 

INCONSISTÊNCIA das questões nº. 32; ANULAR a questão e atribuir o ponto dela 

correspondente a todos os candidatos. 

III - Quanto à Prova para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL: INCONSISTÊNCIA das 

questões  nº. 32; ANULAR a questão e atribuir o ponto dela correspondente a todos os candidatos. 

IV – DIVULGAR em anexo, o Resultado da prova objetiva, obtido pelos candidatos 

classificados ou desclassificados,  na forma estabelecida no Edital de Concurso Público.  

V – DIVULGAR em anexo, o Gabarito da prova Objetiva. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, 24 de outubro de 2014. 

ROSA VÂNIA INSERILO 
Presidente da Comissão Especial  

de Concurso Publico 
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