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59 anos

Em Nova Esperança, 
133 famílias recebem 

novas moradias
Com modelos que variam de 38 a 50 metros qua-
drados e unidades adaptadas para pessoas com 

defi ciência, os imóveis podem ser quitados em até 
30 anos. As prestações a serem pagas pelas famí-

lias variam de 298 a R$ 510 de acordo com a renda 
mensal dos contemplados. Página 8

 A iniciativa de home-
nagear povos estrangeiras que 
escolheram o Brasil como segunda 
Pátria, partiu numa época quando 
o ex-vereador (por 3 mandatos) Pe-
dro Men em seu primeiro mandato 
criava através do Legislativo estas 
homenagens dando nomenclatura 
aos próprios públicos à pioneiros 
que contribuíram com o desen-
volvimento do município e desta 
feita ele agora passa a ser o ho-
menageando vendo o seu genitor, 
emprestar seu nome ao Conjunto 
Residencial Pioneiro Orestes Men, 
com 133 unidades entregue esta 
ultima semana pela administração 
municipal,Estadual e Federal. 
 Orestes Men, nasceu em 8 
de junho de 1916 na cidade de São 
Carmino do Turvo (SP), casou-se com 
Irene Poiatti em 1936, na cidade de 
Itápolis (SP) com a qual teve seis 

Um pouco da vida de Orestes Men, pioneiro que empres-
ta seu nome ao novo residencial de Nova Esperança 

fi lhos. Em 1936 entra no Paraná 
no Distrito de Caviúna (Rolândia) 
motivado pelo Eldorado do Café.  
Família grande, uma vez solidifi ca-
dos  no Paraná, Orestes, buscando 
formar outras comunidades, desce 
até a saudosa Capelinha (hoje Nova 
Esperança) e na zona rural começa 
a trabalhar na lavoura do café. 
 Orestes pai de 6 fi lhos no 
Distrito de Barão de Lucena, onde 
criou raízes solidas também no 
comércio, instalando um pequeno 
armazém  de secos e molhados 
para melhor sustento à família e 
abrindo oportunidades  aos estudos 
e negócios aos fi lhos. No início da 
povoação, Orestes vinha com car-
roça de tração animal, com roda de 
ferro, para as compras na Capelinha, 
talvez este o motivo forte para ele 
criar no Distrito o primeiro Armazém 
de secos e molhados.  Religioso, 

Orestes fez parte da comunidade 
católica da localidade, onde en-
contrava-se com várias famílias 
italianas e como os assuntos eram 
tantos, criou junto ao seu estabe-
lecimento (aos fundos) uma Arena 
de Bocha com 4 pistas onde ali 
sim os encontros eram freqüentes 
e assim as amizades fi cavam mais 
profundas e de muito respeito aos 
Italos-brasileiros.  
 O campo de bocha foi 
uma das marcas relevantes na 
vida de muitos amantes deste 
esporte, recanto que realizava 
Torneios de vulto, vindo jogadores 
de vários municípios distantes. Itápolis (SP) com a qual teve seis Adiantada a obra da Ponte sobre o Córrego 

Ribeirão Fundo no Município de Cruzeiro do Sul
Página 3

 A equipe de Vôlei Feminino da cidade de 
Marialva  conquistou o 3º lugar nas fi nais da Federa-
ção Paranaense de Vôlei disputados em Cascavel. 
 Uma das atletas deste duelo realizado 
entre os dias 11-12 e 13 do corrente contra 
equipes de São José dos Pinhais, Cascavel 
e Palmas em Cascavel foi a “atacante” Isla 
Samyra Leal Atleta de vôlei de Paranapoema, 
jogando pela equipe de Marialva. 
 A  atleta  Isla Samyra, saiu do projeto 
Semeando Futuro  comando pelo idealizador 
Carlos Leal, com apoio do Colégio Estadual 
Lisymaco Ferreira da Costa e da Prefeitura de 
Paranapoema onde a Prefeita Profª. Leu sempre 
apoiando com material esportivo dando condi-
ções para todos os jovens que possam praticar 
esportes no município, e  já vem dando resulta-
do se destacando no estado só Paraná. 
 Nossos agradecimentos a prefeita 
Leu que sem medir esforço apoiando  todas  
modalidades, outro exemplo de resultados é a 
Banda Marcial Municipal de Paranapoema, que 
estará de 06 a 08 de dezembro disputando o 
Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 
na cidade de  Bombinhas, em Santa Catarina.

Jogadora de Vôlei de Paranapoema é destaque
 no Estado do Paraná jogando pelo Marialva

 “Nossa proposta 
é que as empresas de 
transporte coletivo inter-
municipal concedam o 
transporte gratuito para 
mulheres grávidas, com o 
objetivo de propiciar me-
lhor acompanhamento no 
período de pré-natal e dos 
primeiros atendimentos 
pediátricos do recém nas-
cido”, afirma Chiorato.
 O projeto propõe 
que o direito deve ser 
concedido à mulher desde 
o momento que é identifi-
cada a gravidez até os três 
primeiros meses de vida 

Passe Maternidade: Projeto propõe 
transporte gratuito para gestantes

O Deputado estadual 
Arilson Chiorato apresentou 
Projeto de Lei 762/2019, 
que cria o Passe Maternida-
de no Estado do Paraná

do bebê.
 A proposta tam-
bém prevê que para a 
concessão do benefício, a 
gestante deve apresentar 
o laudo médico à empresa 
de ônibus, comprovando 
sua gestação.
 A r i l s o n  C h i o r a -
to lembra que iniciativas 
neste sentido visam pro-
porcionar às famílias de 
baixa renda um melhor 
acompanhamento médico 
nesse período.
 “As famílias de bai-
xa renda têm um grande 
desafio em assegurar que 

 Em comemoração ao dia 
da natureza o Governo Municipal 
de Colorado e voluntários de várias 
Secretarias do Município, Vereado-
res, participaram do “SOS Rio Ca-
choeira”, uma experiência única em 
poder ver este importante “OLHO 
D’ÁGUA”  que nasce  numa das  
bacias urbana de Colorado, mais 
precisamente nas  imediações da 
sede campestre da Associação 
dos Funcionários e Servidores Mu-
nicipal de Colorado (ASSEC - Rua 
Guaporé) sendo restaurado, po-
dendo de certa forma conscientizar 
e cuidar desse bem que é de todos 
e muitos participaram deste ato de 
grande importância.
 Na ocasião, o Prefeito 
Marcos Mello declarou:“Esta 
ação junto ao Córrego Cachoeira, 
na verdade deveria ocorrer dia-
riamente, só assim estaríamos 
dando atenção especial  à este 
precioso ato da Mãe Natureza.  
 Sejamos voluntários 
todos os dias para dar vida nova 
à quem é frágil e tão somente 
nasce para nos dar vida. Aqui 
neste rio que por muitos anos, por 
décadas tem sido castigado pela 
poluição da cidade através do lixo 
jogado em locais inadequados e 
que acabam chegando ao rio com 
a enxurrada e os efl uentes das 
industrias, que possuem produtos 
tóxicos e metais pesados. 
 Neste momento estamos 
fazendo retirada de partes sólidas 
que contribuem para a poluição 
deste patrimônio, que é de todos, 
e hoje, somente hoje, contamos 
com várias pessoas que se prontifi -
caram a participar deste momento 
especial, (4 de outubro); que esta 
ação, possa servir de exemplo à 
todo cidadão de bem, no resgate 
de vida nova ao Córrego Cachoei-
ra, um patrimônio que é de todos 

Colorado promove “SOS ao Riacho
Cachoeira” que tem sua nascente no 
coração da cidade próximo à ASSEC

e não só dos órgão públicos. 
 É bom destacar que a 
água é o principal recurso do 
planeta. Preservá-la significa 
garantir a manutenção da vida, 
quer seja no abastecimento pú-
blico, saneamento, agricultura, 
pecuária, geração de energia, 
recreação e comercial.  A nossa 
intenção  é fazer com que esse 
dia da natureza seja também 
um símbolo de que nós estamos 
preocupados com a questão do 
Riacho  Cachoeira que já foi lim-
po um dia e há muitos anos vem 
sendo poluído com a questão 
de esgoto, o lixo urbano  que 
vão junto com águas fluviais; 
nós queremos agora a partir das 
lagoas de tratamento fazermos 
uma pequena limpeza.
 É difícil o acesso porque 
tem barrancos, árvores nativas 
fechadas mas vamos fazer o que 
for possível; a partir do momento 
que toda rede de esgoto estiver 
indo para a lagoa de tratamento vai 
diminuindo a poluição desse rio e a 
nossa intenção  é realmente chegar 
a zero com essa poluição; temos 
lagoa de tratamento captando em 
torno de 60-70% do lixo mas em 

breve teremos uma cidade prati-
camente 100% de saneamento 
básico completo”. Finaliza o Prefei-
to Marcos Mello.  Todos equipados 
com botas de borracha, luvas e 
fi ltro protetor na boca e nariz para 
evitar contaminação respiratória.

a gestante tenha recursos 
para realizar os procedi-
mentos médicos. A gratui-
dade do transporte não vai 
gerar impacto financeiro 
que abale o equilíbrio eco-
nômico no contrato dessas 
empresas”.
 O projeto, que não 
possui similares apresen-
tados na Assembleia Le-
gislativa do Paraná, já está 
tramitando na casa e após 
passar pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
deve ir a votação pelos de-
putados no plenário. Da As-
sessoria de Comunicação
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59 anos

Orestes fez parte da comunidade 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa Senhor Cereais Alimentos Ltda torna público 
que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para atividade 
de Comercialização e armazenamento de grãos a ser 
implantada na Rodovia BR 376 KM 138 Lote 11/12/13-A-7, 
Bairro Gleba Capelinha, CEP 87.600-000, Cidade de Nova 
Esperança, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MILTON MENEGUETTI torna público que irá requerer 
ao IAP, a Licença Simplificada para ATIVIDADE DE 
AVICULTURA DE CORTE a ser implantada no Sitio Santo 
Expedito, Colonia Sao Sebastiao do Guaraci, Gleba n 06, 06 
- 86660-000 - Santa Ines/PR. 
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 No dia 03 de Outu-
bro (5ª feira) o município de 
Flórida inaugurou a amplia-

Remodelação do Centro de Convenções de Flórida 
possibilitou ampliação de espaço físico para idosos

 No dia 03 de Outu- ção e reforma do Centro de 
Convenções, que é destina-
do principalmente para ativi-

dades voltadas para os 
idosos.
 As obras revi-
talizaram todo o es-
paço, incluindo com 
a construção de no-
vos espaços físicos  e 
uma ampla cozinha, 

assim o imóvel passou a 
ganhar mais de 120 m2 de 
construção novas.  Agora, 

são mais vagas disponíveis 
aos idosos oferecidas com 
esta revitalização. As obras 
são resultado de emenda 
parlamentar do Deputado 
Federal Luiz Nishimori no 
valor de R$250,000,00, 
via Ministério do Turismo.
 “Mais que dobramos 
a oferta de vagas e estamos 
muito felizes porque, com 

isso, conseguimos oferecer 
aos nossos idosos um espa-
ço mais seguro, confortável 
e, principalmente, com mais 
atividades sociais e de lazer 
para todos”, disse a  prefeita 
Marcia Cristina Dall’Ago.
 O Centro de Convi-
vência foi remodelado para 
atender as demandas do  
social da terceira idade, 
estimulando o empreende-
dorismo, desenvolvendo a 
autonomia, a autoestima 
e o bem-estar do idoso por 
meio  de ginástica, dança-
terapia, dança de salão, 
coral, bordado em renda, 
pintura, jogos de mesa, 
gestão de saberes (alfa-
betização), karatê adap-
tado, capoterapia, arte-
sanato, tricô, crochê, etc.  
 As atividades são 
organizadas em grupos, 
proporcionando a convivên-
cia de diferentes culturas 
e vivências entre os usu-

ários. O objetivo é desen-
volver neles um sentimen-
to de pertencimento, com 
ações de fortalecimento 
dos vínculos familiares e 
do convívio comunitário.
O Centro de Conferência  se 
localiza  na esquina da Rua 
Antonio Gilberto Cesnik  com 
a  Rua Aurélio Marquês, cen-
tro da cidade, local também 
conhecido como Clube da 
Terceira Idade.
 Par t ic iparam da 
solenidade de entrega a 
prefeita Márcia Dall’Ago, o 
vice-prefeito Ismael Leoni, o 
deputado federal Luiz Nishi-
mori e assessor Luiz Fernan-
des da Silva, o presidente da 
Câmara Municipal, Sérgio 
Cesnik, os vereadores Junior 
Cornélio, Nélia Leoni, Maria 
Antonia, Reginaldo Severino 
de Andrade, secretários mu-
nicipais, servidores públicos 
e integrantes do grupo da 
Terceira Idade.

 A Prefeitura de Cruzei-
ro do Sul esta com  as obras  
adiantadas da construção 
da Ponte sobre o Ribeirão 
Fundo (Mãe do Céu) no KM 3 
da Estrada São João. A obra 
com mais de 30 metros de 
comprimento será executada 
com recursos do Governo Es-
tadual, através da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística 
e contrapartida do Municí-
pio.  Serão investidos  R$ 
299.000,00, dos quais R$ 
59.000,00, em contrapartida 
do Município. 
 Em virtude das fortes 
chuvas em Janeiro de 2015, 
a ponte de concreto de 40 
anos, que havia no local, foi 
arrastada pelas águas. Na 
ocasião, o Município investiu 
no aterro da Estrada Marília 
que também fora destruído 
pelas enchentes, para aten-
der a população rural dos 
Bairros Marília, São Francisco, 
Noroeste e Banco da Terra 
que tinham que dar volta pela 
Estrada Ouro Verde (Granja 
Kadowaki) para poderem se 
deslocar até a sede do Municí-
pio. Paralelamente, o Municí-
pio construiu uma ponte com 
grossos troncos de eucalipto 
e pranchões de madeira, em 

Nova ponte sobre o Córrego Ribeirão Fundo no Município de Cruzeiro do Sul
substituição à ponte sobre o 
Ribeirão Fundo. 
 Em 2018, o Município 
buscou estabelecer parceria 
com o Governo do Estado 
do Paraná, no sentido da 
viabilização dos recursos 
necessários para a execução 
das obras. A Secretaria de 
Infraestrutura e Logística, au-
torizou que o Departamento 
de Estradas de Rodagem - 
DER, Regional de Paranavaí e 
Superintendência de Maringá, 
envidasse esforços no sentido 
de, com o Departamento de 
Engenharia do Município, 
fosse elaborado todo Projeto 
Arquitetônico do empreendi-
mento. Efetivados os Projetos 
de Engenharia, os recursos 
foram alocados e autorizada 
a licitação da obra. 
 A empresa vencedora 
da Licitação, KAPA CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, chegou a iniciar 
as obras em abril do corrente 
ano. Para tanto, deslocou a 
ponte provisória, conforme 
indicação do Projeto de En-
genharia, minuciosamente 
elaborado por profissionais 
competentes, não obstante, 
não foi possível continuar as 
obras em virtude do surgimen-
to de uma minha d´água no 

local dos pilares do lado sul da 
ponte. Esse imprevisto obrigou 
a retomar todos os serviços de 
engenharia uma vez que hou-
ve necessidade de aprofundar 
em mais de 7 metros os pilares 
da cabeceira.
 Foram mais de 4 me-
ses de reestudos e tramitação 
do projeto que, finalmente, 
aprovado, permitiu o reinício 
das obras. A reconstrução 
da ponte vai ao encontro 
com uma necessidade de 
produtores da região, que 
representam mais de 50% da 
população rural do município, 
para o escoamento da produ-
ção de grãos, pecuária, e no 
sentido inverso os caminhões 
transportam insumos para 
lavouras. Além disso, o trecho 
é utilizado por linhas do trans-
porte escolar de estudantes 
da zona rural.
 O prefeito Ademir Mulon 
disse que em conversa com o 
proprietário da empresa, este 
informou que os serviços estarão 
concluídos entre fi nal de novem-
bro e começo de dezembro, 
se tudo transcorrer dentro do 
cronograma e o tempo colaborar 
como nos últimos dias. 
 A obra, uma das mais 
importantes para a admi-

nistração, dado o caráter de 
tráfego no trecho em questão, 
significa a satisfação pelo 
dever cumprido, apesar de 
tantos percalços que exigiram 
busca inconstante para a sua 
efetivação. Evidentemente 
que os benefi ciários soube-
ram compreender os trans-
tornos e, certamente sentirão 
transformada a realidade que 
tanto esperavam. (MAAF)
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EDITAL  
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

I – FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

que o Sr. JAIR FERREIRA CRUZ, está requerendo para seu nome, nesta Prefeitura Municipal, a 

substituição do Título de Propriedade nº. 2.235 que encontra-se em nome de MARIA FRANCISCA 

DA CONCEIÇÃO CRUZ, referente ao lote urbano n°.08(oito) - B - da Quadra 59(cinquenta e 

nove),localizado na RuaAgamenon Magalhães s/n, nesta Cidade de Itaguajé. 

II - CONVOCA os legítimos interessados a apresentarem no prazo de 30 (trinta) dias, à 

contar da expedição deste edital, reclamações, contestações ou embargos, devidamente fundamentado 

com relação ao assunto, após o que presume-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente, sendo expedido novo Título de Propriedade. 

Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no quadro de Editais desta Prefeitura e publicado na 

forma da Lei. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé 

Em, 14 deOutubro de 2.019. 
 

 
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé

Em, 14 deOutubro de 2.019.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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EDITAL  
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

I – FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

que o Sr. GILBERTO FERREIRA CRUZ, está requerendo para seu nome, nesta Prefeitura 

Municipal, a substituição do Título de Propriedade nº. 2.235 que encontra-se em nome de MARIA 

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CRUZ, referente ao lote urbano n°.08(oito)- A - da Quadra 

59(cinquenta e nove),localizado na RuaAgamenon Magalhães s/n, nesta Cidade de Itaguajé. 

II - CONVOCA os legítimos interessados a apresentarem no prazo de 30 (trinta) dias, à 

contar da expedição deste edital, reclamações, contestações ou embargos, devidamente fundamentado 

com relação ao assunto, após o que presume-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente, sendo expedido novo Título de Propriedade. 

Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no quadro de Editais desta Prefeitura e publicado na 

forma da Lei. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé 

Em, 14 deOutubro de 2.019. 
 

 
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé

Em, 14 deOutubro de 2.019.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIANº  176/2019 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO 
DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE 

 DESIGNARa servidora, TAIS APARECIDA DE ARAUJO, matrícula 15537 , CI/RG 8.920.800-
9SESP PR, CPF-064.011.959-08ocupante do cargo efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO 
deste efetivo municipal  para exercer a função DE SUPLENTE DEEMISSORA DE CARTEIRA DE 
IDENTIDADE (RG/ID) do município de Santo Inácio a partir do dia 01de outubro de 2019, 
respondendo e responsabilizando-se, por todos os atos pertinentes a função a partir desta 
data. 

                           Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, com efeitos a partir de01 
de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 

                          Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, aos 
novedias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 

_______________________________________ 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Publicação: 30/03/2019 
JORNAL O REGIONAL 

Edição nº 3058 – PÁG. 11 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, a
do ano de dois mil e dezenove.

________________________________________________________________________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 172/2019 

                  JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, 
ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

R E S O L V E 

                          CONCEDER, ao funcionário WILSON ALVES DE ALCANTARAJUNIORmatrícula 
15524CPF-054.661.954-71RG/ID33.691.045-9 SSP SP, OCUPANTE do cargo deFISCAL DE 
TRIBUTOS, lotado naMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 03(três) meses de licença 
especial a partir de  21 de outubro de 2019  atéo dia 18 de janeiro de 2020 (90 dias) 
referente ao período aquisitivo de 01/04/2011 à 31/03/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

     Santo Inácio, 08 de outubro de 2019. 

________________________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Data Publicação: 10/07/2019 
JORNAL O REGIONAL 

Edição nº 3090 – PÁG. 08 
 

Data Publicação: 28/07/2019 
JORNAL O REGIONAL 

Edição nº 3097 – PÁG. 17 
 

Data Publicação: 15/09/2019 
JORNAL O REGIONAL 

Edição nº 3112 – PÁG. 06 
 

PORTARIA Nº  175/2019 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO 
DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE 

 DESIGNARa servidora, JULIANA ZANINI MENDES, matrícula 15545 , CI/RG 8.920.815-7 
SESP PR, CPF-049.405.149-35 ocupante do cargo efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO deste 
efetivo municipal  para exercer a função EMISSORA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/ID) 
do município de Santo Inácio a partir do dia 01de outubro de 2019, respondendo e 
responsabilizando-se, por todos os atos pertinentes a função a partir desta data. 

                           Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, com efeitos a partir de01 
de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 

                          Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, aos 
novedias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 

_______________________________________ 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Publicação: 30/03/2019 
JORNAL O REGIONAL 

Edição nº 3058 – PÁG. 11 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, a
dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.

_________________________________________________________________________________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

, 08 de outubro de 2019.

________________________________________

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

 

Decreto nº 098/2019 
 
DATA: 11 de Outubro de 2019. 

 
SÚMULA: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, destinado ao reforço de 

dotação do orçamento vigente e, dá outras providências.  
 
 
CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e amparado pelo Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.046/2018 (LOA) de 07 de dezembro de 2018; 
 
D E C R E T A 

 
Artigo 1º - Abre no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 75.000,00 (setenta 
cinco mil reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 
07.004.15.451.0006.1.712 Extensão e Implantação de Rede de Iluminação Pública 
4.4.90.51 ficha 119 Obras e instalações R$ 75.000,00 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º do 
presente Decreto, será utilizado o cancelamento parcial e/ou total (art. 43, § 1º, Inciso III, Lei 4320/64) da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
07.004.14.452.0006.2.707 Manutenção da Iluminação Pública 
3.3.90.39 ficha 139 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 75.000,00 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 
 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 

Cleber Geraldo da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

Decreto nº 097/2019 
 
DATA: 11 de Outubro de 2019. 

 
SÚMULA: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, destinado ao reforço de 

dotação do orçamento vigente e, dá outras providências.  
 
 
CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e amparado pelo Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.046/2018 (LOA) de 07 de dezembro de 2018; 
 
D E C R E T A 

 
Artigo 1º - Abre no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 
07.004.14.452.0006.2.707 Manutenção da Iluminação Pública 
3.3.90.30 ficha 137 Material de consumo R$ 8.000,00 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º do 
presente Decreto, será utilizado o cancelamento parcial e/ou total (art. 43, § 1º, Inciso III, Lei 4320/64) da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
07.004.15.452.0006.2.704 Manutenção da Divisão Serviços Urbanos 
3.3.90.39 ficha 130 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 8.000,00 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 
 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 

Cleber Geraldo da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

Decreto nº 096/2019 
 
DATA: 11 de Outubro de 2019. 

 
SÚMULA: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, destinado ao reforço de 

dotação do orçamento vigente e, dá outras providências.  
 
 
CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e amparado pelo Parágrafo Primeiro do Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.046/2018 (LOA) 
de 07 de dezembro de 2018; 

 
D E C R E T A 

 
Artigo 1º - Abre no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 10.701,60 (dez mil, 
setecentos um reais e sessenta centavos), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 
07.004.14.452.0006.2.707 Manutenção da Iluminação Pública 
3.3.390.30 Material de consumo R$ 10.701,60 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo 1º da presente Lei, 
será utilizado o Superávit Financeiro (art. 43, § 1º, Inciso I, Lei 4320/64) apurado no Balanço Patrimonial do exercício 
anterior: 
 
Fonte 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF R$ 10.701,60 
 
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 

Cleber Geraldo da Silva 
Prefeito Municipal 
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*AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019* 
Processo n° 141/2019  

OBJETO: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de disposição final ambientalmente 
adequada, consistente na distribuição ordenada de rejeitos provenientes do Município de Florida em aterro 
devidamente licenciado junto ao órgão ambiental pertencente à empresa licitante, observando-se as 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais diversos, incluindo-se serviços de transbordo dos rejeitos do Município de 
Florida, a ser realizado a partir deste município até o município no qual estará localizado o aterro 
devidamente licenciado, bem como a disponibilização de equipamento próprio para o transbordo, a ser 
disponibilizado pela empresa dentro do perímetro urbano do Município de Florida, em local a ser definido 
pela Administração; salienta-se que a exigência de que o aterro devidamente licenciado pelo órgão 
ambiental seja de propriedade da empresa licitante tem por fundamento minimizar a responsabilidade por 
danos ambientais, haja vista que esta pode ficar ampliada em relação a seu espectro caso existam 
empresas intermediárias entre o transbordo dos resíduos e a destinação final, conforme precedentes do 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos seguintes termos: "A responsabilidade por danos ambientais é 
solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um 
deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Precedentes do STJ." (Resp 1079713/SC, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, De 31/08/2009), de acordo com as suas necessidades 
e descrições contidas no Anexo I do Edital. 
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 88.981,08 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais 
e oito centavos). 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital. 
MODO DE JULGAMENTO: menor preço por Item. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após apresentação de nota fiscal. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato. 
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:  29 de outubro de 2019 as 09h00min. 
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal). 
 
Flórida, 15 de outubro de 2019. 
 
 
 
CARLOS HENRIQUE GILIO 
Pregoeiro 
 

LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida, 15 de outubro de 2019.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro
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Iniciadas as atividades do Outubro Rosa em Santo Inácio

➲

Nova Esperança, 4ª feira, 9 outubro de 2019 Nova Esperança: Edição 3119   Colorado: Edição 2206 10

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social iniciou 
o mês de Outubro falan-

do de prevenção ao câncer de 
mama e colo de útero.

Em uma parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde, na 
tarde do dia primeiro de Outu-
bro o Cras reuniu mais de 60 
mulheres, gestantes e idosas 
no Centro de convivência para 
uma tarde com muita troca de 
informação, onde a palestra 
ficou por conta da Dra. Bianca 
da Unidade Básica de Saúde do 
município, finalizado com um 
delicioso café da tarde.

KIT MATERNIDADE

No ano de 2019 o CRAS 
Santo Inácio iniciou o 
Grupo de Gestantes, 

onde são realizadas ações de 
acompanhamento multidis-
ciplinar pela psicóloga e pela 
Assistente Social e também 
aulas de artesanato. Neste dia 

primeiro de Outubro, durante 
o evento do Outubro Rosa, as 
primeiras gestantes que con-
cluíram ciclo do Grupo rece-
beram seus kits maternidade, 
composto de cerca de 20 itens 
para  auxiliar nos primeiros 
dias do bebê e da mãe.

O grupo do PAIF - Programa 
de Atenção Integral a Famí-
lia esta aprendendo na prá-

tica receitas deliciosas e práticas 
para fazer para suas famílias.

No dia 23 e 24 de Setem-
bro, a Padeira Cidinha ensinou 
as mulheres a fazer Cuca Ale-
mã Recheada, onde as alunas 
acompanharam todo processo 
de fabricação do alimento e 
também receberam noções bá-
sicas de higiene e orientações 
para venda do produto.

E o Grupo de Adolescentes 
do Serviço de Convivência do 
CRAS também aprendeu uma 
receita deliciosa, na tarde do dia 
27 de Setembro, as professoras 
Leila e Celislaine ensinaram a  
receita de Geladinho Gourmet, 
com os recheios de leite Ninho 
com Biscoito de Chocolate, Leite 
Ninho com Morango e Prestígio. 

Essas ações visam o traba-
lho em equipe e também uma 
possibilidade para geração di-
reta de renda para as famílias 
atendidas pelo Cras. 

AULAS PRÁTICAS DE CULINÁRIA NO CRAS 
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 Mais 133 fa-
mílias de Nova Esperan-
ça, receberam novas 
casas. As chaves foram 
entregue pelo gover-
nador Carlos Massa 
Ratinho Junior na sexta-
feira (11), em evento 
realizado no próprio 
residencial Pioneiro 
Orestes Men. O empre-
endimento recebeu R$ 
10,4 milhões de inves-
timentos do Governo do 
Estado, Governo Fede-
ral e do município.
 O governador 
destacou a importân-
cia da casa própria 
na vida das famílias 
e afi rmou que é para 
poder viabilizar inves-
timentos prioritários 
como esse que foi 
feita reforma admi-
nistrativa. “Quando o 
Governo reduz o nú-
mero de secretarias 

 Tivemos no último 
sábado dia 12 a realização 
da Festa das Crianças de 
Nova Bilac, tendo por local 
a Praça da Capela Nossa 
Senhora Aparecida, a comu-
nidade participou levando 
a criançada para sabore-
ar deliciosos sorvetes e 
a tradicional pipoca, com 
muita musica e alegria, o 

PROVOPAR DE FLORAÍ realiza Festa das Crianças

evento foi patrocinado pelo 
PROVOPAR, que tem como 
Presidente Senhora Adriane 
Cristie da Silva Herradon. 
 Já em Floraí o acon-
tecimento se deu no do-
mingo dia 13 das 14:00 
as 18:00 horas, na Praça 
os tradicionais brinquedos, 
pinturas e jogos, não faltou 
os deliciosos sorvetes e 

muita animação. 
 O evento contou 
com o voluntariado do PRO-
VOPAR e da presença do 
Prefeito Fausto Eduardo 
Herradon e da Vice Prefeita 
Edna Contin, que também 
agradecem todos aqueles 
que realizaram este grande 
acontecimento para a co-
munidade.

Conjunto Habitacional Pioneiro Orestes Men, 
antiga demanda da população se torna realidade

e cortou mordomias, 
passa a ter dinheiro 
para o que realmente 
é essencial para a vida 
das pessoas”, disse.
 Ele enfatizou 
que o Estado vai con-
tinuar avançando na 
área da habitação po-
pular. “Nesta semana 
lançamos um pacote 
de mais de R$ 118 
milhões para constru-
ção de quase 1.500 
novas casas moradias 
em 33 municípios”, 
destacou. Os recursos 
para o novo empre-
endimento envolvem 
subsídios do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) fi-
nanciados pela Caixa 
Econômica Federal. 
As contrapartidas do 
Governo do Estado 
abrangem assessoria 
técnica da Cohapar, 

além de parcerias da 
Copel e Sanepar para 
a instalação das liga-
ções de energia, água 
e esgoto sem custos 
aos proprietários.
 O presidente 
da Cohapar, Jorge Lan-
ge, lembrou que essas 
medidas ajudaram a 
viabilizar a contratação 

do empreendimento 
e reduzir os custos do 
fi nanciamento imobiliá-
rio. “O Governo do Esta-
do está empenhado em 
garantir moradia para a 
população”, disse ele.
 Segundo o 
prefeito de Nova Espe-
rança, Moacir Olivatti, a 
construção do conjunto 

habitacional era uma 
antiga demanda da po-
pulação. “É muito bom 
poder realizar o sonho 
das famílias. Havia uma 
lista de espera de 12 
anos para essas mora-
dias. Graças a parceria 
com o Governo do Esta-
do, estamos entregan-
do o empreendimento, 

com toda a infraestrutu-
ra necessária”, afi rmou 
o prefeito.
 O deputado 
estadual Tião Medei-
ros, que participou do 
evento, lembrou que a 
conquista dessas ca-
sas é o resultado de 
uma luta antiga dos 
representantes da re-

gião. “Ver este sonho 
se transformar em rea-
lidade, em parceria com 
a Cohapar, com a Caixa 
Econômica, e poder 
entregar as casas para 
estas famílias é uma sa-
tisfação muito grande” 
afi rmou o deputado.
 Com modelos 
que variam de 38 a 50 
metros quadrados e uni-
dades adaptadas para 
pessoas com defi ciên-
cia, os imóveis podem 
ser quitados em até 30 
anos. As prestações a 
serem pagas pelas fa-
mílias variam de 298 a 
R$ 510 de acordo com 
a renda mensal dos 
contemplados.
 Participaram 
ainda do evento os de-
putados federais Luiz 
Nishimori e Rubens 
Bueno, os deputados 
estaduais Cobra Repór-

ter  e Alexandre Curi, a 
superintendente regio-
nal da Caixa Econômi-
ca Federal, Maria do 
Carmo Gonçalves da 
Rocha acompanhada 
do Gerente da Agência 
Local Wagner Pedroni, o 
Presidente da AMUSEP, 
prefeito de Atalaia, Fá-
bio Fumagali, o Prefeito 
de Ourizona, Rodrigo 
Amado, o prefeito de 
São Jorge do Ivaí An-
dré Bovo, o prefeito de 
Sarandi, Walter Volpa-
to, o Vice-Prefeito  de 
Nova Esperança Rafael 
Kreling, os vereadores, 
Dirceu Trevisan (Pre-
sidente) e seus pares 
Carlos Roberto, Brayan 
Pasquini, Eurides Fer-
nandes, Maurício Ga-
ona, Salvaterra, Índio,  
Nice Zacarias  e lideran-
ças comunitárias local 
e regional. Fonte AEN

NOVA ESPERANÇA

 De responsabilida-
de do Conselho Municipal 
da Criançae do Adolescente 
tivemos no último dia 06, utili-
zando-se do espaço da Escola 
Centro de Apoio Pedagógico 
Padre Ângelo Rabachin com 
seus ambientes específicos 
para acolher os eleitores ins-
critos tivemos a eleição dos 5 
membros titulares e suplentes 
do Conselho Tutelar de Floraí.

FLORAÍ ELEGE CONSELHEIROS TUTELARES

Adriane Peres Carrilho
170 votos

Daiane Motta
167 votos

Crelisbete Molina Totti
124 votos

João Milton Mantovani
104 votos

Milton Barbosa dos Santos
103 votos

Classificação 

Titulares 
Nome do Candidato Quantidade de Votos 

1º Adriane Peres Carrilho 170 

2º Daiane Motta 167 

3º Crelisbete Molina Totti 124 

4º João Milton Mantovani 104 

5º Milton Barbosa dos Santos 103 
Classificação 

Suplentes Nome do Candidato Quantidade de Votos 

1º Helita Souto Trisolde 91 

2º Emilia Josefa Altrão Bento 85 

3º Simoni Alves 78 

4º Paula Renata Nocchi de Oliveira 71 

5º Amanda Vicente Britz 68 

6º Arley Marcos 58 

7º Maria Helena Soares dos Santos 52 

8º Marilza Prates 47 

9º Luiz Henrique de Oliveira Antonio 14 

10º Cristiana Quini do Sacramento 06 
 

Novos implementos agrícolas para 
pequenos produtores de Santo Inácio

 A administração mu-
nicipal de Santo Inácio expôs  
em frente a prefeitura, vários 
equipamentos para agricultu-
ra adquiridos com recursos 
vindos de deputados que mili-
tam pelo município em esfera 
estadual e federal.
 Ao todo, três emen-
das parlamentares que so-
maram aproximadamente R$ 
353.000,00 destinadas ao 
município, possibilitaram a 
aquisição  de equipamentos 
que serão destinados para pe-
quenos produtores rurais pelo 
município, os equipamentos 
chega em boa hora em que 
moradores dos Assentamen-
tos Norte Sul e Novo Horizonte 
recebem visita de equipes 
do Governo do Estado, para 
medição dos lotes rurais afi m 
de receberem a tão sonhada 
escritura, o que é previsto para 
ocorrer no próximo ano. 
 Para  Invandir Gaúcho 
presidente do assentamento 
Novo Horizonte, signifi ca muito 
para os pequenos produtores 
a chegada dos equipamentos, 
pois beneficia a agricultura 
familiar e acrescenta e muito 
na economia de Santo Inácio, 
o ITCG está nos assentamen-
tos medindo os lotes para que 
os moradores possam receber 
suas escrituras e se sente 
muito feliz com a disposição 
do prefeito em correr atrás de 

Prefeito Junior Venceslau destacou o montante de R$ 353 mil reais graças a 
três emendas parlamentares que, possibilitou a aquisição dos equipamento

recursos para melhorar a quali-
dade de vida tanto de quem mora 
na área rural, como na urbana.
 O prefeito Júnior Ven-
ceslau destaca  sua preocupa-
ção  com a agricultura familiar.  
– “Acredito que seja o maior 
investimento em implementos 
agrícolas entregues para a área 
rural na história de Santo Inácio, 
temos muito mais a ser entregue, 
mas como choveu e o pessoal 
precisa dos equipamentos para 
o plantio, decidimos adiantar a 
entrega dos que já estão dispo-
níveis, porém temos mais Um 
Milhão de Reais para receber, 
como uma escavadeira,  retro-
escavadeira, pá-carregadeira, 
mas enfi m, agradeço a Deus, mi-
nha equipe, vice-prefeita, câmara 
de vereadores, e os deputados 
federais que prometeram nos 
ajudar e estão cumprindo suas 
promessas”. Destacou Júnior.
 O deputado federal Rei-
nold liberou uma verba em torno 
de R$ 136.000,00 que, fora 
adquirido uma carreta tanque 

sobre chassis, tomador ara-
dor Aivecas, grade niveladora, 
plantadeira p/plantio direto de 
grãos, e uma roçadeira.
 Já o deputado Ênio 
Verri liberou o montante de R$ 
129.000,00, o que resultou na 
aquisição de duas plantadei-
ras. Zeca Dirceu encaminhou 
o valor de R$ 88.000,00, di-
nheiro usado na aquisição de 2 
perfuradores, 2 distribuidores 
de adubos e sementes, plaina, 
batedor de cereal, enciladeira, 
carreta Madeira e uma carreta 
basculante.
 A cerimônia de entrega 
ocorreu em frente a prefeitura 
municipal por volta das 10:45 
hrs, e contou com a presença de 
vereadores, secretariado do mu-
nicípio, assessor do deputado 
Zeca Dirceu, presidentes dos as-
sentamentos Norte Sul e Novo 
Horizonte,  além dos pequenos 
produtores do município, os 
verdadeiros contemplados por 
este valioso investimento feito 
pelo prefeito Junior Venceslau.

FOTOS: ASCOM/PMNE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019 
 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

A Pregoeira do Município de UNIFLOR, ESTADO DO 
PARANÁ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, conforme abaixo especificado: 
 
Objeto –Seleção de propostas para o registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de forma fracionada de fraldas geriátricas para doação a usuários e 
pacientes que necessitam do Sistema Público de Saúde do Município de Uniflor, 
Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos no anexo I – Termo de 
referência parte integrante do edital. 
 

Valor Total Máximo: R$ 20.350,00 (Vinte Mil Trezentos e Cinquenta Reais). 
 
Abertura: 30/10/2019 ás 09h00min. 
 

Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de 
habilitação e propostas de preços: Até o dia 30 de outubro de 2019, até às 08h50min, 
no setor de protocolo geral, sito à Avenida das Flores, nº 118 – Uniflor, Estado do 
Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados 
no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, mediante assinatura de 
recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município: www.uniflor.pr.gov.br–na aba 
portal da transparência. 
 

Uniflor(Pr), 15 de Outubro de 2019. 
 
 

Gabriela M. Grandizoli 
Pregoeira 

Uniflor(Pr), 

Gabriela M. Grandizoli
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 

A Pregoeira do Município de UNIFLOR, ESTADO DO 
PARANÁ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, conforme abaixo especificado: 
 
Objeto – Aquisições de diversos materiais permanentes, bem como: equipamentos, 
móveis, e eletrodomésticos, para atender Departamentos de Assistência Social do 
município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme descrições e quantidades constantes 
do Anexo I – Termo de Referência do Edital completo. 
 

Valor Total Máximo: R$ 20.560,00 (Vinte Mil Quinhentos e Sessenta Reais). 
 
Abertura: 30/10/2019 ás 14h00min. 
 

Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de 
habilitação e propostas de preços: Até o dia 30 de outubro de 2019, até às 13h50min, 
no setor de protocolo geral, sito à Avenida das Flores, nº 118 – Uniflor, Estado do 
Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados 
no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, mediante assinatura de 
recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município: www.uniflor.pr.gov.br–na aba 
portal da transparência. 
 

Uniflor(Pr), 15 de Outubro de 2019. 
 
 

Gabriela M. Grandizoli 
Pregoeira 

Gabriela M. Grandizoli
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 

A Pregoeira do Município de UNIFLOR, ESTADO DO 
PARANÁ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, conforme abaixo especificado: 
 
Objeto –Aquisições de materiais elétricos para realização de manutenção da rede de 
iluminação pública do município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme descrições e 
quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital completo 
 

Valor Total Máximo: R$ 43.435,50 (Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e 
Cinco Reais e Cinqüenta Centavos). 
 
Abertura: 31/10/2019 ás 09h00min. 
 

Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de 
habilitação e propostas de preços: Até o dia 31 de outubro de 2019, até às 08h50min, 
no setor de protocolo geral, sito à Avenida das Flores, nº 118 – Uniflor, Estado do 
Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados 
no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, mediante assinatura de 
recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município: www.uniflor.pr.gov.br–na aba 
portal da transparência. 
 

Uniflor(Pr), 15 de Outubro de 2019. 
 
 

Gabriela M. Grandizoli 
Pregoeira 

Uniflor(Pr), 

Gabriela M. Grandizoli
Pregoeira

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO  
 
 

A Pregoeira do Município de UNIFLOR, ESTADO DO 
PARANÁ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, conforme abaixo especificado: 
 
Objeto – Aquisição de Eletrocardiógrafo para o Departamento de Saúde, do Município 
de Uniflor, Estado do Paraná, conforme especificações e quantidades contidas no 
Anexo I – Termo de Referência do Edital Completo. 
 

Valor Total Máximo: R$ 7.984,00 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais). 
 
Abertura: 31/10/2019 ás 14h00min. 
 

Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de 
habilitação e propostas de preços: Até o dia 31 de outubro de 2019, até às 13h50min, 
no setor de protocolo geral, sito à Avenida das Flores, nº 118 – Uniflor, Estado do 
Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados 
no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, mediante assinatura de 
recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município: www.uniflor.pr.gov.br–na aba 
portal da transparência. 
 

Uniflor(Pr), 15 de Outubro de 2019. 
 
 

Gabriela M. Grandizoli 
Pregoeira 

Gabriela M. Grandizoli
Pregoeira

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2019 
 
Referência: Pregão Presencial nº 37/2019 
 
Data de Assinatura do Contrato: 08/10/2019 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: A RODRIGO VOLPATO DEMORI - ME 
  
CNPJ Nº: 28.677.877/0001-76 
 
ENDEREÇO: Estrada Pedreira, s/n, Lote Rural 223, Zona Rural, Cianorte, Paraná; 
 
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de mudas de flores 
(forração), grama, divisão de grama, mudas de árvores, insumos e adubos, para serem 
utilizados em diversas áreas públicas (praças e jardins) do município de Uniflor, Estado do 
Paraná. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.438,80 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito 
reais e oitenta centavos). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/10/2020 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
 

 
Uniflor (PR), 08 de outubro de 2019. 

 
 

 
Alan Rogério Petenazzi 

Prefeito Municipal 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2019 
 
Referência: Pregão Presencial nº 37/2019 
 
Data de Assinatura do Contrato: 08/10/2019 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná 
 
CONTRATADO: FRANCIS MAYCON BAPTISTA GATI – ME 
  
CNPJ Nº: 19.977.183/0001-28 
 
ENDEREÇO: Rua Cravo, nº. 388, Centro, Uniflor, Estado do Paraná 
 
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de mudas de flores 
(forração), grama, divisão de grama, mudas de árvores, insumos e adubos, para serem 
utilizados em diversas áreas públicas (praças e jardins) do município de Uniflor, Estado do 
Paraná. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 9.992,00 (nove mil novecentos e noventa e dois 
reais) 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/10/2020 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
 

 
Uniflor (PR), 08 de outubro de 2019. 

 
 

 
Alan Rogério Petenazzi 

Prefeito Municipal 
 
 

DECRETO Nº122/2019 

Nomeia membros do Fórum Municipal de Educação de Floraí, conforme lei nº 1.411/2016 e das 
providências correlatadas. 

Fausto Eduardo Herradon, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná no uso de suas 
atribuições legais decreta: 

Artigo I - ficam nomeados para comporem o Fórum Municipal de Educação do Município de Floraí 
– PR nos termos da lei Municipal 1.411/2016 constituído por nove membros e os seus 
segmentos: 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação: 

Titular: Maria AngelaZampieri Gimenez e José Carlos Ratti 

Suplentes: Rosana Helena do Valeretto do Amaral e Fernanda Rodrigues Padovani Azolin 

Representantes das Associações de pais e mestres das escolas municipais: 

Titular: Shirley Regina Mendes, Nathalia Ribeiro Boato 

Suplentes: CirleneMaria Perles , Glaucia Oler de Novaes Gigoleto 

Representantes da educação especial: 

Titular: Varuska Totti 

Suplente: Franciele Lautenschlager dos Santos  

Representantes do Conselho Tutelar 

Titular: João Milton Mantovani  

Suplente: Adriane Peres Carrilho 

Representante do conselho municipal do FUNDEB: 

Titular: Leila Daine Conti  

Suplente: Aline TrissoldiRampazzo; 

Representantes da merenda escola: 

Titular: Regiane Liasch; 

Suplente:CrelisbeteMolina Totti; 

Representantes da educação infantil: 

Titular: VanildaErreroRampani; 

Suplente: AngelaCristina Barraca Canazzaro ; 

Representantes das escolas de nível médio e fundamental: 

Titular: Hilda BúfaloFaraoni; 

Suplente: Marino Donizete Tessarolo Sanches; 

Representante do Conselho Municipal da Criança e Adolescente: 

Titular: Adriane CristieHerradon de Souza; 

Suplente: Janaina Tavares;  

Floraí, 07 de outubro de 2019 

Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2019 
 
Referência: Pregão Presencial nº 37/2019 
 
Data de Assinatura do Contrato: 08/10/2019 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná 
 
CONTRATADO: L.J. COMÉRCIO DE FLORES LTDA – ME 
  
CNPJ Nº: 13.843.754/0001-55 
 
ENDEREÇO: Rua Orquídea, nº. 575, Centro, Uniflor, Estado do Paraná 
 
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de mudas de flores 
(forração), grama, divisão de grama, mudas de árvores, insumos e adubos, para serem 
utilizados em diversas áreas públicas (praças e jardins) do município de Uniflor, Estado do 
Paraná. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 16.215,70 (dezesseis mil duzentos e quinze reais e 
setenta centavos) 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/10/2020 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
 

 
Uniflor (PR), 08 de outubro de 2019. 

 
 

 
Alan Rogério Petenazzi 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 
 
 

 AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO 2° ADITIVO AO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO  

 

ESPÉCIE: Contrato n° 214/2017 – PMU  

REF.: Pregão Presencial n° 77/2017. 

PARTES: Município de Uniflor e a empresa D. SORTI & SORTI LTDA, portadora do CNPJ 
nº 00.173.763/0001-34 
 
OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: Contratação de empresa especializada no ramo de 
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviço da 
saúde, para atender o Departamento de Saúde do Município de Uniflor, Estado do Paraná.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO:  

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado a vigência do contrato com o seguinte novo 
prazo de 20/10/2019 á 19/10/2020. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO: 

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a prorrogação do 
contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 18.600,00 (Dezoito Mil e Seiscentos 
Reais), sendo o valor mensal de R$ 1.550,00 (Hum Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). 

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 10/10/2019. 

 

 

 
 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2019. 
 
Processo Administrativo nº 142/2019 
 

O Município de Florida, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas 
do dia 30 de outubro do ano de 2019, na sua sede à Rua São Pedro, nº 443, Centro o 
PREGÃO PRESENCIAL, para a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na 
forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, com previsão de 250 
(duzentos e cinquenta) cartões por mês e 3000 (três mil) cartões ao ano, com um crédito de 
R$ 100,00 (cem reais) como cartão de vale alimentação para os servidores públicos que será 
através da Secretaria Municipal de Administração, tipo MENOR PREÇO GLOBAL - MENOR 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta dos recursos livres da 
Secretaria Municipal de Administração – CNPJ nº 75.772.400/0001-14 da Administração Pública 
Municipal. 

Poderão participar desta licitação os interessados deste município devidamente 
CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, 
consoante a Lei nº 10.520/2002 e seu regulamento, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014 e suas alterações e Lei nº 8.666/1993, com suas alterações 
posteriores 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 
sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 
sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e 
empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar empresas em consórcio. 
 

AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS 
 
 O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos, 
junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 
     Florida/PR., 15 de outubro de 2019. 
 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO                         CARLOS HENRIQUE GILIO 
Prefeita Municipal                    Pregoeiro 

 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal 

O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos, 

outubro de 2019.

                       CARLOS HENRIQUE GILIO
              Pregoeiro

  

1 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 

Processo nº 110/2019 
APrefeita do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 denovembro,às 14h00 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 004/2019na modalidade Concorrência Pública. 

Prazo máximo para protocolar os envelopes:18/11/2019 até as 13h30 horas. 

Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE 

ABRANGE AS SEGUINTES TAREFAS: ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE 24 HORAS E NAS 

UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO ABRANGENDO ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E 

CURATIVOS, BEM COMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. 

FLORAI,15deoutubro de 2019. 

_________________________ 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 

 
Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 

www.florai.pr.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Floraí –PR, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei 
Federal n° 8.666/93, e suas alterações, e pelas leis Municipais 1346/2014 e1388/2015, na forma que 
especifica:  
Licitação: Concorrência Pública nº 3/2019 - Processo nº 113/2019.  
Tipo: MaiorOferta.  
Objeto: Concessão de uso de um Barracão Industrial, localizado naRua Rocha Pombo, 222, com área 
construída de 550,00 m², registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Esperança, 
sob a matricula de nº 11.392, por um prazo de 01 (um) ano a título gratuito, de espaço para 
exploração industrial de empresas, nas condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, e 
observadas as condições estabelecidas na lei municipal 1.346/2014. 
Recebimento e Abertura das Propostas: às09:00 horas do dia 18 de novembro de 2019. 
Local: Prefeitura Municipal de Floraí–PR, sala de Licitações, situada na Rua Presidente Getúlio 
Vargas, 177,Floraí-PR.  
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado, das 08:00hrs às 
11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs. 
Prazo máximo para protocolar envelopes: 18/11/2019 até às 08:30hrs. 

 
Floraí, 15 de outubro de 2019. 

 
___________________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 
Prefeito Municipal 

 

1 
 

EXTRATO DE 2º ADITIVO DO CONTRATO 
 

ESPÉCIE: Contrato nº 131/2017 – MF. 

REF.: Pregão Presencial nº. 69/2017. 

PARTES: Município de Floraí e a empresa LAÉRCIO MANCUZO – ME. 

OBJETO: Altera-se o prazo de vigência do contrato originariamente firmado para 06 de outubro de 2020. 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 04/10/2019. 

 
________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 
Prefeito Municipal 

 DECRETO Nº 121/2019 

Nomeia membros do Conselho Municipal da Educação conforme lei nº 1.193/2011 e das 
providências correlatadas. 

Fausto Eduardo Herradon, Prefeito Municipal de Floraí Estado do Paraná no uso de suas 
atribuições legais decreta: 

Artigo I – ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Educação do Município de 
Floraí – PR nos termos de lei municipal 1.193/2011 constituído por nove membros e os seus 
segmentos. 

Executivo Municipal 

Titulares: Maria AngelaZampieri Gimenez, Alécio da Silva de Oliveira; 

Suplentes: Fernanda Rodrigues Padovani Azoline Kerlys Andreia Alexandre Barbosa; 

Professores Municipais 

Titulares: Franciele LautenschlagerPimentel, Angela Cristina Barraca Canazzaro;  

Suplentes: Rosilene Aparecida ArioziViotto e Leila Daine Conti; 

Professores Estaduais 

Titular: Hilda Búfalo Faraoni; 

Suplente: Marino Donizete Tessarolo Sanches; 

Representantes dos Estudantes de nível municipal 

Titular: Aparecida Elizabete JurazekMansano; 

Suplente: VanildaErreroRampani; 

Representantes das Escolas Municipais  

Titular: Nathalia Ribeiro Boato;  

Suplente: Shirley Regina Mendes; 

Representantes dos servidores 

Titular:Luis Carlos Mantovani; 

Suplente: Roseli Aparecida Leite Molina; 

Fórum em defesa da Escola Pública 

Titular:Veruska Totti; 

Suplente: Ligia Zuleika Ruiz; 

Artigo II -  A Presidência deste Conselho conforme o contido na lei 1.193/2011 no seu artigo 8º 
parágrafo 4º, artigo 9º e artigo 10º será exercida pela professora Maria AngelaZampieri Gimenez. 

Artigo III – A duração do mandato dos conselheiros, do Presidente e da vice-Presidência,obedece 
ao contido na lei nº 1193/11 artigo 5º. 

Artigo IV – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Floraí, 07 de outubro de 2019 

 

Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal  

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400 

CNPJ 76.285.329/0001-08 
 

 
DECRETO Nº 7074/2019 

 

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do exercício de 2019, e dá outras providências. 
 

O Sr. Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal de 
Mandaguaçu-PR, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
autorização contida na Lei Municipal nº2048/18 de 19 de outubro de 2018. 

 
DECRETA:  

 
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Mandaguaçu-PR, 

no corrente exercício, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinado a suplementar 
as seguintes dotações: 

  
Programa  Trabalho 

Elemento 
Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

09.01.10.301.0011.2.052  Manut. Atividades do Depto. de Saude   
3.3.90.39 488 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.303 34.549,00 

09.02.10.301.0011.2.085  Manut. da UBS Jd. Ouro Verde   
3.3.90.39 621 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.303 21.190,00 

09.02.10.301.0011.2.086  Manut. da UBS Distrito de Pulinópolis   
3.3.90.39 630 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.303 18.529,00 

09.02.10.301.0011.2.087  Manut. da UBS da Vila Guadiana   
3.3.90.39 640 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.303 28.610,00 

     

  Total de Suplementações  102.878,00  
 
 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, serão utilizados os recursos 

previstos no art. 43, Inciso III, da Lei Federal 4.320/64, a saber: 
 

 
III – Anulação  

Programa  Trabalho 
Elemento 

Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

     

09.01.10.301.0011.2.052  Manut. Atividades do Depto. de Saude   
3.3.90.30 484 Material de Consumo 0.303 34.549,00 

09.02.10.301.0011.2.085  Manut. da UBS Jd. Ouro Verde   
3.3.90.30 620 Material de Consumo 0.303 21.190,00 

09.02.10.301.0011.2.086  Manut. da UBS Distrito de Pulinópolis   
3.3.90.30 629 Material de Consumo 0.303 18.529,00 

09.02.10.301.0011.2.087  Manut. da UBS da Vila Guadiana   
3.3.90.46 641 Aux. Alimentação 0.303 28.610,00 

     

  Total de Cancelamentos  102.878,00  
 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 
Mandaguaçu-PR, 15 de outubro de 2019. 

 PREFEITURA DE SANTO INACIO 
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133 
      CNPJ 76.970.375/0001-46 
 
 
      AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIALN° 049/2019-PMSI 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
mecânicos de prensagem de mangueira hidráulica, Serviços de Torno 
e Serviços de Molejo. Data29/10/2019. Abertura 9:00hs  
Informações complementares e aquisição do Edital, poderão ser 
adquiridas no Setor  de  Licitação da P.M.Sto Inácio, Fone ( 044 )  
352.1222  . 
Sto Inácio Pr. 11de  Outubro de 2.019. 
 
CIRO YUJI KOGA  
Pregoeiro 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº088/2019-PMSI 
PROCESSO DISPENSA Nº 020/2019 
 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado:MARIEL COMÉRCIO DE ARTESNATOS LTDA - ME 
CNPJ 13.380.545/0001-12 
 Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA 

VÁRIAS DATAS COMEMORATIVA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DA REFEITURA . 
 Valor do Contrato: R$-5.878,90 ( Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos )  . 
 Prazo de vigência do Contrato:07/08/2020  
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 14/10/2019 

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/2019-PMSI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2019 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 
HOMOLOGAÇÃO do objeto, para AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE 
LEMBRANCINHAS PARA VÁRIAS DATAS COMEMORATIVA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS 
DA PREFEITURA,junto a Empresa MARIEL COMÉRCIO DE ARTESNATOS LTDA - M.E., CNPJ N°   
13.380.545/0001-12,  no valor de R$-5.878,90 (Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa 
Centavos), para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social, ser a proposta mais vantajosa para a 
Administração. 
                                        Santo Inácio,08   de outubro de 2019 
 
                                        JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
                                                    Prefeito Municipal 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº  093/2019-PMSI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 
 
 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado:  INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTAGIO   
CNPJ 53.308.953/0001-88  
 Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS PARA OPERACIO . 
 Valor do Contrato: R$-121.734,24 ( Cento e Vinte e Um Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e 

Quatro Centavos )  . 
 Prazo de vigência do Contrato:  13/10/2020 . 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 15/10/2019 

 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL  Nº043/2019-PMSI  

 
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente processo Licitatório 
realizado por esta Municipalidade. 
O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão de 
Licitação, nomeada pela Portaria 016/2019, de 21 de Janeirode 2019, assim resolve: 
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019-PMSI, e 
adjudicar o seu objeto Para Contratação de Instituição Integradora de Estágios Supervisionados para 
operacionalização de programas de estágio no Município de Santo Inácio para estudantes de Ensino 
Superior e Pós Graduação, que frequentem cursos em Instituições de Ensino Públicas ou Privadas, 
(até 13 (treze)estagiários)e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 que trata do estágio, a empresa:  
LOTE 001  
1° lugar: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E 
ESTAGIO..................................................................................................R$-121.734,24 
 
Declarando como vencedoras as empresas:LOTE  001: Empresa- INSTITUTO COROADOS DE 
APRENDIZAGEM E ESTAGIO, CNPJ 53.308.953/0001-88,  no valor de R$- 121.734,24  ( Cento e vinte 
e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos ), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , DE 
1,74% ( um virgula setenta e quatro por cento ). 
 

Santo Inácio,11       de     Outubro          de 2019. 
 

       JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal 

DECRETO N.º 093/2019 
 
 Súmula: Reconduz o mandato dos membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar, e dá outras 
providências. 
 
O Sr. André Luís Bovo, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por Lei,  
 

DECRETA 
 

 Art. 1º - Constitui o Comitê Municipal do Transporte Escolar que complementa o trabalho dos 
órgãos de controle e fiscalização do Poder Público no âmbito do Transporte Escolar, pelos seguintes 
membros: 
 
I – Representante da Secretaria de Educação Municipal: 
Titular:   ISABELA MAYARA RIOS CRUBELATI GUARNIERI – RG Nº 9.655.113-4/PR 
Suplente: MILTON MOBILIA – RG Nº 3.961.282-8/PR 
       
II – Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:  
Titular: CECILIA ALICE OSSAK – RG Nº 3.962.744-2/PR 
Suplente:  ALINE BORDINI BIONDO PAURO – RG Nº 8.075.970-3/PR 
 
III – Representante dos Diretores da rede Municipal de Ensino: 
Titular: SUELI GUEDES BARDUCO – RG Nº 4.430.004-4/PR 
Suplente: MARIA VALÊNCIO DA SILVA – RG Nº 3.332.142-2/PR 
 
IV – Representante de Pais dos Alunos: 
Titular: ERICA FABIANE DOS SANTOS – RG Nº 9.696.449-7/PR 
Suplente: EDICLÉIA FALA HERNANDES – RG Nº 5.069.554-9/PR 
 

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

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 02 de outubro de 2019. 
 

 
ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

DECRETO Nº 094/2019 
Súmula: NOMEIA, a Srta. PAMELA RENATA DA SILVA, RG. 10.782.432-4 SESP/PR, 

para o exercício do cargo de ZELADORA – 35 horas, constante do Quadro de Pessoal de 
Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ivaí, em função de sua 
aprovação em Concurso Público, Processo Seletivo n. º 001/2017 - Edital de Concurso Público n. 
º 001/2017 de 15 de dezembro de 2017,  
 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1º - Fica nomeada a partir de 14 de outubro de 2019, a Srta. PAMELA RENATA DA 

SILVA, RG. 10.782.432-4 SESP/PR, para o exercício do cargo de ZELADORA – 35 horas, Nível 
X - constante do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São 
Jorge do Ivaí, em função de sua aprovação em Concurso Público, Processo Seletivo 001/2017 - 
Edital de Concurso Público n. º 001/2017 de 15 de dezembro de 2017.  

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 11 dias do mês de outubro de 2019. 

 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO                                        
  Prefeito                                                         

 
 

DECRETO N.º 095/2019 
 

Súmula: Constitui Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais 
de São Jorge do Ivaí e dá outras providências 

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

conferidas por Lei,  
DECRETA 

 
Art. 1º Designa, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal nº 037/90 senhores abaixo 

nominados, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais 
de São Jorge do Ivaí, período outubro/2018 á outubro/2019, objetivando a apuração do resultado 
para efeito de possibilitar ao Executivo Municipal a proceder a Progressão Salarial dos 
funcionários integrantes do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, de acordo com o merecimento 
de cada um, nos termos que a legislação estabelecer.  

 
FUNÇÃO NOME CPF 
Presidente JOSÉ CARLOS GONÇALVES MAGRO 024.739.849-72 
Relator VALDENIR CASETTA 281.483.049-04 
Membro JOSÉ OSWALDO CAMILO BIONDO 206.149.349-15 

 
Art. 2º - Considerar-se-á classificado e hábil a Progressão Salarial, o Servidor que 

obtiver, nota na avaliação de desempenho, superior ou igual a 5,0 (cinco) pontos.  
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário 
 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 11 de outubro de 2019. 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 

PORTARIA Nº 169/2019 
 

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

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao servidor abaixo relacionado, Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme atestado médico e benefício nº 629.565.232-1 concedido pelo INSS – Instituto Nacional 
da Seguridade Social. 

 
Nome Cargo Período(s) 
Katia Cristina do Amaral de Souza  Zeladora   20/09/2019 a 07/10/2019 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 07 de outubro de 2019. 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 
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CONTRATO Nº 1212-848/2019 

 
 Pelo presente contrato administrativo as partes: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de 
direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.970.391/0001-39, com sede na Rua Dr. Jose Candido 
Muricy 216, no Município de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeita 
Municipal – Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado 
a AV. Paranapanema, s/n – PARANAPOEMA - Estado do Paraná;, portador da cédula de identidade nº  RG 
n  2.256.731-4 e, C.P.F. n  564.835.839-87, doravante denominado contratante e  a Empresa 
CIRURGICA PARANAVAI – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
30.766.874/0001-15, com sede na Rua Minas Gerais, 490, centro, CEP: 87.701-070, na cidade de 
Paranavai/PR., neste ato representada pela Sr.(a) Alex Dias Daminelli, brasileiro, casado, 
empresário, portador(a) da CI/RG nº - 8857839-2 da SSP/PR e inscrito(a) no CPF/MF nº 
069.546.129-32, residente e domiciliado na Rua Francisco Isidoro de Oliveira, 385 – Jardim 
Maringá – CEP: 87709-090. Doravante denominada contratada, têm entre si justo e contratado, com 
inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em razão da licitação pela modalidade Pregão na forma presencial 
do tipo menor preço por Item, devidamente ratificada, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: - Aquisição de Medicamentos.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante pagará à 
contratada o valor de R$ 27.260,40 (vinte e sete mil e duzentos e sessenta reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Codigo BR 
 

Marca 
Unid. 

Forneciment
o  

Quant
. 

Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor Máx. 
Total. 

3 cilostazol, concentração: 
100mg BR 0276378 

 
BIOLAB comprimido 2400 R$ 0,60 R$ 1.440,00 

6 

glicosamina, composição 
associada com condroitina em 

sais sulfatos, concentração: 
1,5g + 1,2 g, forma 

farmaceutica: pó oral 

BR0394237 

 
 
 

ACHE sache 4,135g 3000 R$ 4,95 R$ 14.850,00 

13 aripiprazol concentração: 10mg BR0364780 
 

ALTHAIA comprimido 3000 R$ 2,46 R$ 7.380,00 

14 buspirona cloridrato 
concentração: 10mg BR0272573 

 
PRATIDONADU

ZZI 
comprimido 1920 R$ 1,87 R$ 3.590,40 

   
 

   
R$27.260,40 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO: A verificação da 
entrega do objeto desta licitação ficará a cargo do setor de compras competente pelo recebimento dos 
medicamentos. 
Parágrafo único.  A entrega terá como termo inicial a assinatura do contrato e como termo final de 12 meses. 

Prazo de entrega: sendo que a contratada deverá solicitar os produtos sempre com NOTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, sendo entregues em até 02 (dois) dias da solicitação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 15 dias após a entrega 
dos produtos.  

§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 5 dias a 
partir da sua reapresentação. 

§2º O presente contrato, vigorará por 12 meses, podendo ser aditivada no importe de 25% (vinte e 
cinco) por cento. 

O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 
 CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, 
com exceção de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas – capazes 
de retardar ou impedir a execução do ajuste – ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, com a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será 
mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:  
§1º São obrigações da contratada: 
A Contratada será a única responsável pela qualidade dos objetos fornecidos. 
Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou 
inadequado ao consumo e se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do 
referido diploma legal. 
§2º Constitui-se em obrigação do contratante o pagamento estabelecido neste contrato.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: Fica designado (a) o (a) servidor (a) Kelly Cristina de Freitas 
Pereira, matrícula nº. 553, portador (a) da CI/RG nº. 6.058.021-9 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 
865.084.409-00 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro 
de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93, junto ao 
representante da contratada, solicitar a correção de eventuais falhas e/ou irregularidades que forem 
verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), serão objeto de 
comunicação oficial à contratada, a qual submeter-se-á à aplicação das penalidades previstas neste contrato. 
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto deste contrato serão registradas pelo contratante. 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 
b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados; 
c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação; 
d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
f) dissolução da sociedade da contratada; 
g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a execução do 
contrato; 
h) ocorrência do caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, desde que impeditivas à execução 
do contrato; 
II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada 
ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento de 
suas obrigações. 
Parágrafo único. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -  O presente instrumento contratual rege-se pelas 
disposições expressas na Lei n.° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n.° 8.078, de 
11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro, e 
em outras referentes ao objetivo, ainda que não explicitadas. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE – Uma vez firmado, o extrato do presente contrato será 
publicado no jornal oficial do município “O REGIONAL”, pelo CONTRTATANTE, em cumprimento ao disposto 
no artigo 61, § 1º, da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, 
para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fazem parte integrante deste contrato, 
independente de transcrição, as condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos. 
 E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 
 

Paranapoema – PR, 11 de Outubro de 2019. 
 

_______________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

______________________________________________ 

CIRURGICA PARANAVAI – EIRELI 

CONTRATADA 
 
 
 
...................................................................         
 
 
 
 
 
                           

 
CONTRATO Nº 1211-847/2019 

 
 Pelo presente contrato administrativo as partes: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de 
direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.970.391/0001-39, com sede na Rua Dr. Jose Candido 
Muricy 216, no Município de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeita 
Municipal – Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado 
a AV. Paranapanema, s/n – PARANAPOEMA - Estado do Paraná;, portador da cédula de identidade nº  RG 
n  2.256.731-4 e, C.P.F. n  564.835.839-87, doravante denominado contratante e  a Empresa 
NOROESTE MEDICAMENTO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
06.974.929/0001-06, com sede na Rua Antonio Fachin, 2210, centro, nesta cidade de 
Paranavai/PR., neste ato representada pela Sr.(a) Regiane Rodrigues Braga, portador(a) da CI/RG 
nº - 5.736.660-5 da SSP/PR e inscrito(a) no CPF/MF nº 856.228.269-34, residente e domiciliado na 
cidade de Paranavaí – Estado do Paraná, na Rua Souza Naves, nº 1146 – Jardim São Cristovão – 
CEP: 87.702-220. Doravante denominada contratada, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à 
Lei Federal nº 8.666/93, em razão da licitação pela modalidade Pregão na forma presencial do tipo menor 
preço por Item, devidamente ratificada, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: - Aquisição de Medicamentos. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante pagará à 
contratada o valor de R$ 22.405,10 (vinte e dois mil e quatrocentos e cinco reais e dez centavos). 

Item Descrição Codigo BR 
 

Marca Unid. 
Fornecimento Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor Máx. 
Total. 

1 

neomicina, composição: 
associad a com bacitracina, 

concentração: 5mg+ 250ui/g 
tipo / medicamento - pomada 

BR2713167 

 
SOBRAL 

Bisnaga 15,00 g 500 R$ 1,60 R$ 800,00 

4 

mucopolissacarídeo, 
composição: polissulfato, 

concentração: 5mg/g, forma 
farmaceutica: gel 

BR0440055 

 
 

UNIAO 
QUIMICA 

bisnaga 40,00 g 20 R$ 7,70 R$ 154,00 

7 
duloxetina concentração: 30mg, 

forma farmaceutica: 
microgranulos de liberação 

BR0302442 
 

NOVA 
QUIMICA capsula 3000 R$ 1,37 R$ 4.110,00 

8 
valproato de sódio, composição: 

associado ao ácido valpróico 
concentração: 199,8mg + 87mg 

BR0407033 
 

TORRENT comprimido 600 R$ 0,89 R$ 534,00 

9 zolpidem, dosagem: 10mg BR0278316  
NOVARTIS comprimido 3600 R$ 0,90 R$ 3.240,00 

10 escitalopram oxalato, dosagem: 
10 mg BR0291770 

 
TORRENT comprimido 3360 R$ 0,55 R$ 1.848,00 

21 levanlodipino besilato, 
concentração: 2,5 mg BR0424170 

 
BIOLAB comprimido 3000 R$ 1,24 R$ 3.720,00 

22 levanlodipino besilato, 
concentração: 5mg BR0424169 

 
BIOLAB comprimido 3000 R$ 2,47 R$ 7.410,00 

24 
sulfametoxazol, composição: 

associad o à trimetoprima, 
concetração: 800mg + 160mg 

BR 0308883 
 

PRATI 
DONADUZZI comprimido 720 R$ 0,28 R$ 201,60 

25 atropina 1% colirio 5ml 9084 ALLERGAN frasco 50 R$ 7,75 R$ 387,50 

   
 

   
R$ 22.405,10 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO: A verificação da 
entrega do objeto desta licitação ficará a cargo do setor de compras competente pelo recebimento dos 
medicamentos. 
Parágrafo único.  A entrega terá como termo inicial a assinatura do contrato e como termo final de 12 meses. 

Prazo de entrega: sendo que a contratada deverá solicitar os produtos sempre com NOTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, sendo entregues em até 02 (dois) dias da solicitação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 15 dias após a entrega 
dos produtos.  

§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 5 dias a 
partir da sua reapresentação. 

§2º O presente contrato, vigorará por 12 meses, podendo ser aditivada no importe de 25% (vinte e 
cinco) por cento. 

O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, 
com exceção de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas – capazes 
de retardar ou impedir a execução do ajuste – ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, com a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será 
mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:  
§1º São obrigações da contratada: 
A Contratada será a única responsável pela qualidade dos objetos fornecidos. 
Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou 
inadequado ao consumo e se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do 
referido diploma legal. 
§2º Constitui-se em obrigação do contratante o pagamento estabelecido neste contrato.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: Fica designado (a) o (a) servidor (a) Kelly Cristina de Freitas 
Pereira, matrícula nº. 553, portador (a) da CI/RG nº. 6.058.021-9 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 
865.084.409-00 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro 
de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93, junto ao 
representante da contratada, solicitar a correção de eventuais falhas e/ou irregularidades que forem 
verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), serão objeto de 
comunicação oficial à contratada, a qual submeter-se-á à aplicação das penalidades previstas neste contrato. 
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto deste contrato serão registradas pelo contratante. 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 
b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados; 
c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação; 
d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
f) dissolução da sociedade da contratada; 
g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a execução do 
contrato; 
h) ocorrência do caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, desde que impeditivas à execução 
do contrato; 
II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada 
ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento de 
suas obrigações. 
Parágrafo único. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -  O presente instrumento contratual rege-se pelas 
disposições expressas na Lei n.° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n.° 8.078, de 
11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro, e 
em outras referentes ao objetivo, ainda que não explicitadas. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE – Uma vez firmado, o extrato do presente contrato será 
publicado no jornal oficial do município “O REGIONAL”, pelo CONTRTATANTE, em cumprimento ao disposto 
no artigo 61, § 1º, da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, 
para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fazem parte integrante deste contrato, 
independente de transcrição, as condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos. 
 E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

  
Paranapoema – PR, 11 de Outubro de 2019. 

 
 

_______________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

______________________________________________ 

NOROESTE MEDICAMENTO – EIRELI 

CONTRATADA 
 
 
 
...................................................................         
 
 
 
 
 
                           

PREFEITA MUNICIPALLEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATO Nº 1210-846/2019 
 Pelo presente contrato administrativo as partes: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.970.391/0001-39, com sede na Rua Dr. Jose Candido Muricy 216, no 
Município de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeita Municipal – Senhora 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, residente e domiciliado a AV. Paranapanema, s/n – 
PARANAPOEMA - Estado do Paraná;, portador da cédula de identidade nº  RG n  2.256.731-4 e, C.P.F. n  
564.835.839-87, doravante denominado contratante e  a Empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BOEING LTDA, sediada na rua beira lago, número 78 no Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86150-
000,  representado por Oscar neto Boeing, brasileiro, empresário, casado, regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 01/12/1968, natural de Londrina – PR, residente e domiciliando na cidade de Cambé – Paraná, na Rua 
Bento Munhoz de Rocha Neto nº 325, Apto. 02, Bloco 6ª, condomínio residencial castelo branco, CEP 86.186-125. 
Doravante denominada contratada, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em 
razão da licitação pela modalidade Pregão na forma presencial do tipo menor preço por Item, devidamente ratificada, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO: - Aquisição de Medicamentos.  
CLÁUSULA SEGUNDA  DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante pagará à contratada o 
valor de R$ 11.183,88 (onze mil cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE MARCA VAL.UNIT. VAL.TOTAL 

5 

macrogol, princípio ativo: 
macrogol 3350, composição: 
bicardon ato de sódio, cloretos de 
sódio e potássio, 
concentração:13,125g + 177,5 mg 
+ 46,6 mg + 350,7mg , forma 
farmacêutica: pó para preparação 
extemporânea 1000 LIBBS 1,44 1440,00 

12 

tiotrópio brometo, composição: 
sal brometo, concentração: 
2,5mcg/dose, forma 
farmacêutica: solução p/ inalação 
característica adicional: com 
inalador 12 BOEHRINGER 215,74 2588,88 

16 
Colecalciferol, concentração: 
7.000 ui 4320 ALTHAIA 1,50 6480,00 

17 
aciclovir, dosagem: 50 mg/g, uso: 
creme 300 PRATIDONADUZZI 2,25 675,00 

    
   

11183,88 
 CLÁUSULA TERCEIRA  DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO: A verificação da entrega do 
objeto desta licitação ficará a cargo do setor de compras competente pelo recebimento dos medicamentos. 
Parágrafo único.  A entrega terá como termo inicial a assinatura do contrato e como termo final de 12 meses. 

Prazo de entrega: sendo que a contratada deverá solicitar os produtos sempre com NOTA DE 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, sendo entregues em até 02 (dois) dias da solicitação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado da seguinte forma: 15 dias após a entrega dos 
produtos.  

§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento será de 5 dias a partir da 
sua reapresentação. 

§2º O presente contrato, vigorará por 12 meses, podendo ser aditivada no importe de 25% (vinte e cinco) por 
cento. 

O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde 
que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 
 

CLÁUSULA QUINTA  DOS REAJUSTES: Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis, com exceção 
de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculadas – capazes de retardar ou impedir 
a execução do ajuste – ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea 
econômica extraordinária e extracontratual, hipóteses nas quais será mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial 
contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA  DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:  
§1º São obrigações da contratada: 
A Contratada será a única responsável pela qualidade dos objetos fornecidos. 
Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado ao 
consumo e se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma legal. 
§2º Constitui-se em obrigação do contratante o pagamento estabelecido neste contrato.  
CLÁUSULA SÉTIMA  DA FISCALIZAÇÃO: Fica designado (a) o (a) servidor (a) Kelly Cristina de Freitas Pereira, 
matrícula nº. 553, portador (a) da CI/RG nº. 6.058.021-9 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 865.084.409-00 para 
exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos 
disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93, junto ao representante da contratada, solicitar a 
correção de eventuais falhas e/ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 
48h (quarenta e oito horas), serão objeto de comunicação oficial à contratada, a qual submeter-se-á à aplicação das 
penalidades previstas neste contrato. 
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto deste contrato serão registradas pelo contratante. 
CLÁUSULA OITAVA  DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 
b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados; 
c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação; 
d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
f) dissolução da sociedade da contratada; 
g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a execução do contrato; 
h) ocorrência do caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, desde que impeditivas à execução do 
contrato; 
II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 
 
CLÁUSULA NONA  DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada ficará 
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento de suas 
obrigações. 
Parágrafo único. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -  O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições 
expressas na Lei n.° 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n.° 8.078, de 11.09.1990 – Código de 
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro, e em outras referentes ao objetivo, 
ainda que não explicitadas. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  DA PUBLICIDADE  Uma vez firmado, o extrato do presente contrato será publicado 
no jornal oficial do município “O REGIONAL”, pelo CONTRTATANTE, em cumprimento ao disposto no artigo 61, § 1º, da 
lei 8.666/93. 
 

 

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

 

 
                      
 

EXTRATO CONTRATO Nº 1215-851//22001199 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: CIRURGICA ONIX - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 20.419.709/0001-33, com sede na Rua Pica-Pau, 1211, centro, nesta cidade de 
Arapongas/PR., neste ato representada pelo Sr.(a) Larissa Cardoso Machado, portador(a) da 
CI/RG nº - 12.484.409-6 da SSP/PR e inscrito(a) no CPF/MF nº 081.176.039-18, domiciliada e 
residente na cidade de Arapongas – PR, na Rua João Graveto, nº 78, Golden Garden residência 
Condomínio – CEP: 86.701-875. 

 

OBJETO:  Aquisição de medicamentos, prodetor, sabonete liquido e sonda uretral. 

   

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a partir da 
assinatura. 
 

VALOR: Pela prestação de serviço a CONTRATANTE pagará o valor de R$ 
611.653,80(onze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), mediante 
apresentação de nota Fiscal . 

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

05.009.10.301.0018.2233.339032.0000 RED. 228  
 

Paranapoema, 14 de Outubro de 2018. 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
PREFEITA MUNICIPAL  

CONTRATANTE 
 
 

 

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 53/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2019 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 53/2019 – 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 medicamentos, prodetor, sabonete liquido e sonda uretral.   

 

EMPRESA: CIRURGICA ONIX - EIRELI. 
 
CNPJ: 20.419.709/0001-33 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 11.653,80(onze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta 

centavos). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
05.009.10.301.0018.2233.339032.0000 RED. 228 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 
 

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 14 de Outubro de 2019 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fazem parte integrante deste contrato, independente de 
transcrição, as condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual 
será aplicada aos casos omissos. 
 E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

  
Paranapoema – PR, 11 de Outubro de 2019. 

 
_______________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

______________________________________________ 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING LTDA 

CONTRATADA 
 
...................................................................         
 
 
 
 
 
                           

CONTRATANTE
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2019- 
TOMADA DE PREÇOS N° 02-2019            
 
CONTRATANTE: Município de Santa Inês, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Governador Munhoz da Rocha, inscrito no CGC/MF nº 78.092.293/0001-71, neste ato 
representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
Bruno Vieira Luvisotto, portador da Cédula de Identidade RG nº  9.262.814-0 SESP/PR e 
do CPF/MF nº 054.482.119-09, e 
 
CONTRATADA: M. DE MARCHI CONSTRUTORA E IMOBILIARIA - EIRELI. 
 
OBJETO: Construção de 02 barracões com área total de 750,00m². Execução de obra na 
sede do município, contendo os seguintes serviços: Placa de Obra, movimentação de terra, 
fundações, estruturas, alvenaria, cobertura, esquadrias em geral, instalações elétricas e 
hidráulicas e limpeza final da obra..  
 
VALOR:   R$ 532.905,17 (Quinhentos e trinta e dois novecentos e cinco reais e dezessete 
centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da 
funcional programática 02.001.04.122.0005.1.003.4.4.90.51.00.00, fonte 1000, Obras e 
Instalações. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma 
físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de Julho de 2019. 
 
FORO: Comarca de colorado, Estado do Paraná. 
 
Santa Inês, 08 de julho de 2019. 

Republicado por conter incorreção 

  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 91/2019 
Dispensa - 37/2019 

 
O prefeito Municipal, BRUNO VIEIRA LUVISOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo Nrº              : 91/2019 
b) Licitação Nrº             :            37/2019 
c) Modalidade                :            Dispensa: 
d) Data Homologação   : 09/10/2019 
e) Objeto Homologado  : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO. 
  

 
==================================================================  
D. MAZINE - ME - CNPJ 19.739.384/0001-97 
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
bola de futebol 05, infantil OUM 200,00 14,9900 2.998,00 
Bola de vôlei infantil em EVA OUM 150,00 11,9900 1.798,50 
   Total: 4.796,50 
 
 
==================================================================  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.392.0008.2.073. - Manutenção das Atividades Culturais 
 
 
 Valor Total Homologado - R$4.796,50 
 
SANTA INES, 09 de outubro de 2019.  
 
                                    __________________________________  
                         BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 89/2019 
Dispensa - 35/2019 

 
O prefeito Municipal, BRUNO VIEIRA LUVISOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo Nrº              : 89/2019 
b) Licitação Nrº             :            35/2019 
c) Modalidade                :            Dispensa: 
d) Data Homologação   : 08/10/2019 
e) Objeto Homologado  : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 
  

 
==================================================================  
DENTAL VALE - CNPJ 22.767.963/0001-58 
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
Esponja Hemostática com 40 unidades COD BR0417242 OUM 2,00 169,9500 339,90 
Resina Filtek Z250  XT A3,5 4G COD BR0390505 OUM 5,00 72,9500 364,75 
Resina Filtek Z250  XT A3 4G COD BR0390505 OUM 5,00 72,9500 364,75 
Alginato Jeltrate Dustless 410 G COD BR0278252 OUM 5,00 46,9500 234,75 
Disco Feltro Kit 3041 COD BR0339088 OUM 5,00 59,9500 299,75 
Ponta Diam.FG 3195FF COD BR0404644 OUM 5,00 10,9500 54,75 
Ponta Diam. FG 3195F COD BR0403155 OUM 5,00 10,9500 54,75 
Ponta Diam. FG 3118FF COD BR0403151 OUM 5,00 10,9500 54,75 
Ponta Diam. FG 1011 COD BR0402945 OUM 5,00 10,9500 54,75 
Ponta Diam. FG 1012 COD BR0402945 OUM 5,00 10,9500 54,75 
DENTE ARTIFICIAL TIPO DUPLA PRENSAGEM MATERIAL 
RESINA ACRILICA CONVENCIONAL REGIÃO DENTES 
ANTERIORES SUPERIORES. COD BR0407396 

OUM 142,00 10,9800 1.559,16 

Adesivo Bond 2 6G COD BR0391133 OUM 3,00 119,9500 359,85 
Indicador  Biológico  Clean Test com 10 Unid COD BR0377069 OUM 5,00 54,9500 274,75 
Prensa de Coccao 2 Muflas COD BR0397636 OUM 4,00 55,9500 223,80 
Mufla de Latão nº 6 sem parafuso COD BR0397637 OUM 3,00 128,9500 386,85 
Isolante para Resina Acrílica Isocril 1L COD BR0428472 OUM 5,00 58,9500 294,75 
Silicone 2,6 KG COD BR0454436 OUM 4,00 303,9500 1.215,80 
Silicone de Cond. Catalisador Indurent Gel 60 Ml. COD BR0350857 OUM 5,00 63,9500 319,75 
Cera Wilson Rosa 7 com 180 Laminas COD BR0406791 OUM 3,00 179,9500 539,85 
Kit Disco de Lixa Super-Snap 501 c/8 un + Mandril. COD 
BR0438122 

OUM 4,00 39,9500 159,80 

Fio de Sut. Seda 3-0 com Agulha c/ 24 COD BR0281554 OUM 4,00 45,9500 183,80 
Resina Opallis Flow A3 2G COD BR0390506 OUM 4,00 24,9500 99,80 
Descolador Molt Duplo N.2-4 18 cm. COD BR0286265 OUM 4,00 64,9500 259,80 
Descolador Freer 35-15 COD BR0413450 OUM 4,00 64,9500 259,80 
Mascara com elástico branca tripla com 50 un COD BR0302866 OUM 10,00 14,9500 149,50 
Forceps adulto nº 069 COD BR0413510 OUM 3,00 79,9500 239,85 
Forceps adulto nº 018R COD BR0413513 OUM 3,00 79,9500 239,85 
Enxaguante Bucal Periogard 2l COD BR0301906 OUM 2,00 49,9500 99,90 
Envelope Esterilização Autos 19 x 33 cm com 100 un COD 
BR0445801 

OUM 4,00 55,9500 223,80 

Envelope esterilização autos 15 x 25 cm com 100 un  COD 
BR0445801 

OUM 4,00 35,9500 143,80 

Broca Cirúrgica Zekrya FG 28 MM  COD BR0401870 OUM 3,00 52,9500 158,85 
Broca Cirúrgica Zekrya FG 23 MM  COD BR0440144 OUM 3,00 52,9500 158,85 
Bandeja de Aço inox 22 x 09 x 1,5 cm MF 289 COD BR0440144 OUM 4,00 21,9500 87,80 
Sugador Cirúrgico Plástico Descartável 40 Un   COD BR0406292 OUM 4,00 58,9500 235,80 
Kit Ionomero de Vidro Restaurador. COD BR0404583 OUM 10,00 52,9500 529,50 
Acril. Termo Plus Pó Rosa Médio com veias 1 kg  COD BR0390464 OUM 4,00 125,9500 503,80 
Acril. Termo Plus PÓ INCOLOR  Médio sem veias 1 kg  COD 
BR0390464 

OUM 4,00 125,9500 503,80 

Tira de Lixa para Resina 1954 com 150 un COD BR03090465 OUM 4,00 112,9500 451,80 
Resina acril termo liq com  crosslink 1l COD BR0390456 OUM 4,00 109,9500 439,80 
   Total: 12.181,91 
 
==================================================================  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.301.0006.2.031. - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude 
10.301.0006.2.031. - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude 
10.301.0006.2.032. - Manuteção das atividades de transportes de doentes 
10.301.0006.2.032. - Manuteção das atividades de transportes de doentes 
10.302.0006.2.033. - Manutenção dos serviços de saúde pública 
10.302.0006.2.074. - Manut. das Ativ. de Chefia de Agendamentos 
 
 Valor Total Homologado - R$12.181,91 
 
SANTA INES, 08 de outubro de 2019.  
 

                                   __________________________________  
                         BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 

                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

 

                              ______________________________________________________________________________

                              ______________________________________________________________________________

  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 90/2019 
Dispensa - 36/2019 

 
O prefeito Municipal, BRUNO VIEIRA LUVISOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo Nrº              : 90/2019 
b) Licitação Nrº             :            36/2019 
c) Modalidade                :            Dispensa: 
d) Data Homologação   : 08/10/2019 
e) Objeto Homologado  : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA DIVERSOS 

DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. 
  

 
==================================================================  
SERGIO APOLINARIO GONCALVES - CNPJ 02.632.978/0001-00 
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
Ventilador de parede Oscilante élice 60 cm,grade 60 cm em 
aço,controle de velocidade rotativo, area de cobertura 40m² . 

OUM 30,00 230,0000 6.900,00 

   Total: 6.900,00 
 
 
==================================================================  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.301.0006.2.032. - Manuteção das atividades de transportes de doentes 
27.812.0020.2.072. - Manutenção das Atividades de Gerencia de Esporte e Lazer 
20.606.0015.2.056. - Manutenção das atividades da Agricultura em Geral 
12.365.0007.1.005. - Construção/ Reforma e ampliação de unidades escolares 
 
 Valor Total Homologado - R$6.900,00 
 
SANTA INES, 08 de outubro de 2019.  
 
                                    __________________________________  
                         BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 

                              ______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão  Nº 31/2019 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 29 de outubro de 2019, às 09 h00min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 031/2019, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA USO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS 
DO MUNICIPIO. 
 
Santa Inês, 15 de Outubro de 2.019. 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

         

 

    

  

            



    



  

     

           

     

 



               

  



    

    

    

        

        

        

        

        



    

                

                

  

               

 

 

 

         

 

    

  

            



    



  

   

          

     

 



           

  



    

    

    

    

    

    



    

                 

                   

                   

                 

                

               

                

                

                

                

            

     

    

   

                

                 



   

                 

                   

                  

               

                



   

                   

                  



   

                     

                 

                  

               

                



   

                

                

 

         

 

    

  

                

                  



   

                   



   

                   

                   

                    



   

                



   

                 

                   



   

                    



   

                     

                    

  

               

 

 

 

2.019.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO
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DECRETO Nº 748/2019 

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

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

 
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no 

exercício financeiro de 2019 do Município de Colorado. 
 
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado 

para o exercício de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), destinados ao 
reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

 08.001 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 08.001.12.361.0010.2018 

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 3.3.90.93.00.00 1126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 
 
Total das Suplementações                                                                                                                      R$ 300,00 
 

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito suplementar, fica indicado o 
seguinte excesso de arrecadação: 

   
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                             FONTE             VALOR 

 
-4.1.3.2.1.00.1.1.01.66 – Rendimentos de Aplicação Financeira - Construção de 
Quadra Escolar – PAC2 – Transferências Voluntárias Públicas Federais  
  

    126 300,00 

Total do Excesso de Arrecadação                                                                                                         R$ 300,00 
 
 

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

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de outubro 

do ano de dois mil e dezenove. 
 
 

 
Marcos José Consalter de Mello 

Prefeito Municipal 
Marcos José Consalter de Mello

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

Exercício:  2019

Pág. 1/1

Estado do Paraná                CNPJ 78.092.293/0001-71

Decreto  nº 49/2019 de 15/10/2019

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do 
Município, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA INÊS, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas 
pela Lei  Orçamentária nº 492/2019 de 27/09/2019.

Decreta:

Suplementação
02 GABINETE DO PREFEITO
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0005.1.003. Construção do Paço Municipal

 400.000,00 670 - 4.4.90.51.00.00 1601 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Suplementação:  400.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos , os 
provenientes de Operação de Crédito em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 
realiza-las, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso IV, da Lei Federal nº 4.320/64:

 400.000,00Receita: 2.1.1.9.00.11.00.000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

 400.000,00Total da Receita:

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

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA INÊS , em  15 de outubro de 2019.

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA INÊS , em  15 de outubro de 2019.

 
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 84/2019 

 
Art. 1º - O Presidente da Comissão Permanente de Seleção de Estudantes para a 

Realização de Estágio através de Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado final referente 
ao Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 83/2019, conforme abaixo discriminado: 
 
CARGO – ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS  
 

INSC. NOME RESULTADO 
01.01 JOSIANE RAMOS DA SILVA 1.  
01.02 LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA OLIANO 2.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paranapoema - PR, 15 de Outubro de 2019. 

 
 

JOÃO DOS SANTOS COSTA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Paranapoema - PR, 15 de Outubro de 2019

JOÃO DOS SANTOS COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO: Nº 347/2019. 

DISPENSA: Nº 093/2019. 

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE 
OBRA DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS PARA A SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO PARANÁ. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO. 
CONTRATADA: J.C LEOPOLDO & CIA LTDA. 

CNPJ: 79.123.097/0001-80. 

VALOR: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  
 

12.001.15.452.005.2.036– Manter os Serviços de 
Limpeza Pública e coleta de lixo  

Material pra Manutenção de 
Bens Móveis 
 

REDUZIDO 524 -
(FONTE 01000) –
3390302500 –  
13.000,00 
 

12.001.15.452.0005.2.038 – Manter os Serviços nas 
Praças, Parques e Jardins 

Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos 
 

REDUZIDO 528 -
(FONTE 01000) – 
3390391700 
4.000,00 
 

Vigência: 06 (SEIS) MESES.  

Colorado - PR, 14 de Outubro de 2019. 

___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 

1 
Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 

CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO: Nº 348/ 2019. 

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 083/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE REGISTRO CIVIL AS 

PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO PARANÁ, PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE 

CERTIDÕES DE ÓBITO/CASAMENTO/NASCIMENTO. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO. 

CONTRATADO: IRPEN INST REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS ESTADO DO 

PARANÁ.  

CNPJ: 00.726.251/0001-58. 

VALOR: R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  

 Dotação Departamento Elemento de 
Despesa 

Valor 

05.001.04.122.0003.2.007 
Manter as Atividades 

Administrativas e Paço 
Municipal 

3.3.90.39.66.00 
Ficha (76) 
Serviços 

Judiciários 

4.000,00 

TOTAL   R$ 
4.000,00 

Vigência:_12 (DOZE) MESES 
  Colorado - PR, 14 de Outubro de 2019. 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Estado do Paraná 
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EXTRATO DE CONTRATO  

CONTRATO: Nº 349/2019. 

INEXIGIBILIDADE: Nº 084/2019. 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA. (FUNVAPAR).  

OBJETIVO: REPASSE REFERENTE (POA) 2019/2020 DE AIH’S JUNTO A FUNDAÇÃO VALE 
DO PARANAPANEMA – HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA DO MUNICÍPIO DE 
COLORADO, PACTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: NOVA ESPERANÇA, PAIÇANDU, 
IGUARAÇÚ E SANTA FÉ. 
 
VALOR: R$ 158.969,96 (Cento e cinqüenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis 

centavos). 

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  
09.001.10.302.0007.2.025 Desenvolver Ações 
de Alta e Média Complex. Amb. E Hospitalar. 

Reduzido 378 – (fonte 494) – Demais despesas com 
Serviço Médico, Hospitalar, Odont. e Laboratorial 

 
Colorado - PR, 14 de Outubro de 2019. 

 
    _________________________________                   ___________________________ 

Antônio Luiz de Oliveira Filho                       Marcos José Consalter de Mello 
    GESTOR FUNDO MUN. DE SAUDE                                              PREFEITO 

 
 

Colorado - PR, 14 de Outubro

                 ___________________________
                     Marcos José Consalter de Mello
                                 PREFEITO

12 (DOZE) MESES

_________________________________________________________________________________________
Marcos José Consalter de Mello

Prefeito

___________________________

Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ 
CNPJ Nº 76.282.649/0001-04 

Praça Santa Cruz, nº 249 – fone (44)3243-1157 
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: ouvidoria@pmsjivai.pr.gov.br 

 
 
 

PORTARIA Nº 170/2019 
 

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

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, 15 DIAS DE FÉRIAS 
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90. 

 
 
FUNCIONÁRIO 

 
CARGO 

 
PERÍODO 
AQUISITIVO 

 
PERÍODO DE 
FÉRIAS 

Joao Antônio Auxiliar Administrativo 01/09/2018 a 
31/08/2019 

01/10/2019 a 
15/10/2019 

                   
     Registre-se e Publique-se.                        
                  
             PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 07 de outubro de 2019. 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 

 

DECRETO Nº 3.315, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

Concede Aposentadoria por Invalidez Permanente à servidora 
Leonor Milhorini Ciavolella, matrícula 201141, e dá outras 
providências. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o art. 40, § 1º, I, da CF, considerando a Lei Municipal nº 132/2005, 
e considerando o contido no processo de aposentadoria da servidora Leonor Milhorini Ciavolella, 
matrícula nº 201141 

 
DECRETA 
 
Art. 1º Fica concedida, à servidora Leonor Milhorini Ciavolella, RG 4.972.827-1, matrícula nº 

2-01141, ocupante do cargo efetivo de Merendeira/40h, nível 9, de acordo com o laudo médico 
pericial, Aposentadoria por Invalidez permanente/doença grave, a partir de 1º de outubro de 2019, 
com proventos mensais e integrais no valor de R$ 1.200,10 (mil e duzentos reais e dez centavos), 
conforme demonstrativo de cálculo com fundamento no art. 40 da CF, § 1º, inciso I, e §§ 2º e 3º, 
sendo a forma de reajuste sem paridade. 

 
Art. 2º A aposentadoria concedida na forma deste decreto será devidamente analisada e 

eventualmente convalidada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para que surta todos os 
seus efeitos. 

 
 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de 
outubro de 2019. 
 
 Flórida-PR, 15 de outubro de 2019. 
 
 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

 
 
 
 

DECRETO Nº 747/2019 
 

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

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

 
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no 

exercício financeiro de 2019 do Município de Colorado. 
 
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado 

para o exercício de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.587,05 (Oitenta e dois mil quinhentos 
e oitenta e sete reais e cinco centavos), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: 
 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 03.001 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 03.001.03.092.0003.2005 

 
DESENVOLVIMENTO JURÍDICO 

 37 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 

     05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 05.002 DIVISÃO DE PESSOAL 

  05.002.04.128.0003.2008 
 

MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
88 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.700,00 

     07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
07.001 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO 

 07.001.04.121.0014.2015 
 

DESENVOLVER O CRESCIMENTO URBANO E ECONÔMICO 
168 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 

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

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 3.3.90.93.00.00 1126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.156,25 

 3.3.90.93.00.00 3126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.730,80 

     10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 10.001.08.244.0008.2030 

 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

427 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 

     12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 12.001 DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO 
 12.001.15.452.0005.2036 

 
MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO 

518 3.1.90.04.00.00 1000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 
520 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 

 
Total das Suplementações                                                                                                                  R$ 82.587,05 
  

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, ficam indicados os 
cancelamentos das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

 08.005 DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER 
 08.005.27.812.0013.2022 

 
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 

303 3.1.90.11.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.700,00 

      
     

 
 
 
 

 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 

 11.002 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
 11.002.12.361.0010.1013 

 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

734 4.4.90.51.00.00 1126 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.156,25 
736 4.4.90.51.00.00 3126 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.730,80 

 
Total das Anulações                            R$ 82.587,05 
 

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

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de outubro 

do ano de dois mil e dezenove. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

1 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRONICO - Nº 058/2019 
 
O MUNICÍPIO DE COLORADO torna público que realizará às 08horas30 do dia 29 de 
Outubro de 2019, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, na Modalidade: Pregão 
Eletrônico – Regime de empreitada por preço unitário – tipo de licitação menor preço por 
item, objetivando o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de materiais elétricos 
para iluminação pública do município de Colorado e Distrito Alto Alegre. A pasta técnica 
estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 17 
de Outubro de 2019. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço 
eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
Colorado (PR), 14 de Outubro de 2019. 
 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 
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AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRONICO - Nº 059/2019 
 
O MUNICÍPIO DE COLORADO torna público que realizará às 13horas30 do dia 29 de 
Outubro de 2019, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, na Modalidade: Pregão 
Eletrônico – Regime de empreitada por preço unitário – tipo de licitação menor preço por 
item, objetivando o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de camisas e 
camisetes (uniformes) para os servidores municipais. A pasta técnica estará disponível 
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 17 de Outubro de 
2019. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
Colorado (PR), 14 de Outubro de 2019. 
 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 
 

Colorado (PR), 14 de Outubro de 2019.

MARCOS JOSE CONSALTER
PREFEITO

Colorado (PR), 14 de Outubro

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

________________________
Antônio Luiz de Oliveira Filho

GESTOR FUNDO MUN. DE SAUDE            


