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Está  morrendo a geração de ferro, para 
dar passagem para a geração de cristal 

 Está morrendo a 
geração que sem estudos 
educou seus fi lhos.
Aquela que, apesar da falta de 
tudo, nunca permitiu que faltas-
se o indispensável em casa.
Aquela que ensinou valores, 
começando por amor e res-
peito.
As pessoas que ensinavam 
aos homens o valor de uma 
mulher 
E às mulheres o respeito pe-
los homens.
Estão morrendo os que po-
diam viver com pouco luxo, 

sem se sentirem frustrados 
com isso.
Aqueles que trabalharam des-
de tenra idade e ensinaram o 
valor das coisas, não o preço.
Morrem os que passaram por mil 
difi culdades e sem desistir nos 
ensinaram a viver com dignidade.
Aqueles que depois de uma 
vida de sacrifícios e agruras vão 
com as mãos enrugadas, mas 
a cabeça erguida.
A geração que nos ensinou a 
viver sem medo está morrendo.
Ela está morrendo,
A geração que nos deu a vida.
Autor desconhecido

“Cuidar de idosos é uma missão de vida para mim”, 
diz médico em visita ao CCI

Ele falou ainda de sua atuação como Médico Paliativista e o que é esta nova especialidade

Cuidar de pacientes idosos 
não é apenas uma opção 
profi ssional do médico pa-
ranavaiense Adilson Sil-
vestre. “Eu vejo como uma 
missão de vida”, diz ele, 
que este ano terminou a 
residência em Clínica Mé-
dica, pré-condição para se 
especializar em geriatria. 
O médico já começou a 
segunda residência. Está 
fazendo na cidade de  Sa-
randi.
Foi com esta vocação que 
o médico decidiu visitar o 
Centro de Convivência do 
Idoso (CCI) e conversar 
com seu fundador, o em-
presário Maurício Gehlen. 
“Já estava nos meus planos 
conversar com o Maurício. 
Mas queria esperar a hora 
certa. Recentemente, con-
versando com uma amiga 
sobre meus planos como 
médico, ela disse que eu 
deveria conversar com o 
Maurício. Esta amiga foi 
com ele para o Japão em 
2013, quando ele conhe-
ceu os centros de convi-
vência e percebeu que ele 
se apaixonou pela ideia. 
Quando ela terminou de 
falar, decidi: chegou a hora 
da conversa”, conta.
Conspirava a favor da con-
versa um outro fato: a mãe 
do médico, com 64 anos, 
frequentou o CCI durante 
um ano. Só parou porque 
as atividades foram sus-
pensas por conta da pan-
demia da Covid-19.
No encontro, ocorrido 
numa manhã de um sába-
do, já na chegada, Silvestre 
contou que sua história de 
vida tem similaridade com 
a de Maurício: ambos se 
dedicam ao atendimento 
ao idoso também por causa 
dos pais: Gehlen perdeu 
os seus cedo e, como cos-
tuma dizer, “ficou com o 
sentimento de cuidar deles 
represado”. Dá vazão a isso 
no CCI. Já Silvestre teve 
que cuidar do próprio pai. 
Com a idade o pai ficou 
demente e ele foi o geriatra 
e o médico paliativista que 
o atendeu.
As mesmas convicções 

e a similaridade de vida 
provocaram uma afinida-
de entre os dois e o médi-
co já manifestou interesse 
em ser voluntário do CCI 
quando forem retomadas 
as atividades ou até antes. 
A forma ainda será defi nida. 
“Estou muito feliz com a 
proximidade com o Adilson. 
É um médico consciente, 
comprometido, com grande 
espírito púbico, de cidadania 
e, sobretudo, tem um com-
promisso profi ssional, mas 
principalmente social, de 
proteger a pessoa idosa, dar 
qualidade de vida a ela, ga-
rantir uma vida digna até o 
último dia. Isto é fantástico”, 
diz Gehlen sobre o médico.
O profi ssional fi cou impres-
sionado com o que viu e 
avaliou que o CCI oferece 
um serviço de qualidade. 
“Embora não tenha visto 
funcionando, dá para se 
perceber que eles oferecem 
qualidade de vida”. Cita que 
o convívio social e atividades 
físicas podem ser mais fa-
voráveis a um idoso do que 
medicamentos.Acrescenta 
que o CCI “não poderia ser 
melhor”. E que é um equipa-
mento “de Primeiro Mundo. 
Não tenho nem como des-
crever. É o ambiente ideal 
ao idoso”.
GERIATRIA – A opção de Adil-
son pela geriatria foi provo-
cada por uma sucessão de 
fatos, além do sentimento 
pessoal. Brinca que as for-
ças do universo conspiraram 
a favor da especialidade.
Formado em 2011, ele tra-
balhou durante seis anos an-
tes de fazer uma especializa-
ção. Neste período sempre 
gostou de ser generalista, 
aquele médico que opta por 
atender o paciente como um 
todo, como faz o geriatra. Só 
encaminha para especia-
listas os casos realmente 
necessários. Oprofissional 
foi contra a tendência de 
segmentação da medicina, 
onde cada especialista cui-
da de uma parte do corpo 
e acaba com a figura do 
‘médico da pessoa’, do ser 
humano como um todo. “A 
geriatria resgata isso, pois 

atende todos os problemas 
da pessoa”, sublinha o futu-
ro geriatra.
Antes da primeira residên-
cia, ainda em 2017, seu 
pai adoeceu, começou a 
apresentar sinais de demên-
cia, que se agravaram com 
uma fratura. “Ele perdeu a 
funcionalidade e a mobilida-
de”, diz. Por funcionalidade, 
entenda-se a incapacidade 
de, sozinho, se alimentar, 
tomar banho e fazer outras 
atividades corriqueiras do 
dia a dia. O médico tratou do 
pai para diminuir o sofrimen-
to físico e, ao mesmo tempo, 
deu conforto emocional. 
O pai faleceu sem dor, em 
casa, tendo ao lado a esposa 
e a fi lha e, aos pés da cama, 
o fi lho médico.
É exatamente isso que ele 
faz hoje na Unimed de Pa-
ranavaícom os pacientes 
com doenças irreversíveis e, 
em breve começará a fazer 
voluntariamente na APDE. 
Embora ainda não possua o 
título, ele comanda na Uni-
med uma equipe multiprofi s-
sional, que atende pacientes 
com doenças crônicas e 
seus familiares. “Tem uma 
doença nova, que já tem até 
CID (Código Internacional de 
Doença), que é a Síndrome 
do Cuidador”, revela. Esta 
síndrome está relacionada 
ao estado de ansiedade e 
esgotamento gerado pelo 
estresse de cuidar de uma 
pessoa. O cuidador não é 
necessariamente um profi s-
sional. “Pode afetar fi lhos, 
cônjuges, outros parentes e 
amigos de pacientes, que in-
clusive têm medo de perde-
-los e não saber o que fazer 
depois. Estas pessoas tam-
bém precisam ser tratadas”, 
aponta.
Esta vocação para “cui-
dar de gente”, fi cou latente 
quando Adilson Silvestre 
resolveu fazer a residência de 
Clínica Médica, pré-requisito 
para a maioria das subespe-
cialidades clínicas. Ele fez a 
residência na Santa Casa de 
Paranavaí e enfrentou o início 
da pandemia, em março de 
2020 até se formar, no come-
ço deste ano. “Servi ao meu 
exército”, brinca.Ele ajudou a 
estruturar e atuou na UTI Covid 
do hospital.
PALIATIVISTA– Ageriatria 
– analisa o médico - abre 
um leque de opções pro-
fi ssionais, que vai além de 
consultório-hospital. A espe-
cialidade permite desenvolver 
atividades em asilos, home 
care, centros de atenção à 
pessoa idosa e hospice (insti-
tuições de internamento para 
acompanhamento, tratamen-
to e supervisão clínica a do-
entes em situação complexa e 
de sofrimento decorrentes de 
doença severa e/ou avançada, 
incurável e progressiva), o que 
desperta nele o lado empreen-
dedor que herdou da família.
Neste contexto, ele se dedi-
ca a Medicina Paliativista e 
luta para acabar como con-
ceito de paciente terminal. 
“A pessoa tem que ter qua-
lidade de vida. Não abrimos 
mão da vida. Ao contrário, 
valorizamos ela. Em vez 
de luto (quando a pessoa 

tem uma doença crônica, 
progressiva), optamos pela 
vida”, ensina.
Adilson Silvestre reconhece 
que o conceito de medicina 
paliativista, especialidade 
reconhecida em 2012, mas 
ainda novo no Brasil, ainda 
não faz parte da cultura 
brasileira. Aqui o tratamen-
to paliativista ainda é visto 
como se dedicado apenas a 
pessoas acamadas, moribun-
das, prestes a morrer e para 
fazer cuidados de terminalida-
de. “Não é assim”, sentencia 
ele. Relata que ainda“ falta 
de conhecimento” sobre a es-
pecialidade. “Precisa difundir 
mais este tema, como é feito 
em países avançados”, diz.
O brasileiro tem difi culdade de 
aceitar que a vida é fi nita. “Há 
uma resistência em colocar 
o pé no chão e aceitar isso. 
Temos um amor egoísta, às 
vezes. Tudo o que se tem é 
um corpo que respira e se 
quer deixar assim. Neste 
caso tem que levar dignida-
de neste momento. E esse 

amor egoísta não é malda-
de, está intrínseco no ser 
humano. Com muito jeito, 
temos que trazer todos para 
a realidade, mas sem dor, 
sem tristeza”, explica.
Para exemplifi car um pouco 
sobre os cuidados paliati-
vistas o médico questiona 
onde, como e com quem 
todos gostariam de morrer. 
Invariavelmente as respos-
tas são as mesmas: em 
casa, ao lado da família e 
de forma serena. “É isso 
que a Medicina Paliativista 
entrega. A outra opção pode 
ser numa UTI, com barulhos 
de equipamentos e ao lado 
de profi ssionais desconhe-
cidos”.
Ele cita que pacientes com 
doenças crônicas e avança-
das poderiam ter outra des-
tinação do que a UTI. “Deixa 
a UTI para os enfartados, 
os acidentes, os que vão 
recuperar a funcionalidade”, 
diz. Se isso fosse realidade 
no Brasil, haveria uma re-
dução de ocupação de 50% 

de leitos de UTI, estima 
o médico. E aponta outro 
número: 95% das mortes 
anunciadas o paciente não 
teve um fi nal digno.
Por conta desse quadro e 
de não haver profi ssionais 
em quantidade sufi ciente 
para o Ministério da Saú-
de oferecer esse serviço 
à população, é que ele 
tem outra meta de curto 
prazo: fazer um mestrado 
para poder lecionar para 
difundir o conhecimento 
nesta área: “é uma missão 
e não vou virar as costas 
para isso”,
Com 36 anos de idade, Sil-
vestre diz que muitas pes-
soas dizem que ele deve 
ter “muita paciência” para 
optar pela geriatria. “Não 
acho que eu tenho paciên-
cia. Eu gosto de conversar 
com os idosos. Eles têm 
sabedoria e muito o que 
ensinar. É uma troca: eu 
os ajudo, mas ao mesmo 
tempo aprendo com eles”, 
arremata o profi ssional.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O prefeito Municipal, , 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 a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 41/2021 
b) Licitação Nrº             :            20/2021 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 12/07/2021 
e) Objeto Homologado  : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 
12.306.0035.2.262. - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
Fornecedor: JOSE MAURICIO DA SILVA 
CNPJ/CPF: 02.253.676/0001-12 
 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

5 Amido de milho,, em embalagens de 1kg, que deve conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir da entrega 
 

150,00 R$ 8,40 R$ 1.260,00 

1 Carne bovina resfriada, de segunda, desossada, tipo agulha 
ou paleta, moída , sem gordura. Embalamento no dia da 
entrega e validade de 5 dias. Com certificado da vigilância 
sanitária. 
 

1.800,00 R$ 29,89 R$ 53.802,00 

2 Carne bovina, industrializada de 1ª para bife, tipo coxão 
mole, apresentação congelado, Temperatura de entrega -
18°C. Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir data de 
entrega. 
 

1.000,00 R$ 38,80 R$ 38.800,00 

3 Carne de frango inteiro, congelado características adicionais 
do congelado, temperatura de entrega – 18°C.Prazo de 
validade mínimo de 3 meses a partir data de entrega. 
 

50,00 R$ 10,85 R$ 542,50 

4 Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelado 1.000,00 R$ 10,90 R$ 10.900,00 

características adicionais do congelado, temperatura de 
entrega – 18°C.Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir 
data de entrega 
 

5 Carne frango, tipo peito filé, congelada acondicionadas em 
embalagens de 1kg. Temperatura de entrega – 18°C.Prazo de 
validade mínimo de 3 meses a partir data de entrega. 
 

1.200,00 R$ 15,80 R$ 18.960,00 

6 Costela tipo Minga - tiras, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco 
plástico transparente, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos 
oficiais. 
 

800,00 R$ 26,88 R$ 21.504,00 

7 Costela Tipo Ripa – Carne bovina, tiras, resfriada, no máximo 
10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente 
ou saco plástico transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais 
 

800,00 R$ 25,88 R$ 20.704,00 

11 Paleta - miolo sem músculo Características Técnicas: Peça de 
carne bovina, cortada em cubos, congelada, sem gordura 
(percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens e 
nervos. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com 
odor agradável. Embalagem: Deve estar intacta. 
Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado, 
contendo 1Kg e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou 
caixa plástica limpa, de até 20 kg, A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, carimbo de inspeção 
estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou 
marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: 
Mínimo 
 

1.300,00 R$ 29,89 R$ 38.857,00 

12 Pernil Suíno -  Cortados em cubos ou fatiados em pequeno   
pecas sem osso embalados em sacos transparentes médio de 
05 quilos a 10 quilos cada pacote, resfriado, isento de 
aditivos ou substancias estranhas ao produto, que sejam 
improprias ao consumo e que alterem suas características 
naturais (físicas, químicas e organolépticas), acondicionada 
em embalagem plástica. A embalagem devera' conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto devera' apresentar 
validade de 80% a partir da data de entrega. Embalagem de 

500,00 R$ 15,79 R$ 7.895,00 

05 a 10 Kg. 
 

20 SALSICHA - TIPO HOT DOG DEVEM TER SABOR ACENTUADO 
DE DEFUMAÇÃO E CONDIMENTOS CARACTERÍSTICOS. NÃO 
DEVERÃO SER ENLATADAS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL 
DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E 
DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE). 
 

100,00 R$ 11,80 R$ 1.180,00 

 
                                  Valor Total Homologado - R$ 214.404,50 

 
Paranapoema, 12 de julho de 2021.  
 

_________________________ 
SIDNEI FRAZATTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

____________________________ 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

PREGOEIRO 
 

_________________________
SIDNEI FRAZATTO

PREFEITO MUNICIPAL

____________________________
JOÃO DOS SANTOS COSTA

PREGOEIRO

 
 

AVISO DE  RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021–UASG 987729 

ESTE EDITAL SERÁ REGIDO PELAS NORMAS DA LEI Nº 8.666/1993, DE ACORDO COM O ART. 191 DA LEI Nº 
14.133/2021. 

 
Licitação com reserva de cota para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 

previsão no artigo 48 da lei complementar 123/2006. 
 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação avisa aos eventuais interessados RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE 

ABERTURA do processo em epígrafe, sendo: 
Quanto a RETIFICAÇÃO: 

a) Correção da ordem/sequência dos itens, que estavam divergentes no Sistema do 

Comprasnet e no Edital. 

b) Alteração no Sistema do Comprasnet do TIPOS DE BENEFÍCIO, pois só estavam 

cadastrados a participação das microempresas, e como o processo não é exclusivo, ele 

tem apenas a cota de 25% para as microempresas, houve a necessidade da alteração. 
 

Quanto a NOVA DATA DE ABERTURA: 
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 02 de 

agosto de 2021, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à Comissão 

Permanente de Licitação, no horário normal de expediente, devendo ser realizada diretamente no 

Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br. 

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

1591. 

Ourizona, 14 de julho de 2021. 

 

Andreia Carla Guesso Minelli 

Pregoeira 

 

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

Ourizona, 14 de julho de 2021.

Andreia Carla Guesso Minelli

Pregoeira

SÚMULA DE PEDIDO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

A empresa AGRODELAVALLE LTDA inscrita no CNPJ: 
13.853.073/0001-78, torna publico que requereu ao IAT, 
Licença Ambiental Simplifi cada (LAS), para comércio ata-
cadista de óleos e gorduras, instalado na Rodovia PR 463, 
s/n. Chácara Ferruzzi, situada na Jupira, Município de 
Colorado - Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

SANCHES E PRIMÃO LTDA-ME, torna público que rece-
beu do IAT, a licença de Operação para olaria para Fabri-
cação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na 
construção, implantado na Avenida Honório Fagan s/n, lote 
193-B-1, Gleba Esperança, distrito de Nova Bilac, Município 
de Floraí – Paraná.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O prefeito Municipal, , 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 a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 41/2021 
b) Licitação Nrº             :            20/2021 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 12/07/2021 
e) Objeto Homologado  : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 
12.306.0035.2.262. - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
Fornecedor: CLAUDINEI FERREIRA DO NASCIMENTO - PARANAPOEMA 
CNPJ/CPF: 10.589.508/0001-20 
 
Item Descrição Quant. Valor 

Unit. 
Valor. Total 

2  Açúcar - obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com 
aspecto cor, cheiro e sabor  próprio, com teor de 
sacarose mínimo de 98,5%, sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas e de enxofre, acondicionado em 
pacote de 05 kg, para aplicação em restaurante escolar. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 
 

250,00 R$ 14,85 R$ 3.712,50 

3 Adoçante líquido (frasco com 100ml) 
 

5,00 R$ 3,40 R$ 17,00 

4 Amendoim verde para cozimento, com casca externa. 
Características adicionais: sãos, com grau máximo de 
tamanho, livre de enfermidade e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica embalagens de 500gr 
 

30,00 R$ 9,55 R$ 286,50 

6 Arroz polido, tipo 1, longo, constituídos de grãos 700,00 R$ 22,71 R$ 
  

inteiros, com umidade permitida em lei, isento de 
sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, 
acondicionado em pacote de 05 kg. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
 

15.897,00 

7 Batata palha, embalagem de 1 kg . Validade 3 meses, 
data de  embalamento não superior a 30 dias. 
 

100,00 R$ 16,35 R$ 1.635,00 

8 Bebida de soja sem sabor Embalagem Tetra Pack ou 
Tetra Brick Asseptic com 1 litro. Ingredientes: Extrato de 
soja, água, açúcar, sal, óleo vegetal de soja, 
aromatizante, estabilizante, vitaminas e emulsificante. 
Não deve conter Glúten e Lactose. Deve apresentar 
embalagem íntegra coloração branca, consistência 
líquida, isenta de grumos, odor e sabor azedo. Na 
embalagem de conter as seguintes informações: 
Indicação do fabricante, produto, peso, ingredientes, 
data de validade e demais especificações exigidas na 
legislação. 
 

15,00 R$ 6,20 R$ 93,00 

9 Biscoito com sal - tipo salt cracker, composição básica 
aromatizado artificialmente, farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, sal, com extrato de malte e 
fermento biológico, acondicionado em pacote com 360 
gramas com sub embalagens internas. As embalagens 
devem conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega 
 

100,00 R$ 4,90 R$ 490,00 

10 Biscoito doce, tipo maisena, diversas formatações, 
composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, fechado, 
reembalado em caixa de papel vedada, com 400 gramas 
com sub embalagens internas. As embalagens devem 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 
 

100,00 R$ 4,95 R$ 495,00 

11 Biscoito recheado – sabor chocolate, composição básica 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e 
outras substâncias permitidas, acondicionado em saco 
plástico impermeável, embalagens de 300gr. As 

300,00 R$ 6,25 R$ 1.875,00 

  
embalagens devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 
 

12 Bombom: Bombom de chocolate, embalados 
individualmente. Produto de boa qualidade. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data da entrega. 
Embalagem de 1kg 
 

40,00 R$ 35,90 R$ 1.436,00 

13 Cacau em pó Embalagem com 200g, produto 
alimentício contendo apenas cacau em pó solúvel sem 
adição de açúcar, amido, leite e derivados de leite, 
rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, 
ingredientes, prazo de validade, informação nutricional 
e demais especificações 
 

30,00 R$ 11,70 R$ 351,00 

14 Café - em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e 
sabor característicos de café, tipo forte, apresentação 
moído, fardo com 20 pacotes. Tipo embalagem á vácuo 
em pacote de 500 gramas, com data de fabricação 
máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. De 
primeira qualidade, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, selo de pureza da associação brasileira da 
indústria do café – ABIC. O produto deverá ter registro 
no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do 
ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão 
nacional de normas e padrões para alimentos - CNNPA. 
As embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 
 

300,00 R$ 7,85 R$ 2.355,00 

15 Caldo de carne, embalado em pacote de 300 gr com 12 
tabletes , prazo de validade de no mínimo 12 meses. 
 

30,00 R$ 8,60 R$ 258,00 

16 Caldo de galinha em pó, embalado em pacote de 300 gr, 
prazo de alidade de no mínimo 12 meses. 
 

30,00 R$ 8,75 R$ 262,50 

17 Canjiquinha Branca, pacote de 500 gramas 
 

50,00 R$ 3,95 R$ 197,50 

18 Catchup - composto a base de polpa e suco de tomate, 30,00 R$ 3,80 R$ 114,00   
sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo 
no minimo 35% de resíduos secos, de consistência 
cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito 
estado de conservação, acondicionado em embalagem 
tetrapak com 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Embalagens de 200g.Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir da data de entrega.  
 

19 CATUPIRY.produto pastoso de cor clara e uniforme, 
odor e sabor próprios, isento de mofos, bolores ou 
sustâncias estranhas; acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno, contendo 200g ; embalagem 
com identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de 
inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
Validade mínima de 50 (cinqüenta) dias, a contar da 
data de entrega. 
 

10,00 R$ 6,95 R$ 69,50 

20 CEREAL c/ sais minerais e 09 vitaminas, sabor arroz e 
aveia/multicereais  (it. 300gr) tipo mucilon. 
 

30,00 R$ 6,95 R$ 208,50 

22 CHANTILLY Chantilly Mix – composição: água, gordura 
vegetal, açúcar, sal, estabilizantes a base de lactato de 
mono e diglicerideos e caseinato de sódio, umectante 
sorbitol, aroma idêntico ao natural de creme e corante 
natural urucum e cúrcuma. Não contem glúten. Caixa 
de 1 litro, creme vegetal, ideal para recheios e 
coberturas, embalagem contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido de acordo com RDC n° 40 – ANVISA. 
 

10,00 R$ 17,15 R$ 171,50 

23 Chocolate granulado Embalagem com 200g, produto 
alimentício contendo apenas cacau. Em grão granulado 
sem adição de açúcar, amido, leite e derivados de leite, 
rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, 
ingredientes, prazo de validade, informação nutricional 
e demais especificações. 
 

30,00 R$ 5,80 R$ 174,00 

24 Coco ralado. Validade 12 meses, com data de fabricação 
não superior a 30 dias da data de entrega. Dados de 

50,00 R$ 4,77 R$ 238,50 

(Continua na página seguinte)
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identificação do produto e marca do fabricante, 
embalagens de 100gr 
 

25 Coloral Condimento, tipo corante natural para 
alimentos, matéria-prima urucum, em pó fino, 
homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies 
genuínos, grãos sadios, limpos, dessecados e moídos, 
de coloração vermelho intenso, com aspecto cor, cheiro 
e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua 
espécie, acondicionado em saco plástico com 100 
gramas. A embalagem deve onter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância 
sanitária. 
 

80,00 R$ 4,80 R$ 384,00 

26 COMPLEMENTO ALIMENTAR DE 380gr, sabor morango 
e baunilha com vitaminas a,d, e, complexo b e cálcio 
(tipo sustagem) 
 

10,00 R$ 25,80 R$ 258,00 

27 Condimento, apresentação industrial, matéria-prima 
cominho, aspecto físico pó, pacote de 10gr a 20gr 
 

120,00 R$ 2,49 R$ 298,80 

28 Condimento, apresentação natural,matéria- prima 
louro,aspecto físico folha seca, aplicação culinária em 
geral, embalagens de 10 a 20gr 
 

120,00 R$ 2,80 R$ 336,00 

29 Creme de leite pasteurizado – 100% de origem animal, 
embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não 
amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionado em lata, pesando 300 gramas. 
Apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do ministério da 
agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. 
Caixa com 48 unidades. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir data de entrega. 
 

200,00 R$ 4,15 R$ 830,00 

30 Ervilha verde em conserva - simples, inteira, imersa em 
líquido, tamanho e coloração uniformes, produto 
reparado com as ervilhas previamente debulhadas, 

30,00 R$ 4,30 R$ 129,00 

  
envasadas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em 
líquido de cobertura apropriados, submetidas a 
processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a 
fim de evitar sua alteração. Acondicionada em lata com  
300 gr drenados, sendo considerado como peso líquido 
o produto drenado. Estar isento de fermentação e de 
indicadores de processamento defeituoso. Sem 
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação 
não devem estar amassados; enferrujados e estufados; 
não devem conter perfurações; principalmente nas 
costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos; não devem apresentar manchas 
escuras e ferrugem, na parte interna; atender as 
exigências do ministério da agricultura e dipoa e 
regulamento de inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem vegetal.Prazo de validade mínimo 
de 6 meses a partir data de entrega. 
 

31 Extrato de tomate – deve estar isento de fermentação e 
de indicadores de processamento defeituoso. Sem 
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. 
As latas não devem estar amassadas; enferrujados e 
estufados; não devem conter  perfurações; 
principalmente nas costuras; não devem soltar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando abertos; não devem 
apresentar manchas claras ou escuras e ferrugem, na 
parte interna. Embalado em lata de 240g. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 

500,00 R$ 5,98 R$ 2.990,00 

32 Farinha de mandioca - torrada, seca, fina, tipo 01, 
branca e amarela, isenta de sujidades, parasitos e 
larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios, 
acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. 
 

100,00 R$ 5,84 R$ 584,00 

33 Farinha de Milho, pacote de 500 gramas 
 

10,00 R$ 5,85 R$ 58,50 

34 Farinha de trigo especial, tipo 1, com ferro e ácido fólico 
(vit.B9), com 1,6g de fibras p/ cada 50 g de farinha de  
trigo, tipo 1, pacote de 5 kg. Validade 6 meses e data de 
embalamento não superior a 30 dias. 
 

80,00 R$ 15,79 R$ 1.263,20 

35 Farinha Láctea  FARINHA LÁCTEA – enriquecida com 20,00 R$ 12,95 R$ 259,00   
vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a partir de 
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar 
aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e 
substâncias nocivas. Embalagem: potes de 
polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g cada. 
Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da 
data de entrega. 
 

36 Farofa Temperada, pacote de 500 gramas 
 

60,00 R$ 4,85 R$ 291,00 

37 Farrinha de Rosca, pacote de 500 gramas 
 

10,00 R$ 5,90 R$ 59,00 

38 Feijão carioca, tipo 01, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento 
de material terroso, sujidades e mistura de outras 
espécies, acondicionado em pacote de 01 kg , com 
registro do ministério da agricultura.Prazo de validade 
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 
 

500,00 R$ 8,94 R$ 4.470,00 

39 Fermento em pó químico, para bolo, lata de 250 g, 
validade de no mínimo 12 meses e com data de 
Embalamento não superior a 30 dias. 
 

50,00 R$ 7,90 R$ 395,00 

40 FERMENTO PARA PÃO; Fermento químico em pó, 
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, 
contendo 100g, com identificação na embalagem 
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega. 
 

5,00 R$ 3,28 R$ 16,40 

41 Frutas cristalizadas, forma e tamanho uniformes, 
ausência de defeitos, sabor e odor característicos. 
Embalagem de 500 GR contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, data de embalamento 
não superior a 30 dias e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura ou 
Ministério da Saúde. 
 

10,00 R$ 4,48 R$ 44,80 

42 Fubá, aplicação culinária em geral, aspecto físico pó, cor 
amarela, milho. A embalagem de 1kg e deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e 

150,00 R$ 4,89 R$ 733,50 

  
atender as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente.Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. 
 

43 Goma  Pronta de Tapioca, pacote de 500 gramas 
 

10,00 R$ 5,79 R$ 57,90 

44 IOGURTE DE FRUTAS (morango ou pêssego), 
refrigerado, mistura homogênea, isento de 
estufamento, mofo, sem precipitação, acondicionado 
em embalagem de polietileno resistente, atóxico, 
contendo 01 litro. Contendo na embalagem a 
identificação do produto, marca do fabricante, validade, 
data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do 
órgão competente. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias a contar da data da entrega 
 

500,00 R$ 7,48 R$ 3.740,00 

45 LEITE 0% LACTOSE Tetrapak, caixas de 1000ml. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto e o número de registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria 
nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal Sem 
Lacotese Validade mínima de 120 dias apartir da data 
de entrega 
 

50,00 R$ 5,68 R$ 284,00 

46 Leite condensado- produzido com leite integral, açúcar 
e lactose, acondicionado em embalagem de 395 g, que 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e Inmetro.Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. 
 

100,00 R$ 5,60 R$ 560,00 

47 Leite de Coco, embalagem de 200 ml 
 

10,00 R$ 4,30 R$ 43,00 

48 LEITE DE SOJA sabor natural,  sem lactose, 21 
vitaminas,100% vegetal, rico em cálcio c/ soja não 
transgênica – 1 litro 
 

10,00 R$ 6,10 R$ 61,00 

  
50 Leite em pó integraL Pacotes de 400 gr sem adição de 

açúcar. 
 

30,00 R$ 12,98 R$ 389,40 

51 Maionese, tipo tradicional - composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas,de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 
próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as especificações técnicas da ANVISA 
e INMETRO. Embalagens, tipo pote de 500g. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. 
 

100,00 R$ 4,93 R$ 493,00 

53 Maria mole em pó caixinhas de 50gr  
 

30,00 R$ 2,90 R$ 87,00 

54 Massa alimentícia - tipo seca para macarronada, 
formato espaguete, de sêmola com ovos, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos e demais substâncias permitidas, isenta de 
corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo 
umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico. Embalagem com 500 gramas . 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 
 

900,00 R$ 4,48 R$ 4.032,00 

55 Massa alimentícia - tipo seca para macarronada, 
formato parafuso, de sêmola com ovos, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, 
ovos e demais substâncias permitidas, isenta de 
corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo 
umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico. Embalagem com 500 gramas. 
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 

600,00 R$ 4,48 R$ 2.688,00 

56 Massa de pastel - disco grande – Pacote com 500g 
 

80,00 R$ 6,20 R$ 496,00 

57 Massa para sopa com sêmola e ovos, tipo “ave maria”. 
Apresentação em embalagens de 500g, que devem 
apresentar externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e INMETRO.Prazo de 

300,00 R$ 4,45 R$ 1.335,00 

  
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. 
 

58 Milho branco, triturado, para Canjica , tipo 1. 
Apresentação em embalagens de 500g, que deve 
constar externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, quantidade do 
produto e atender as especificações técnicas dos órgãos 
de vigilância sanitária em legislação vigente. O produto 
não deve apresentar manchas escuras, brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
 

100,00 R$ 3,85 R$ 385,00 

59 Milho para pipoca, pacote de 500gr 
 

100,00 R$ 4,35 R$ 435,00 

60 Milho verde em conserva – simples grãos inteiros, 
imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração 
uniformes. Produto preparado imersos em líquido de 
cobertura apropriada, submetidos a processo 
tecnológico dequado, antes ou depois de 
hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a 
fim de evitar sua alteração. Acondicionado em latas de 
300gr, devendo ser considerado como peso líquido, o 
produto drenado. Estar isento de fermentação e de 
indicadores de processamento defeituoso, sem 
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação 
não devem estar amassados; enferrujados e estufados; 
não devem conter perfurações; principalmente nas 
costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou 
podre, quando abertos; não devem apresentar manchas 
escuras e ferrugem, na parte interna; atender as 
exigências do ministério da agricultura e Dipoa e 
regulamento de inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem vegetal.Prazo de validade deno 
mínimo 6 meses. 
 

600,00 R$ 3,67 R$ 2.202,00 

61 Mostarda 1ª qualidade: embalagem 200 gr 
 

10,00 R$ 4,19 R$ 41,90 

63 Orégano seco, embalagem 200 g, validade de no 
mínimo 12 meses e data de embalamento não superior 
a 30 dias 
 

50,00 R$ 5,20 R$ 260,00 

64 Ovos de galinha: cor branca, médio, frescos, casca firme 
e homogênea, liso,limpo sem rachaduras. Validade 

50,00 R$ 15,89 R$ 794,50 
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Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 0,3000

Homologado 13/07/2021
15:31:55

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 10
Descrição: Pregabalina
Descrição Complementar: Pregabalina, concentração: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,5800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA , pelo melhor lance de R$
0,9800 e a quantidade de 2.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.321.906/0001-39, Melhor

lance: R$ 0,9800

Homologado 13/07/2021
15:32:07

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 11
Descrição: Nistatina
Descrição Complementar: Nistatina, dosagem: 25.000 ui,g, apresentação: creme vaginal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Bisnaga 60,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,7900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,1000 e a quantidade de
500 Bisnaga 60,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 4,1000

Homologado 13/07/2021
15:32:16

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 12
Descrição: Metformina cloridrato
Descrição Complementar: Metformina cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,1000 e a
quantidade de 8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

0,1000
Homologado 13/07/2021

15:32:23
SIDNEI

FRAZATTO
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Item: 13
Descrição: Fosfato de sódio
Descrição Complementar: Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato
dibásico 6%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 133,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,0600 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R$
5,2400 e a quantidade de 200 Frasco 133,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRO-SAUDE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 07.344.756/0001-05, Melhor

lance: R$ 5,2400

Homologado 13/07/2021
15:32:32

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 14
Descrição: Curativo
Descrição Complementar: Curativo, material: gel, revestimento: com alginato de cálcio e sódio e carmelose,
esterelidade: não estéril
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Bisnaga 85,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 49,4400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , pelo melhor lance de R$
37,8900 e a quantidade de 400 Bisnaga 85,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, Melhor

lance: R$ 37,8900

Homologado 13/07/2021
15:32:40

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 15
Descrição: Bromoprida
Descrição Complementar: Bromoprida, dosagem: 4 mg,ml, apresentação: gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Frasco 20,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,6300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1,1330 e a quantidade de
1.000 Frasco 20,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 1,1330

Homologado 13/07/2021
15:32:50

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 16
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Descrição: Dimenidrinato
Descrição Complementar: Dimenidrinato, apresentação: associado com piridoxina cloridrato, dosagem: 25mg +
5mg,ml, tipo medicamento: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 20,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,6100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA , pelo melhor lance de R$
3,6356 e a quantidade de 200 Frasco 20,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.321.906/0001-39, Melhor

lance: R$ 3,6356

Homologado 13/07/2021
15:32:59

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 17
Descrição: Neomicina
Descrição Complementar: Neomicina, composição: associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui,g, tipo
medicamento: pomada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Bisnaga 10,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,5100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: A.D. DAMINELLI - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1,8500 e a quantidade de 300 Bisnaga
10,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A.D. DAMINELLI - EIRELI,

CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80, Melhor lance: R$ 1,8500

Homologado 13/07/2021
15:33:05

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 18
Descrição: Aciclovir
Descrição Complementar: Aciclovir, dosagem: 50 mg,g, uso: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Bisnaga 10,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,7200 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 2,3000 e a
quantidade de 100 Bisnaga 10,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

2,3000

Homologado 13/07/2021
15:33:14

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 19
Descrição: Aminofilina
Descrição Complementar: Aminofilina, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0900 e a quantidade de
1.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 0,0900

Homologado 13/07/2021
15:33:22

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 20
Descrição: Ambroxol
Descrição Complementar: Ambroxol, composição: sal cloridrato, concentração: 3 mg,ml, forma farmacêutica:
xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Frasco 120,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,5300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: A.D. DAMINELLI - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 2,0000 e a quantidade de 200 Frasco
120,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A.D. DAMINELLI - EIRELI,

CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80, Melhor lance: R$ 2,0000

Homologado 13/07/2021
15:33:32

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 21
Descrição: Ácido acetilsalicílico
Descrição Complementar: Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0400 e a
quantidade de 8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 0,0400

Homologado 13/07/2021
15:33:40

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 22
Descrição: Atenolol
Descrição Complementar: Atenolol, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
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Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0800 e a
quantidade de 9.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 0,0800

Homologado 13/07/2021
15:33:49

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 23
Descrição: Furosemida
Descrição Complementar: Furosemida, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0600 e a
quantidade de 9.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

0,0600

Homologado 13/07/2021
15:34:02

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 24
Descrição: Glibenclamida
Descrição Complementar: Glibenclamida, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0500 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0400 e a
quantidade de 8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

0,0400

Homologado 13/07/2021
15:34:13

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 25
Descrição: Hidroclorotiazida
Descrição Complementar: Hidroclorotiazida, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0400 e a
quantidade de 9.000 Comprimido .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

0,0400

Homologado 13/07/2021
15:34:23

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 26
Descrição: Losartana potássica
Descrição Complementar: Losartana potássica, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA , pelo melhor lance de R$
0,0700 e a quantidade de 15.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.321.906/0001-39, Melhor

lance: R$ 0,0700

Homologado 13/07/2021
15:34:31

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 27
Descrição: Metformina cloridrato
Descrição Complementar: Metformina cloridrato, dosagem: 850 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1000 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0890 e a quantidade de
8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 0,0890

Homologado 13/07/2021
15:34:41

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 28
Descrição: Dipirona sódica
Descrição Complementar: Dipirona sódica, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1500 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,1390 e a quantidade de
10.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 0,1390

(Continuação da página anterior)

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O prefeito Municipal, , 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 a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 41/2021 
b) Licitação Nrº             :            20/2021 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 12/07/2021 
e) Objeto Homologado  : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 
12.306.0035.2.262. - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
Fornecedor: PARANAPOEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 11.982.847/0001-35 
 
Item Descrição Quant. Valor 

Unit. 
Valor. Total 

1 Achocolatado em pó instantâneo, a base de cacau em 
pó, enriquecido com  Actigen E. Embalagens devem 
estar intactas, acondicionadas em saco 400g. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 

900,00 R$ 5,40 R$ 4.860,00 

21 Chá de mate -, embalagem com 500 gramas. Com data 
de embalado não superior a 30 dias e validade mínima 
de 6 meses. 30 dias e validade mínima de 6 meses.  
 

300,00 R$ 7,30 R$ 2.190,00 

49 Leite de vaca, tipo UHT, integral. Leite Longa Vida 
Integral Tetrapak, caixas de 1000ml, com 12 unidades. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto e o número de registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria 
nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. 
Validade mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega. 

800,00 R$ 4,97 R$ 3.976,00 

 
52 Margarina vegetal - com sal, omposto de 80% de 

lipídios, obtida da emulsão de gorduras e óleos 
alimentares vegetais, podendo conter vitamina e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, acondicionado em embalagens de 500 
grama.Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir 
da entrega do produto. 
 

400,00 R$ 4,97 R$ 1.988,00 

62 Óleo comestível, Óleo de soja Características Técnicas: 
Óleo de soja refinado, 100% natural. Não deve 
apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de 
outros óleos, cheiro forte e intenso, volume 
insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em 
recipientes (de latas, ou recipiente de plástico), de 900 
ml, não presentado ferrugem, amassamento, 
vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 
 

1.200,0
0 

R$ 7,78 R$ 9.336,00 

71 Refrigerante, à base de guaraná, em emba Ingredientes: 
água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, 
cafeína, corante caramelo IV, cidulante INS 338, aroma 
natural. Informações nutricionais: em 200mL, tem 85 
kcal, 21g de carboidratos, 10mg de sódio. Data de 
embalamento não superior a  30dias, acondicionado 
embalagem PET, resistente. lagens de pet de 2 litros 
 

400,00 R$ 6,45 R$ 2.580,00 

1 ABOBORA CABOTIÃ - FIRME, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, 
BATIDAS E ESFOLÕES. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. 
DE PRIMEIRA QUALIDADE 
 

30,00 R$ 3,98 R$ 119,40 

2 ABOBRINHA - MENINA, FIRME, ÍNTEGRO, SEM 
MANCHAS, BATIDAS E ESFOLÕES. COR CARACTERÍSTICA 
UNIFORME. DE PRIMEIRA QUALIDADE 
 

30,00 R$ 4,15 R$ 124,50 

3 ACELGA – O PRODUTO DEVERÁ TER UMA TEXTURA 
CROCANTE E SABOR DOCE. AS FOLHAS VERDES QUE 
DEVERÃO SER DE COR VIVA E NÃO DEVEM APRESENTAR 
QUALQUER ESCURECIMENTO OU AMARELECIMENTO. 
AS FOLHAS NÃO DEVEM TER PEQUENOS BURACOS. AS 
HASTES DEVEM SER FRESCAS. EM MAÇO COM NO 
MÍNIMO 400G. 
 

30,00 R$ 4,10 R$ 123,00 

4 ALFACE -  CRESPA GRANDE – O PRODUTO DEVE 
MOSTRAR FOLHAS LIMPAS, FRESCAS, LIVRES DE 

100,00 R$ 3,90 R$ 390,00 

MANCHAS ESCURAS OU VISCOSAS. ALÉM DISSO, AS 
BORDAS DAS FOLHAS NÃO DEVEM TER SINAIS DE COR 
MARROM OU AMARELO 
 

5 ALHO - NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE - O 
PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR UMIDADE, 
PROBLEMAS COM COLORAÇÃO (ESCURA), PRESENÇA DE 
IMPUREZAS, ODOR DESAGRADÁVEL ESTAR 
MACHUCADO, PRESENÇA DE DENTES MURCHOS E 
PERFURADOS 
 

500,00 R$ 34,90 R$ 
17.450,00 

6 ALMEIRÃO - O PRODUTO DEVE MOSTRAR FOLHAS 
LIMPAS, FRESCAS, LIVRES DE MANCHAS ESCURAS OU 
VISCOSAS. ALÉM DISSO, AS BORDAS DAS FOLHAS NÃO 
DEVEM TER SINAIS DE COR MARROM OU AMARELO EM 
MAÇO MÍNIMO 300 G. 
 

100,00 R$ 3,85 R$ 385,00 

7 BANANA NANICA – O PRODUTO DEVERÁ ESTAR COM 
BOM ASPECTO E AROMA CARACTERÍSTICO, CASCA BEM 
AMARELA COM PEQUENAS MANCHAS MARRONS, DE 
ASPECTO FIRME E SEM PARTES MOLES OU 
MACHUCADAS. COM MATURAÇÃO MÉDIA 
 

4.000,0
0 

R$ 4,90 R$ 
19.600,00 

8 BATATA - INGLESA LISA E LAVADA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, 
FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE 
RACHADURAS E CORTES, SEM DANOS FÍSICOS 
ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVENDO 
SER BEM DESENVOLVIDA, DE COLHEITA RECENTE 
 

2.000,0
0 

R$ 5,40 R$ 
10.800,00 

9 BETERRABA - NÃO É TOLERADA A PRESENÇA DE 
BETERRABAS QUE APRESENTEM OS SEGUINTES 
DEFEITOS LISTADOS: DANO PROFUNDO - QUALQUER 
LESÃO, NÃO IMPORTANDO A ORIGEM, QUE EXPONHA 
OU ATINJA A POLPA DA RAIZ, PODENDO OU NÃO ESTAR 
CICATRIZADA, DEFICIÊNCIA DE BORO, RACHADURA, 
MECÂNICA E PRAGA; MURCHO - RAIZ COM 
DESIDRATAÇÃO CARACTERIZADA POR FLACIDEZ; 
PODRIDÃO - DANO PATOLÓGICO E OU FISIOLÓGICO 
QUE LEVA À DECOMPOSIÇÃO, DESINTEGRAÇÃO OU 
FERMENTAÇÃO EM QUALQUER GRAU; E PASSADO - 
RAÍZES MUITO GRANDES COLHIDAS TARDIAMENTE E 
QUE PODEM APRESENTAR-SE FIBROSAS 
 

200,00 R$ 4,90 R$ 980,00 

10 CEBOLA - PRODUTO DEVERÁ ESTAR COM BOM 
ASPECTO FIRME, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, BATIDAS E 
ESFOLÕES. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. DE 
PRIMEIRA QUALIDADE 

500,00 R$ 5,88 R$ 2.940,00 
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Homologado 13/07/2021
15:34:49

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 29
Descrição: Diclofenaco
Descrição Complementar: Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica:
gel
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: Tubo 60,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,9800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 3,7500 e a
quantidade de 800 Tubo 60,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.959.514/0001-53, Melhor lance: R$

3,7500

Homologado 13/07/2021
15:34:55

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 30
Descrição: Azitromicina
Descrição Complementar: Azitromicina, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,8400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1,1800 e a quantidade de
5.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 1,1800

Homologado 13/07/2021
15:35:01

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 31
Descrição: Ivermectina
Descrição Complementar: Ivermectina, concentração: 6 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,3700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: NOROESTE MEDICAMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,7700 e a quantidade de
2.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS -

EIRELI, CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06, Melhor lance: R$ 0,7700

Homologado 13/07/2021
15:35:07

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 32
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Descrição: Gliclazida
Descrição Complementar: Gliclazida, concentração: 30 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,2700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: NOROESTE MEDICAMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,2200 e a quantidade de
5.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS -

EIRELI, CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06, Melhor lance: R$ 0,2200

Homologado 13/07/2021
15:35:17

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 33
Descrição: Ibuprofeno
Descrição Complementar: Ibuprofeno, dosagem: 600 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,2300 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , pelo melhor lance de R$ 0,1900
e a quantidade de 6.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L FERREIRA DA COSTA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ/CPF: 35.250.918/0001-73, Melhor

lance: R$ 0,1900

Homologado 13/07/2021
15:35:27

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 34
Descrição: Omeprazol
Descrição Complementar: Omeprazol, concentração: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,1200 , com
valor negociado a R$ 0,1100 e a quantidade de 8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PARANA LTDA, CNPJ/CPF: 39.448.478/0001-14, Melhor lance:

R$ 0,1200, Valor Negociado: R$ 0,1100

Homologado 13/07/2021
15:35:36

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 35
Descrição: Paracetamol
Descrição Complementar: Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: A.D. DAMINELLI - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,1000 e a quantidade de 8.000
Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A.D. DAMINELLI - EIRELI,

CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80, Melhor lance: R$ 0,1000

Homologado 13/07/2021
15:35:43

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 36
Descrição: Sulfadiazina
Descrição Complementar: Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 800 Unidade de fornecimento: Bisnaga 30,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,2700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,0000 e a
quantidade de 800 Bisnaga 30,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:43 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 5,0000

Homologado 13/07/2021
15:35:50

SIDNEI
FRAZATTO

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00021/2021 (SRP) 
 

Às 15:30 horas do dia 13 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. SIDNEI FRAZATTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 42, Pregão nº 00021/2021. 

 
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Simeticona
Descrição Complementar: Simeticona, concentração: 75 mg,ml, forma farmacêutica: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Frasco 15,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,8900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1,6300 e a
quantidade de 400 Frasco 15,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 1,6300

Homologado 13/07/2021
15:30:46

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 2
Descrição: Simeticona
Descrição Complementar: Simeticona, concentração: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,1100 e a
quantidade de 2.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 0,1100

Homologado 13/07/2021
15:30:56

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 3
Descrição: Nimesulida
Descrição Complementar: Nimesulida, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,1100 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: NOROESTE MEDICAMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0900 e a quantidade de
9.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS -

EIRELI, CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06, Melhor lance: R$ 0,0900

Homologado 13/07/2021
15:31:04

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 4
Descrição: Escopolamina butilbrometo
Descrição Complementar: Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem:
10mg + 250mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,5900 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: NOROESTE MEDICAMENTOS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,4100 e a quantidade de
5.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS -

EIRELI, CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06, Melhor lance: R$ 0,4100

Homologado 13/07/2021
15:31:13

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 5
Descrição: Fenoterol bromidrato
Descrição Complementar: Fenoterol bromidrato, concentração: 0,25 mg,ml, forma farmaceutica: solução para
inalação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 20,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,6800 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3,8000 e a
quantidade de 300 Frasco 20,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 3,8000

Homologado 13/07/2021
15:31:22

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 6
Descrição: Colagenase
Descrição Complementar: Colagenase, apresentação: associada com cloranfenicol, concentração: 0,6ui + 1%, uso:
pomada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Bisnaga 30,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,9700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado
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Adjudicado para: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 14,0000 e a
quantidade de 1.000 Bisnaga 30,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BOEING - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.547.487/0001-98, Melhor

lance: R$ 14,0000

Homologado 13/07/2021
15:31:32

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 7
Descrição: Vitaminas do complexo b
Descrição Complementar: Vitaminas do complexo b, composição básica: b1,b2,b3,b5,b6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0600 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: A.D. DAMINELLI - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0400 e a quantidade de 2.000
Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A.D. DAMINELLI - EIRELI,

CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80, Melhor lance: R$ 0,0400

Homologado 13/07/2021
15:31:39

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 8
Descrição: Meloxicam
Descrição Complementar: Meloxicam, concentração: 15 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,4400 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0900 e a quantidade de
8.000 Comprimido .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/07/2021
17:47:42 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA NOSSA SENHORA

- EIRELI, CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80, Melhor lance: R$ 0,0900

Homologado 13/07/2021
15:31:47

SIDNEI
FRAZATTO

Item: 9
Descrição: Betaistina dicloridrato
Descrição Complementar: Betaistina dicloridrato, concentração: 24 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Comprimido
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,3700 Intervalo Mínimo entre Lances:R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,3000 e a quantidade de
8.000 Comprimido .

Eventos do Item

  
mínima de 15 dias. Embalagem plástica o papelão com 
24. 

65 OVOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OVOS DE 
GALINHA"TIPO GRANDE", CASCA LISA. OS OVOS 
DEVERÃO ESTAR LIMPOS. NÃO PODERÃO ESTAR 
TRINCADOS. EMBALAGEM: EM CAIXAS DE PAPELÃO, 
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF, 
CISPOA   BANDEIJA C 30 
 

50,00 R$ 14,95 R$ 747,50 

66 Pão de Forma Integral: Integral, bem acondicionado, 
assado ao ponto. No seu rótulo deverá conter 
informação nutricional por porção, sobre glúten, 
ingredientes, data de fabricação, validade e lote 
embalagem contendo 500 gr. Produtos DE FABRICAÇÃO 
PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada 
pelo responsável. 
 

50,00 R$ 5,85 R$ 292,50 

67 Pó para gelatina sabores: Morango, Uva, Framboesa, 
Cereja, Abacaxi, Maracujá, Limão, Tuti-Fruti   . As 
embalagens individuais devem estar em bom estado de 
conservação e livre de sujidades e reembaladas por 
caixa de papelão íntegra. de 35 g. Prazo de validade de 
no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto 
 

1.000,0
0 

R$ 1,70 R$ 1.700,00 

68 Polvilho doce e Azedo , Pacote 500 g. embalagem 
plástica, transparente, seca. Unidades. 
 

50,00 R$ 5,35 R$ 267,50 

69 Queijo tipo parmesão - ingredientes básicos: queijo 
parmesão e conservador, características adicionais: 
produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação sanitária em vigor 
Apresentação em barra de 50 gr, acondicionado em 
embalagem plástica apropriada e inviolável, que deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e atender as 
especificações técnicas da ANVISA e Inmetro.Validade 
mínima de 120 dias a partir da data de 
entrega.Conservação em ambiente refrigerado. 
 

30,00 R$ 5,49 R$ 164,70 

70 Refrigerante, à base de cola, em embalagens pet litros 
Refrigerante de cola, 2L. Ingredientes: água gaseificada, 
açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante 
caramelo IV, acidulante INS 338, aroma natural. 
Informações nutricionais: em 200mL, tem 85 kcal, 21g 

100,00 R$ 7,44 R$ 744,00 

  
de carboidratos, 10mg de sódio. Data de embalamento 
não superior a 30dias, acondicionado embalagem PET, 
resistente. 
 

72 Refrigerante, à base de Laranja, em embalagens pet de 
2 litros Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato 
de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante 
INS 338, aroma natural. Informações nutricionais: em 
200mL, tem 85 kcal, 21g de carboidratos, 10mg de 
sódio. Data de embalamento não superior a 30dias, 
acondicionado embalagem PET, resistente. 
 

100,00 R$ 6,44 R$ 644,00 

73 REQUEIJÃO CREMOSO, Requeijão cremoso – produto 
pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, 
isento de mofos, bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno, 
contendo 200g ; embalagem com identificação do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. Validade mínima de 
50 (cinqüenta) dias, a contar da data de entrega. 
 

200,00 R$ 7,49 R$ 1.498,00 

74 Sagu, pacote de 500 gramas 
 

10,00 R$ 7,35 R$ 73,50 

75 Sal refinado - iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto 
de sódio e sais de iodo, produto refinado, iodado, com 
granulação uniforme e com cristais brancos, com 
dosagem de sais de iodo de acordo com a legislação 
federal específica – embalagem em plástico de 
polietileno de 1kg 
 

300,00 R$ 2,45 R$ 735,00 

76 SHOYO; industrializada, Embalagem em litros de 500ml 
cada. De boa qualidade. 
 

5,00 R$ 9,90 R$ 49,50 

77 Suco concetrado de Laranja, SEM AÇUCAR, sendo 
bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte 
comestível da fruta, através de processo tecnológico 
adequado, sem  conservantes, sem corante artificial, 
sem aroma artificial, Deverá apresentar 100mg de 
vitamina C na porção já diluída de 4 Litros. Embalado 
em galões  de 5 litros, com validade de 3 meses no 
mínimo. O produto deverá estar registrado no 
Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento 
ou órgão competente. Sabores 
 

100,00 R$ 26,99 R$ 2.699,00 

  
78 Suco concetrado; CONCENTRADO LIQUIDO PARA 

BEBIDA MISTA DE FRUTA SEM AÇUCAR, sendo bebida 
não fermentada e não diluída, obtida da parte 
comestível da fruta, através de processo tecnológico 
adequado, sem  conservantes, sem corante artificial, 
sem aroma artificial, o produto deve ter no mínimo 10% 
da presença de suco da fruta conforme sólidos solúveis 
em ºBrix, a 20ºC preconizado pelo MAPA. Deverá 
apresentar 100mg de vitamina C na porção já diluída de 
200ml. Embalado em caixas TETRAPAK de 1 litro, com 
validade de 8 meses no mínimo. A diluição deverá ser 
de 1:15. O produto deverá estar registrado no 
Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento 
ou órgão competente. Sabores 
 

600,00 R$ 3,68 R$ 2.208,00 

79 Suco concetrado; CONCENTRADO LIQUIDO PARA 
BEBIDA MISTA DE FRUTA SEM AÇUCAR, sendo bebida 
não fermentada e não diluída, obtida da parte 
comestível da fruta, através de processo tecnológico 
adequado, sem  conservantes, sem corante artificial, 
sem aroma artificial, o produto deve ter no mínimo 10% 
da presença de suco da fruta conforme sólidos solúveis 
em ºBrix, a 20ºC preconizado pelo MAPA. Deverá 
apresentar 100mg de vitamina C na porção já diluída de 
200ml. Embalado em caixas TETRAPAK de 1 litro, com 
validade de 8 meses no mínimo. A diluição deverá ser 
de 1:15. O produto deverá estar registrado no 
Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento 
ou órgão competente. Sabores 
 

200,00 R$ 4,70 R$ 940,00 

80 Trigo para Kibe, pacote de 500 gramas 
 

40,00 R$ 5,45 R$ 218,00 

81 Vinagre, matéria-prima vinho branco, tipo neutro,acidez 
4 per,aspecto físico líquido,aspecto visual límpido e sem 
depósitos. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, quantidade do produto e atender as 
especificações técnicas dos órgãos de vigilância 
sanitária em legislação vigente.Caixa com 12 unidades 
de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entregado produto. 
 

50,00 R$ 4,40 R$ 220,00 

 
                                  Valor Total Homologado - R$ 75.323,10 

  
 
 
Paranapoema, 12 de julho de 2021.  
 

_________________________ 
SIDNEI FRAZATTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

____________________________ 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

PREGOEIRO 
 

                                  Valor Total Homologado 

. 

_________________________
SIDNEI FRAZATTO

PREFEITO MUNICIPAL

____________________________
JOÃO DOS SANTOS COSTA
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11 CENOURA - DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTAM DE ENFERMIDADES, 
MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, 
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO 
MANUSEIO E TRANSPORTE 
 

800,00 R$ 4,50 R$ 3.600,00 

12 CHEIRO VERDE – O CHEIRO VERDE PRECISA SER FRESCO, 
COM UMA COR VERDE PROFUNDO E APARÊNCIA 
VIÇOSA. OS MAÇOS NÃO PODEM TER FOLHAS QUE 
ESTÃO MURCHAS OU AMARELAS. O CHEIRO VERDE 
DEVE SER SECO E QUE TENHA SIDO CULTIVADA 
ORGANICAMENTE. EM MAÇO COM NO MÍNIMO 300 G. 
 

100,00 R$ 3,50 R$ 350,00 

13 CHICÓRIA - AS FOLHAS DEVEM ESTAR COM ASPECTO DE 
PRODUTO FRESCO, OU SEJA, BRILHANTES, FIRMES, SEM 
ÁREAS ESCURAS E SEM FOLHAS MURCHAS. AS FOLHAS 
EXTERNAS SÃO DE COR VERDE MAIS ESCURO DO QUE 
AS FOLHAS INTERNAS EM MAÇO MINIMO 300G 
 

30,00 R$ 4,40 R$ 132,00 

14 CHUCHU - PRODUTO DEVERÁ ESTAR COM BOM 
ASPECTO FIRME, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, BATIDAS E 
ESFOLÕES. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. DE 
PRIMEIRA QUALIDADE 
 

800,00 R$ 4,35 R$ 3.480,00 

15 LARANJA PÊRA - TAMANHO GRANDE – A CONSISTÊNCIA 
DEVE SER IGUAL EM TODA A FRUTA, UM LADO NÃO 
DEVE SER MAIS MOLE QUE O OUTRO; A COR TEM QUE 
ESTAR DE ACORDO COM A VARIEDADE; A FRUTA BOA 
PARA O CONSUMO DEVE SER FIRME, SEM CEDER À 
PRESSÃO DOS DEDOS 
 

3.000,0
0 

R$ 4,85 R$ 
14.550,00 

16 MAÇÃ NACIONAL - AS MAÇÃS DEVEM SER DE COR VIVA, 
FIRMES E PESADAS EM RELAÇÃO AO TAMANHO. A 
CASCA DEVE SER LISA, SEM DEPRESSÕES OU 
MACHUCADOS. TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE 
 

3.000,0
0 

R$ 7,98 R$ 
23.940,00 

17 MAMÃO FORMOSA – O PRODUTO NÃO PODE ESTAR 
MANCHADO, FLÁCIDO, COM EXSUDAÇÕES E LESÕES. O 
PRODUTO DEVE SER DE TAMANHO MÉDIO E GRAU 
MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COM TONS AMARELO 
ALARANJADO E EXALANDO UM SUAVE AROMA 
CARACTERÍSTICO 
 

100,00 R$ 5,90 R$ 590,00 

18 MAMÃO PAPAIA - O PRODUTO NÃO PODE ESTAR 
MANCHADO, FLÁCIDO, COM EXSUDAÇÕES E LESÕES. O 
PRODUTO DEVE SER DE TAMANHO MÉDIO E GRAU 

50,00 R$ 5,98 R$ 299,00 

MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COM TONS AMARELO 
ALARANJADO E EXALANDO UM SUAVE AROMA 
CARACTERÍSTICO 
 

19 TOMATE - MÉDIO AMADURECIMENTO, FIRME, 
ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, BATIDAS E ESFOLÕES. COR 
CARACTERÍSTICA UNIFORME. DE PRIMEIRA QUALIDADE 
 

2.500,0
0 

R$ 6,30 R$ 
15.750,00 

20 Melancia  -  Fruto viçoso, de boa qualidade, a fruta de   
apresentar casca firme, lustrosa e sem manchas escuras 
na casca. Tamanhos  uniformes. 
 

1.000,0
0 

R$ 3,00 R$ 3.000,00 

21 Pepino Japonês -  fresco casca verde tamanho e 
coloração uniforme, firme sem lesões físicas ou 
mecânica, perfurações e cortes. 
 

500,00 R$ 5,15 R$ 2.575,00 

22 Pera nacional– fruto intacto tamanho e coloração 
uniforme, o fruto deve estar aspecto firme sem 
manchas, batidas ou perfurações.  
 

50,00 R$ 12,00 R$ 600,00 

23 PIMENTÃO - FIRME, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS, BATIDAS 
E ESFOLÕES. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME. DE 
PRIMEIRA QUALIDADE 
 

70,00 R$ 6,20 R$ 434,00 

24 REPOLHO -  LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE 
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTE 
 

800,00 R$ 5,35 R$ 4.280,00 

25 REPOLHO ROCHO - FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE 
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTE 
 

10,00 R$ 5,75 R$ 57,50 

26 Uva -  Cachos uniformes frutos com aspecto e coloração 
uniforme, devem estar firme sem manchas, batidas ou 
perfurações. 
 

50,00 R$ 12,00 R$ 600,00 

27 Vagem -  Vagens verdes, aspecto e coloração uniforme, 
deve estar aspecto firme sem manchas, batidas ou 
perfurações. 
  
 

100,00 R$ 14,00 R$ 1.400,00 

28 Mandioca – Descascadas firmes sem rachaduras devem 
estar coloração clara, sem odor, sem danos físicos e 
mecânicos. 
 

100,00 R$ 7,00 R$ 700,00 

8 FILE DE MERLUZA - congelado, limpo, fresco, sem couro 150,00 R$ 32,80 R$ 4.920,00 

ou escamas, sem espinha, fatiados em bifes de Rua Ari 
Teixeira da Costa, nº 1.100, Savassi – telefone: (31) 
3627-6961 Página 31 de 105 120 gramas em média, 
isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto 
que sejam improprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), acondicionado em embalagem plástica 
transparente, atoxica. A embalagem devera' conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/ SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, 
IMA ou SIM. O produto devera' apresentar validade de 
80% a partir da data de entrega. Embalagem de 01 
quilo. 
 

9 Lingüiça calabresa, tipo toscana mista, ingredientes 
carne suína e frango. Com certificado de Inspeção 
Estadual ou Federal.Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da entrega do Produto. 
 

200,00 R$ 17,00 R$ 3.400,00 

10 Linguiça, tipo toscana, ingredientes carne suína, 
empacotada à vácuo emembalagem plástica de 5kg . 
Certificado de Inspeção Estadual ou Federal.Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. 
 

200,00 R$ 20,00 R$ 4.000,00 

13 Sardinha em Conserva de Azeite ou Óleo Comestível: 
Latas de peso liquida de 250g e peso drenado de 165g.  
 

200,00 R$ 9,65 R$ 1.930,00 

14 APRESUNTADO FATIADO  Produto de boa qualidade 
fatiado em embalagem bandeja de isopor com plástico, 
devidamente identificado com marca do produto, peso 
e data de validade e registro no SIF ou IMA. 

100,00 R$ 24,70 R$ 2.470,00 

15 Bacon, industrializado, de 1ª qualidade. O produto deve 
apresentar as características normais de conservação, 
estando isento de sujidades de qualquer natureza, 
parasitas e bolores. Acondicionado em embalagens 
plásticas que devem apresentar rótulo com as devidas 
especificações do produto. Prazo de validade mínimo de 
6 meses a partir da data de entrega. 
 

50,00 R$ 36,50 R$ 1.825,00 

16 Mortadela defumada fatiada. MORTADELA defumada, 
fatiada, com cor, odor e sabor característico do 
produto, de boa qualidade, embalado adequadamente 
com rótulo contendo informação do produto e validade 
 

80,00 R$ 25,80 R$ 2.064,00 

17 Mussarela Fatiada: Queijo tipo muçarela, boa 100,00 R$ 38,90 R$ 3.890,00 
qualidade, fatiada, em embalagem do tipo bandeja de 
isopor com filme plástico devidamente identificado com 
a marca do produto, peso. 
 

18 Presunto cozido, sem capa de gordura, de primeira 
qualidade. A embalagem original deve ser a vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionados em caixas 
lacradas A embalagem deve conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria 
nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. 
Validade mínima de 120 dias. 
 

50,00 R$ 29,80 R$ 1.490,00 

19 Queijo, tipo mussarela, de 1ª qualidade, com 
ingredientes leite, conservação 0 a10°C. Produto 
próprio para o consumo humano e em conformidade 
com a legislação sanitária em vigor. Apresentação em 
barra, acondicionada em embalagem plástica 
apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. 
A embalagem original deverá ser a vácuo e conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de 
inspeção do SIF e atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias 
a partir da data de entrega.Conservação em ambiente 
refrigerado. 
 

100,00 R$ 34,85 R$ 3.485,00 

 
                                  Valor Total Homologado - R$ 183.653,40 

 
Paranapoema, 12 de julho de 2021.  
 

_________________________ 
SIDNEI FRAZATTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

____________________________ 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

PREGOEIRO 
 

                                  Valor Total Homologado 

de julho de 2021. 

_________________________
SIDNEI FRAZATTO

PREFEITO MUNICIPAL

____________________________
JOÃO DOS SANTOS COSTA
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LEINº 1265/2020 

Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da 
Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 
2022(LDO), e dá outras providências. 
 

A PREFEITA DE SANTO INACIO – ESTADO DO PARANÁ, FAZ SABER A 
TODOS QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU, E EU, SANCIONO 
A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1º - O Orçamento do Município de Santo Inácio, Estado do Paraná, 

para o exercício de 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: 

 
I - as Metas Fiscais; 
II - as Prioridades da Administração Municipal;  
III - a Estrutura dos Orçamentos; 
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; 
V- as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; 
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 
VIII - as Disposições Gerais. 
 
 I - DAS METAS FISCAIS 
 
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, 
despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o 
exercício de 2022, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta  Lei, em 
conformidade com a Portaria nº 375, de 08 de julho de 2020 da STN. 
 

Art. 3º -A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da 
Administração Direta e Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
 

Art. 4º -Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, 
constituem-se dos seguintes: 
Demonstrativo I - Metas Anuais; 
Demonstrativo II -  Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior; 
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas 
nos Três Exercícios Anteriores; 
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; 
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação 
de Ativos; 
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores; 
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e 

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado. 
 

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão 
apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas 
Fiscais do Município.   
 
 METAS ANUAIS 
 

Art. 5º -Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores 
Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e 
Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os 
dois seguintes. 
 

§ 1º -Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão 
levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter 
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de 
programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, 
projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial 
de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 375, de 08 de julho de 
2020- STN. 

 
§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a 

aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, 
multiplicados por 100. 
 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
 

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o 
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas 
fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, 
Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida 
Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou 
não dos valores estabelecidos como metas. 

 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 
 
Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, os 

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 
Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida 
Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com 
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica 
Nacional. 

 Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, 
os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-
se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I. 
 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o 

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do 
Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação. 

 
Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a 

situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 
 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
 
Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do 

patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a 
alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados 
em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e 
Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos estabelece de onde 
foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. 

 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

 
Art. 10 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o 

Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza 
da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio 
das contas públicas.  

 
§ 1º -A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, 

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou 
modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à 
tratamento diferenciado. 

 
§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes 

do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO. 

 
Art. 11 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios. 

 
Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das 

Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de 

eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação 
de despesas de caráter continuado. 

 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, 

DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA 
PÚBLICA. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E 

DESPESAS. 
  
Art. 12 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o 

demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de 
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as 
premissas e os objetivos da política econômica nacional. 

 
Parágrafo Único - De conformidade com aPortaria nº 375 de 2020- STN, 

a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados 
na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das 
previsões para 2022, 2023 e 2024. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO 

PRIMÁRIO. 
 
Art. 13 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os 

níveis de gastos orçamentários,são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, 
se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-
financeiras. 

 
Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá 

obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das 
Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às 
normas da contabilidade pública. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO 

NOMINAL. 
 
Art. 14 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a 

metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela 
STN. 

 
Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, 

deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o 
Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, 
que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de 
Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal 
Líquida. 

 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA 
DÍVIDA PÚBLICA. 

 
Art. 15 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo 

ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações 
de créditos e precatórios judiciais.    

 
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes 

para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores 
e da projeção dos valores para 2022, 2023 e 2024.   

 
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Art. 16 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o 

exercício financeiro de 2022, estarão definidas e demonstradas no Plano 
Plurianual de 2022à 2025, a ser aprovado até o final deste exercício, compatíveis 
com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. 

 
§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão 

destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos 
Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à 
programação das despesas. 

 
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder 

Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, 
a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a 
preservar o equilíbrio das contas públicas. 

 
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 17 - O orçamento para o exercício financeiro de 2022 abrangerá os 

Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Associações, Fundos, Empresas 
Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e 
será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida 
em cada Entidade da Administração Municipal. 

 
Art. 18 - A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e 

Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos 
a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 
desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em 
conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999, 163/2001, 219/2004, 650/2019 e 
58/2020 e alterações posteriores, o qual deverá estar anexado os Anexos exigidos 
nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 
Art. 19 -A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária 

de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos 
os Anexos exigidos na legislação pertinente. 

 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO 
 
Art. 20 - O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá entre outros, 

ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, 
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Associações, Fundos, 
Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

 
Art. 21 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 

2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos 
fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a 
ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três 
exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 

 
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento 

da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal 
colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e 
as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas 
memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). 

 
Art. 22 -Na execução do orçamento, verificado que o comportamento 

da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e 
nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas 
dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação 
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, tendo 
como prioridade as seguintes medidas (art. 9º da LRF): 

 
I. Eliminação de despesas com festividades;  
 
II. Redução de gastos com diárias e ressarcimento de viagens; 
 
III. Redução de investimentos programados com recursos próprios; 
 
IV. Eliminação de despesas com horas-extras, com exceção da área 

da saúde; 
 
V. Redução de gastos com combustíveis, com exceção da área da 

saúde;  
 
VI. Eliminação de vantagens temporárias e gratificações concedidas a 

servidores; 
 
VII. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 
 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais 

de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de 
empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado 

financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte 
de recursos. 

 
Art. 23 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à 

Receita Corrente Líquida, programadas para 2022, poderão ser expandidas em 
até 10%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 
fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2021 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme 
demonstrado em Anexo desta Lei. 

 
Art. 24 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei 
(art. 4º, § 3º da LRF).  

 
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com 

recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de 
Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2021. 

 
§ 2º -Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal elaborará 

Decreto de Crédito Adicional Suplementar, anulando recursos ordinários 
alocados para outras dotações não comprometidas pertencentes às demais 
Unidades Orçamentárias. 

 
Art. 25 - O Orçamento para o exercício de 2022 destinará recursos para 

a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas 
previstas, e 15% (quinze por cento) do total do orçamento de cada entidade 
para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. 

 
§ 1º -Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os créditos 

adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas 
no exercício e para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares: 

 
I – relativos aos grupos de natureza de despesa: 
a) pessoal e encargos sociais; 
b) juros e encargos da dívida; e 
c) amortização da dívida. 
 
II – destinadas aos pagamentos: 
a) de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em 

julgado; 
b) de despesas decorrentes de auxílios, contribuições, subvenções e 

transferências devidamente autorizadas por lei específica e ou termos de 
convênios e ou instrumentos similares. 
 

III – os provenientes de excesso de arrecadação de receitas não 
previstas no orçamento vigente, e quando o saldo positivo das 
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a 
realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a 
tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64. 
 IV – os provenientes do Superávit Financeiro do exercício de 2021. 
 
V – os provenientes de Operação de Crédito suplementados no 

exercício de 2022. 
 
VI – os provenientes para cobrir despesas vinculadas a fonte de 

recursos específicos, não previstos durante o exercício e ou cujo recebimento no 
exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução. 

 
§ 2º - A realização das despesas, excluídas as constantes do § 2º do 

artigo anterior, somente poderá ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até 
o montante da efetiva arrecadação das receitas. 

 
§ 3º - Os créditos suplementares e especiais que forem abertos no 

decorrer do exercício financeiro de 2022, terão sua execução condicionada aos 
limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes. 

 
§ 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao 

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também 
para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na 
Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da 
LRF). 

 
§ 5º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos 

fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 30 de outubro de 2022, poderão 
ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de 
créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. 

 
Art. 26 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só 

constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 
5º, § 5º da LRF). 

 
Art. 27 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 

dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira 
das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades 
Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF). 

 
Art. 28 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 

2022 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências 
voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só 
serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o 
seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou 
garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). 

 
Parágrafo Único - A Mensagem de Encaminhamento da proposta da 

Lei de Diretrizes Orçamentária não conterá o demonstrativo de Projetos e 
Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022, estando disponível 
somente após aprovação do Plano Plurianual 2022 à 2025. 

 
Art. 29 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2022, 

constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de 
cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF). 

 
Art. 30 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades 

privadas sem fins lucrativos, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, 
saúde, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, meio ambiente, proteção aos 
animais, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do 
associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, 
"f" e 26 da LRF). 
 

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro 
Municipal deverão prestar contas no prazo estabelecido em cada instrumento 
de convênio, termo de parceria, contrato de gestão ou outro instrumento 
congênere celebrado em regime de colaboração às entidades privadas sem 
fins lucrativos e, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal 
(art. 70, parágrafo único da Constituição Federal), na Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e na Resolução nº 46/2014 de 12 de junho de 2014 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná.  

 
Art. 31 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o 
art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da 
licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.  

 
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são 

consideradas despesas irrelevantes, aqueles adequadas com a lei orçamentária 
anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que seja 
abrangida por crédito genérico, de forma que todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, prevista no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, as compatíveis com o 
plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e cujo montante no exercício 
em execução, em cada evento, não exceda o valor limite para dispensa de 
licitação, fixado no item I do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizado. 

 
Art. 32 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio 

público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos 
orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência 
voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 

 
Art. 33 - Despesas de competência de outros entes da federação só 

serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, 
acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF). 

 
Art. 34 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão 

orçadas para 2022a preços correntes. 
 

(Continua na página seguinte)
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Art. 35 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de 
cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada 
Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação 
dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001. 

 
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação 
para outro, dentro de cada Divisão, Projeto, Atividade ou Operações Especiais, 
poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo 
e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder 
Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal). 

 
Art. 36 -Durante a execução orçamentária de 2022, o Poder Executivo 

Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou 
operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito 
especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 (art. 
167, I da Constituição Federal). 

 
Art. 37 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder 

Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. 
 
Parágrafo Único -Os custos serão apurados através de operações 

orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das 
despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, 
"e" da LRF). 

 
Art. 38 - Os programas priorizados por esta Lei estarão contemplados no 

Plano Plurianual a ser aprovado até o final deste exercício, que integrarem a Lei 
Orçamentária de 2022, serão objeto de avaliação permanente pelos 
responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir 
desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 
4º, I, "e" da LRF). 

 
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Art. 39 - A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para 

contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de 
Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas 
Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do 
contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF). 

 
Art. 40 - A contratação de operações de crédito dependerá de 

autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF). 
 
Art. 41 – O Executivo Municipal está autorizado a assinar acordos de 

parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional, através de seus órgãos da 
administração direta e indireta, para o pagamento: 

I - dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

II - dos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das 
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 

III - dos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação 
pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado 
primário necessário através da limitação de empenho e movimentação 
financeira (art. 31, § 1°, II da LRF). 

 
Art. 43 -Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações 

orçamentárias e da movimentação financeira, nas situações previstas no Art. 9º, 
da Lei Complementar nº 101/00, será fixado, por ato do Poder Executivo, o 
percentual de limitação para o conjunto de “projetos”, “atividades” e 
“operações especiais” e a participação do Poder Legislativo, sobre o total das 
dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2022, excetuando: 
 

I – as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de 
execução; e 
 

II – as despesas com ações vinculadas às funções saúde, educação e 
assistência social, não incluídas no inciso I; 
 

§ 1º -Terão prioridade, como fonte de recursos para a limitação de 
empenho, a adoção das seguintes medidas: 

 
I. Eliminação de despesas com festividades;  
 
II. Redução de gastos com diárias e ressarcimento de 

viagens; 
 
III. Redução de investimentos programados com recursos 

próprios; 
 
IV. Eliminação de despesas com horas-extras, com exceção 

da área da saúde; 
 
V. Redução de gastos com combustíveis, com exceção da 

área da saúde;  
 
VI. Eliminação de vantagens temporárias e gratificações 

concedidas a servidores; 
 
VII. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em 

comissão. 
 § 2º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 
Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a 
cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, com 
vistas à obtenção do equilíbrio na execução orçamentária e financeira do 
exercício. 

 
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 

 
Art. 44 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, 

poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir 
ou aumentar a remuneração de servidores, e por ato do Poder Executivo, 
conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em 
caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 
169, § 1º, II da Constituição Federal). 

 
Parágrafo Único -Os recursos para as despesas decorrentes destes atos 

deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022.  
 
Art. 45 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição 

Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2022, 
Executivo e Legislativo, não excederá o previsto no Artigo 71 da LRF e os limites 
de 54% e 6% da Receita Corrente Líquida, respectivamente, previsto no Artigo 19 
da LRF.     

 
Art. 46 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional 

interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a 
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos 
servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite 
estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF), ou poderá 
adotaro banco de horas, no âmbito do serviço público municipal, mediante lei 
autorizativa. 

 
Art. 47 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para 

reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos 
na LRF (art. 19 e 20 da LRF): 

 
§ 1º. Se a despesa total com pessoal exceder a noventa e cinco por 

cento (95%) do limite, ficam vedados ao Poder ou órgão referido que houver 
incorrido no excesso: 

 
 I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título; 
 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 

despesa; 
 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

 
V - contratação de hora extra, salvo em situações previstas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 
 
§ 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite máximo 

estabelecido pelo Art. 20 da LRF (54% para o poder Executivo), além daquelas 
estabelecidas pela LRF,deverão ser tomadas as seguintes providências ao Poder 
ou órgão referido que houver incorrido no excesso: 

 
 
I -Eliminação das despesas com horas-extras; 
 
II -Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão 

e funções de confiança; 
 
III – Exoneração de servidores não estáveis ou admitidos em caráter 

temporário. 
IV – Eliminação de vantagens concedidas a servidores e redução de 

pelo menos 20% das gratificações concedidas a servidores; 
 
Art. 48 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como 

terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o 
art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções 
guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da 
Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública 
Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 

 
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver 

também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de 
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de 
servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não 
o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização". 
 

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA 
 
Art. 49 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá 

conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular 
o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, beneficiar 
contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, promover a educação, 
cultura, esporte, turismo, conservação dos recursos naturais e educação 
ambiental, bem como da promoção do social, devendo esses benefícios serem 
considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do 
seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência 
e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF). 

 Art. 50 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida 
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão 
ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como 
renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). 

 
Art. 51 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou 

benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da 
Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação 
(art. 14, § 2º da LRF). 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 52 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à 
Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a 
apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo 
anual. 

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não 
cumprir o disposto no "caput" deste artigo. 

§ 2º – Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à 
sanção até o início do exercício financeiro de 2022, o Executivo Municipal 
poderá executar em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total 
geral do orçamento, enquanto não se completar o ato sancionatório. 

Art. 53 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo 
eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por 
insuficiência de tesouraria. 

 
Art. 54 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 

quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por 
ato do Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 55 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios de 

transferências voluntárias com o Governo Federal e Estadual através de seus 
órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços, 
aquisição de equipamentos, materiais permanentes e aquisição de materiais de 
consumo de competência ou não do Município.  

 
Art. 56 – Os programas, ações e respectivas metas anuais, que irão 

compor a Lei de Diretrizes Orçamentáriassó estarão disponíveis após a 
aprovação do Plano Plurianual para o período 2022-2025. 

 
Art. 57 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, em 12 de 

julhode 2021.                                                           
 

GENY VIOLATTO 
Prefeita de Santo Inácio 

LEI N° 1268/2021  
 

Súmula: Dispõe sobre autorização para Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar Especial no 
Orçamento em vigor e dá outras providências. 
 

 GENY VIOLATTO, PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO INACIO – ESTADO DO 
PARANÁ, FAZ SABER A TODOS QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU, 
E EU, SANCIONO A SEGUINTE 

L E I 
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

no Orçamento Geral do Município, Lei nº 1248/2020 – LOA/2021, um Crédito Adicional 
Suplementar Especial no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), 
para abertura da seguinte dotação do orçamento em vigor, assim discriminada: 

 
I - SUPLEMENTAÇÃO 

 
07 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
001 – DIVISÃO DE ENSINO 
12.367.0007.2028 – Manutenção e Apoio da Educação Especial 

01594 3.1.50.43.00.00 102 Subvenções Sociais 48.500,00 
 
TOTAL SUPLEMENTADO                                                                                     R$     48.500,00 

 
Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar 

Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes de 
anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e 
quinhentos reais), das seguintes rubricas do Orçamento em vigor, assim discriminada: 

 
ANULAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
001 – DIVISÃO DE ENSINO 
12.367.0007.2028 – Manutenção e Apoio da Educação Especial 

01595 3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil 10.000,00 

 
12.366.0007.2027 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 

01585 3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil 38.500,00 

 
TOTAL CANCELADO                                                                                         R$     48.500,00 
 

Artigo 3º – Está Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
 Gabinete do Prefeito, Santo Inácio, 12 de julho de 2021. 
 
 

 
 

GENY VIOLATTO 
Prefeita Municipal 

 
 

Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado do Paraná, em 
.                                                          

GENY VIOLATTO
Prefeita de Santo Inácio

Gabinete do Prefeito, Santo Inácio, 12 de julho

GENY VIOLATTO

   

 

1 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 
EDITAL DE TESTE SELETIVO N° 001/2021 

 
 

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que se encontram abertas no período de 30/07/2021  a 
19/08/2021, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado – Teste Seletivo Edital n˚ 001/2021, visando a 
contratação de pessoal por prazo determinado, para atender as necessidades temporárias de excepcional 
interesse público da administração municipal, onde serão contratados  profissionais para suprir 
temporariamente as necessidades do Município. As contratações fundamentam-se no artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, na Lei Complementar nº 003/2020 – Estrutura Administrativa e de Cargos da Prefeitura 
Municipal, na Lei Municipal nº 815/2017 e na Lei Municipal n˚ 679/2013 - Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Jardim Olinda. 

O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias ora existentes 
e das que vierem a surgir dentro do prazo de validade do Teste Seletivo, relativo aos cargos constantes no item 
5, obedecidas a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
1. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
Subitem 

 
Evento 

 
Data 

1.1 Período de inscrição 30/07/2021 a 19/08/2021 
1.2 Último dia para pagamento do valor da taxa de inscrição. 20/08/2021 
1.3 Prazo final para solicitação de isenção da taxa de inscrição. 03/08/2021 

 
1.4 

Prazo final para entrega do laudo médico e das solicitações de 
condições especiais para candidatos que necessitarem de 
condições especiais para realização da prova, inclusive candidata 
lactante. 

 
 
 

03/08/2021 
1.5 Edital de Deferimento das inscrições dos candidatos com 

deficiência e das solicitações de condições especiais para 
realização das provas. 

 
 

09/08/2021 
1.6 Prazo para recurso contra o indeferimento de candidato 

portador de deficiência e das condições especiais para realização 
da prova. 

 
 

11/08/2021 
1.7 Edital de Deferimento das Isenções das Taxas de Inscrição. 09/08/2021 

 
1.8 Prazo para recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de 

inscrição. 
 

11/08/2021 
1.9 Edital de deferimento das inscrições dos candidatos que se 

inscreverem como afrodescendentes. 
09/08/2021 

1.10 Prazo para recurso contra o indeferimento das inscrições de 
candidatos como afrodescendentes. 

 
11/08/2021 

1.11 Edital de deferimento das Inscrições. 24/08/2021 
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1.12 Prazo para recurso contra o indeferimento das inscrições. 26/08/2021 
1.13 Divulgação dos locais de prova e ensalamento dos candidatos. 31/08/2021 
1.14 Aplicação das Provas Escritas Objetivas e Discursivas. 19/09/2021 
1.15 Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas. 20/09/2021 
1.16 Prazo para recurso contra gabaritos preliminares e questões das 

provas objetivas. 
22/09/2021 

1.17 Divulgação dos Gabaritos Definitivos e resultado das provas 
objetivas e discursivas. 

27/09/2021 

1.18 Prazo para recurso contra resultado das provas objetivas e 
discursivas. 

29/09/2021 

1.19 Convocação dos aprovados na prova objetiva e discursiva para 
entrega de títulos no período de 06/10/2021 a 08/10/2021. 

05/10/2021 

1.20 Divulgação do resultado da avaliação dos títulos 13/10/2021 
1.21 Prazo para recurso contra o resultado da avaliação dos títulos 15/10/2021 
1.22 Divulgação do resultado do Processo Seletivo Simplificado com a 

classificação dos candidatos 
20/10/2021 

1.23 Prazo para recurso contra o resultado e a classificação dos 
candidatos 

22/10/2021 

1.24. O cronograma acima é sugestivo e poderá sofrer alterações no caso de ocorrência de fato relevante. As 
alterações no cronograma serão divulgadas pelos mesmos meios utilizados para a divulgação deste Edital. 
 
2 – INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
2.1. Código dos Cargos, Nome dos Cargos, Vencimento Básico Inicial, Vagas para ampla concorrência, Vagas 
reservadas para PcD e Afrodescendentes, Vagas Totais, Carga Horária Semanal, Requisitos Mínimos e Taxa de 
Inscrição, encontram-se estabelecidos no item 5 deste Edital. 
2.2. O Processo Seletivo Simplificado será executado pelo INSTITUTO UNICAMPO DE DESENVOLVIMENTO 
ACADÊMICO, CIENTÍFICO, CULTURAL E SOCIAL inscrito no CNPJ sob o n° 23.805.015.0001/22, com sede na Via 
Rosalina Maria dos Santos, 927 – Área Urbanizada, Campo Mourão - Paraná, contratado pelo Município através 
de Procedimento Licitatório e será supervisionado, fiscalizado e orientado dentre outros atos pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, constituída através Portaria  nº 009, de 17 de junho de 2021. 
 
3 – DA VIGIÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
3.1. A vigência do contrato de trabalho do pessoal a ser contratado nos termos deste Processo Seletivo 
Simplificado será de até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. 
 
4 – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
4.1. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos deste Edital o disposto Lei nº 679/2013 e suas alterações - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jardim Olinda/PR e no art. 52 da Lei Complementar nº 
003/2020 – Estrutura Administrativa e de cargos da Prefeitura Municipal. 
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5 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

Código 
dos 

Cargos 
Cargo 

Venciment
o 

Básico 
Inicial 

Vagas para 
Ampla 

Concorrência 
 

Vagas 
Reservadas 
para PcD e 

Afro 
brasileiros 

(**) 

Vagas 
Totais 

Carga 
Horária 

Semanal 

 
Requisitos 

(*) 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 

I 
Agente 

Comunitário de 
Saúde 

1.550,00 05 - 05 40 horas 

Nível de Ensino Médio Completo. conclusão, com 
aproveitamento do curso introdutório de forma 
inicial e continuada e residir no Município de 
Jardim Olinda, desde a data da publicação do Edital 
de Abertura do Teste Seletivo. (Inciso I do Artigo 6 
da Lei nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006) 

50,00 

II Enfermeiro ESF 3.588,54 01 - 01 40 horas Graduação em Enfermagem e registro no COREN.  
100.00 

III Fonoaudiólogo  1.794,42 01 - 01 20 horas Graduação em Fonoaudiologia e registro no CRFᵃ  
50,00 

IV Médico ESF 13.267,88 01 - 01 40 horas Graduação em medicina. Registro no CRM.  
200,00 

V Monitor de 
Transporte Escolar 1.256,08 01 - 01 40 horas Nível de Ensino Médio Completo   

50,00 

VI Psicólogo 1.794,42 01 - 01 20 horas 
 
Graduação em Psicologia e registro no CRP. 
 

50,00 

VII Recepcionista 1.192,00 01 - 01 40 horas 
Nível de Ensino Fundamental Completo e 
conhecimentos básicos em informática. 50,00 

VIII Técnico de Higiene 
Bucal 1.256,09 01 - 01 40 horas Nível Ensino Médio Completo e curso Técnico em 

Higiene Bucal e Registro no Conselho Competente. 50,00 

 
5.1. (*) A escolaridade exigida e outras exigências para o exercício do cargo, inclusive as citadas no subitem 6.7 deste Edital, deverão ser comprovadas no ato da Posse. 
5.2. (**) Das vagas totais de cada cargo, 5% (cinco por cento) ficam reservadas para pessoas com deficiência – PcD e 10% (dez por cento) para os afro-brasileiros, conforme especificado 
nos itens 8 e 10 deste Edital.  

 

6 – DAS INSCRIÇÕES 
6.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, por meio de preenchimento de formulário próprio, 
disponibilizado no site www.institutounicampo.com.br, no período de 30/07/2021 a 19/08/2021.   
6.2. Para inscrever-se o interessado deverá no período de inscrição: 
6.2.1. Acessar o site www.institutounicampo.com.br e localizar o “link” correlato ao Processo Seletivo Simplificado – 
Teste Seletivo – Edital n° 001/2021. 
6.2.2. Preencher o Formulário de Inscrição no site do Instituto UNICAMPO, optando pelo cargo pretendido. 
6.2.3. Clicar no campo enviar os dados da inscrição. 
6.2.4. Imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em favor do Município de Jardim Olinda, Estado 
do Paraná, em qualquer instituição financeira. O pagamento da taxa de inscrição será realizado exclusivamente através 
de boleto e deverá ser pago até o dia 20/08/2021. 
6.3. Não haverá em hipótese alguma devolução do pagamento da taxa de inscrição. 
6.4. O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso 
gratuito a internet situado no CENTRO CULTURAL JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ, sito na Avenida Tiradentes, n° 206, 
centro de JARDIM OLINDA, Paraná, nos horários das 08h30min às 11h00 min e das 13h00min às 17h00min, exceto 
sábado, domingo e feriados. 
6.5. O comprovante de inscrição será disponibilizado no site, junto com a divulgação do ensalamento. 
6.6. Será de total responsabilidade do candidato à manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa 
de inscrição, para posterior apresentação, se necessário. 
6.7. O candidato ao se inscrever, declarará, sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes condições: 
I - a nacionalidade brasileira ou naturalidade brasileira;  
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial; 
VII – idoneidade moral comprovada mediante Atestado de Bons Antecedentes; 
VIII - não ter sido demitido “a bem do serviço público” no âmbito da administração federal, estadual, distrital ou 
municipal; 
IX - não constar condenação criminal transitada em julgado, referente a crimes dolosos; 
X – habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 
6.7.1. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos, acima fixados, serão exigidos, apenas, dos 
candidatos aprovados e convocados para a posse, não sendo aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem 
fotocópias não autenticadas. 
6.8. No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos requisitos legais contidos no item 5 do presente 
Edital, e das exigências contidas no subitem 6.7 deste Edital. No entanto, será automaticamente desclassificado o 
candidato que não os apresentar no ato da posse na Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA, sendo revogada a sua 
nomeação. 
 
7 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo 
Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 03 de outubro de 2008. 
7.2. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
I -  estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico), de que trata o Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007. No caso do candidato ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal – Cadúnico – deverá informar, em campo próprio do formulário, o Número de Identificação Social – 
NIS, fornecido pelo cadúnico; 

(Continua na página seguinte)
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9.1.1. As condições específicas disponíveis para realização das provas são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25), 
fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1 (uma) hora para realização 
das provas (somente para os candidatos com deficiência). O candidato com deficiência, que necessitar de tempo 
adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no prazo 
estabelecido no subitem 9.3 deste Edital. 
9.1.2. Para solicitar condição especial o candidato deverá: 
9.1.2.1. no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de 
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, quais os recursos especiais necessários; 
9.1.2.2. caso o candidato necessite de uma condição especial não prevista no Formulário de Solicitação de Inscrição, 
poderá requerer através do e-mail candidato@institutounicampo.com.br e enviar o Laudo Médico que ateste a(s) 
condição(ões) especial(is) necessária(s), obedecido o critério e prazo previstos no item 9.3. A solicitação da condição 
especial poderá ser atendida, obedecendo aos critérios previstos no item 9.4. 
9.1.2.3. enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 9.3 deste Edital; 
9.1.2.4. o laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome 
por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por 
sua emissão, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa 
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–CID, justificando a condição especial 
solicitada. 
9.2. Da candidata lactante: 
9.2.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá: 
9.2.1.1. solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção amamentando 
(levar acompanhante); 
9.2.1.2. enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que 
ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 9.3 deste Edital. 
9.2.2. A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de 
realizar as provas na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada 
para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local. 
9.2.3. Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 13.17 
deste Edital durante a realização do certame. 
9.2.4. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala 
de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar 
amamentar, a título de compensação, durante o período de realização das provas. 
9.3. Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4, 8.4.2, 9.1.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.2.1.2 e 10.4 deste Edital 
deverão ser enviados eletronicamente ao Instituto UNICAMPO, através de link disponível no endereço 
www.institutounicampo.com.br. 
9.3.1. O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso 
gratuito a internet situado no CENTRO CULTURAL JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ, sito na Avenida Tiradentes, n° 206, 
centro de JARDIM OLINDA, Paraná, nos horários das 08h30min às 11h00 min e das 13h00min às 17h00min, exceto 
sábado, domingo e feriados,  acesso gratuito à internet para que o candidato possa efetivar o envio dos documentos 
dos subitens 7.4, 8.4.2, 9.1.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.2.1.2 e 10.4 deste Edital através de link disponível no endereço 
www.institutounicampo.com.br. 
 
10 – DAS VAGAS RESERVADAS AOS AFRODESCENDENTES 
10.1.  Nos termos da Lei Estadual n° 14.274/2003 fica reservado 10% (dez por cento) das vagas para cada um dos 
cargos do presente teste seletivo aos afro-brasileiros que assim se declararem no ato da inscrição.  

 

10.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos afro-brasileiros nos cargos com número de vagas 
igual ou superior a 10 (dez). 
10.3. Para solicitar a inscrição como afrodescendente o candidato deverá: 
10.4. No ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, ou no Formulário de Solicitação 
de Isenção da Taxa de Inscrição essa condição e, encaminhar Declaração, original ou cópia autenticada, em que declara 
expressamente que se identifica como de cor negra ou parda e que pertence à raça/etnia negra de conformidade com 
a legislação vigente. 
10.5.  Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da 
inscrição no teste seletivo e de todos os atos daí decorrentes; se já contratado no cargo para o qual concorreu na 
reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em 
qualquer caso, contraditório e ampla defesa. 
10.6. A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de 
Afro-Brasileiros, a ser instituída pela Prefeitura Municipal de Jardim Olinda. 
10.7. O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como afrodescendentes estará disponível no 
endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br a partir da data provável de 09/08/2021. 
10.7.1. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como afro-brasileiro poderá impetrar recurso, em formulário 
próprio disponível no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br no período das 0h00min do dia 10/08/2021 
até as 23h59min do dia 11/08/2021, observado horário oficial de Brasília/DF. 
10.8. O candidato inscrito como afro-brasileiro, se aprovado no Teste Seletivo, terá seu nome divulgado na lista geral 
dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para os afro-brasileiros. 
10.9. Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada os afro-brasileiros, esta será preenchida com estrita 
observância da ordem de classificação geral. 
 
11 – DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
11.1. O Edital com a relação dos candidatos com as inscrições deferidas será publicado no órgão oficial do município e 
divulgado no endereço eletrônico www.institutounicampo.org.br, a partir da data provável de 24/08/2021. 
11.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às 
vagas para pessoa com deficiência, dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização das provas e 
dos candidatos às vagas para afrodescendentes. 
11.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, 
disponível no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br no período das 0h00min do dia 25/08/2021 até as 
23h59min do dia 26/08/2021, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
11.4 O Instituto UNICAMPO, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Organizadora do Teste Seletivo, a 
qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço 
eletrônico www.institutounicampo.com.br. 
11.5. O candidato não poderá se inscrever para mais de um cargo; caso o faça, será considerada para fins de 
participação no certame apenas a última inscrição efetivada. 
 
12 – DAS CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 
12.1. O candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no presente Edital e daquelas que vagarem ou 
forem criadas dentro do prazo de validade do presente teste seletivo será contratado em caráter temporário e estará 
vinculado ao regime jurídico estatutário – Lei Municipal 679/2013 e suas alterações e nas disposições contidas  na Lei 
Complementar nº 003/2020, referente contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades  
temporárias de excepcional interesse público do Município. 
12.2. O candidato aprovado no Teste Seletivo de que trata este Edital será investido no cargo se atender às seguintes 
exigências na data da posse:  

 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros na forma 
do art. 12, § 1º, da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) não registrar antecedentes criminais; 
g) declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios 
e dos Municípios, bem como do não recebimento de proventos decorrentes de inatividade em cargos inacumuláveis; 
h) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do item 3 deste Edital; 
i) atestado de aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção médica oficial, 
que será realizada de acordo com definição do Município de JARDIM OLINDA, antes da posse. O candidato que não 
possuir aptidão física e mental compatível com o cargo será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 
12.3. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 12.2, perderá o direito à 
investidura no referido Cargo. 
 
13 – DAS PROVAS 
13.1. As provas de múltipla escolha e discursiva serão aplicadas em JARDIM OLINDA, Estado do Paraná no dia 19 de 
setembro de 2021, em local a ser divulgado através de edital publicado no órgão oficial do município e no endereço 
eletrônico www.institutounicampo.com.br, no dia 31 de agosto de 2021. 
13.2. O tempo de duração das provas objetiva/discursiva será de 3 horas (três horas), incluindo-se o preenchimento 
da folha de respostas (gabarito) da prova objetiva. O horário de início será às 9 horas e o término às 12 horas 
13.3. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, 
munidos de comprovante do pagamento da taxa de inscrição e documento de identidade original, caneta esferográfica 
azul ou preta. 
13.4. Não será permitida a prestação de provas fora do local, datas e horários previamente designados, seja qual for o 
motivo alegado. 
13.5. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, em quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do 
teste seletivo, seja qual for o motivo alegado. 
13.6. Nenhum candidato poderá entregar as provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do seu início. 
13.7. Por ocasião da realização das provas serão entregues ao candidato o caderno de questões e a folha de respostas 
(gabarito), para a prova objetiva. 
13.8. O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas com caneta de tinta preta ou azul. 
13.9. Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 
13.10. Somente será admitido à sala de prova o candidato que apresentar o Documento Oficial de Identificação (com 
foto) original e em perfeitas condições. 
13.11. Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas 
de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc, Carteira de Trabalho, Previdência Social e a Carteira 
Nacional de Habilitação com foto. Como o documento não ficará retido será exigido à apresentação do original. 
13.12. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título 
Eleitoral, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza privada, Carteira Nacional de Habilitação 
sem foto, etc.  

 

13.13. No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar Documento Oficial de 
Identificação original (com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, 
expedido há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será submetido à identificação especial, 
a qual compreende coleta de assinaturas e impressão digital em formulário próprio. 
13.14. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do documento de identificação 
(ainda que autenticada) ou simples anotação de nº de registro de Boletim de Ocorrência Policial. 
13.15. A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo aplicadas poderá, conforme a 
necessidade, fazer a identificação especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo original), que não 
possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
13.16. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação exigida ou não cumprir a 
norma estabelecida para identificação, conforme subitens 13.10 a 13.15, e será automaticamente eliminado do teste 
seletivo. 
13.17. Não será permitido, durante a realização das provas, qualquer tipo de consulta, bem como o uso de aparelhos 
eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de calcular, notebook, pen-drive, aparelho receptor ou 
transmissor de dados e mensagens, gravador, telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, etc.), bem como relógio de qualquer tipo, chaveiro, régua de cálculo, óculos 
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, etc.) e, ainda, lapiseira, grafite 
e marca-texto. 
13.17.1. Com observância do disposto no subitem 13.21 deste Edital, fica estabelecido que, caso esteja portando 
equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 13.17), antes do início das Provas, o candidato deverá identificá-
los e colocá-los no local indicado pela equipe de fiscalização, sendo que aparelhos de telefone celular devem ser 
previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais somente poderão ser manuseados pelo candidato após 
a sua saída do Prédio. 
13.17.2. O candidato que estiver portando, mesmo que desligados, telefone celular ou quaisquer dos equipamentos 
mencionados no subitem 13.17 ou similares, durante a realização de sua prova, ou for flagrado em tentativa de cola, 
será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 
13.18. Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for flagrado comunicando-
se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, livros, 
impressos, etc. 
13.19. Como forma de garantir a lisura do Teste Seletivo, é reservado ao Instituto UNICAMPO, caso julgue necessário, 
o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder à identificação especial (filmagem e/ou 
fotografia) dos candidatos, inclusive durante a realização das provas. 
13.20. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, impreterivelmente, as 9 (nove) horas, 
horário de início dessas provas, mediante preenchimento do “Termo de Fechamento de Portão”, lavrado na presença 
de duas testemunhas. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do 
atraso, terá vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 
13.21. Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e o Instituto UNICAMPO não se responsabilizará por perdas, 
danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 
13.22. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, devidamente 
assinados, a Folha de Respostas (Gabarito) e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha (completo) e o Caderno de Prova 
das questões discursivas. Somente poderá deixar o prédio depois de decorrida 1 (uma) hora do início dessas provas. 
13.23. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 30 (trinta) minutos. O candidato 
somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início 
dessas provas. 
13.24. O candidato que sair antes de decorridas o prazo a que se refere o subitem 13.23 não poderá levar nenhuma 
folha do Caderno de Provas, mas poderá levar a folha de rascunho com as marcações da Folha de Respostas.  

 

 

13.25. Em cada sala, os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão deixar o recinto ao mesmo tempo, 
depois de observar os procedimentos de fechamento e lacre dos envelopes, onde assentarão suas assinaturas. 
13.26. Não haverá substituição da folha de respostas (gabarito), nem recurso decorrente de seu preenchimento 
incorreto. 
13.27. Os gabaritos preliminares contendo as respostas das questões da prova objetiva serão divulgados no órgão 
oficial do município e no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br, de conformidade com o prazo 
estabelecido no item 1 deste edital.  
 
14 – DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 
14.1. O Teste Seletivo compreenderá a realização de Provas, de acordo com a natureza e atribuições dos cargos. 
14.2. Prova escrita objetiva de múltipla escolha e prova discursiva com questões dissertativas, de caráter eliminatório 
e classificatório, a ser realizada pelos candidatos aos cargos de Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico ESF e 
Psicólogo. 
14.3. Prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelos 
candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde, Monitor de Transporte Escolar, Recepcionista e Técnico de 
Higiene Bucal. 
14.4. Avaliação de títulos: de caráter classificatório, a serem avaliados dos candidatos aprovados nas provas objetiva 
e discursiva dos cargos de Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico ESF e Psicólogo 
 
15 – DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA  
15.1. A prova escrita objetiva será composta de questões de múltipla escolha, versando sobre o conteúdo constante 
do Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
15.2. A prova escrita objetiva para os cargos de Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico ESF e Psicólogo será avaliada 
na escala de 0 (zero) a 75 (setenta e cinco) pontos, em que o valor de cada questão será obtido através da divisão dos 
75 (setenta e cinco) pontos (valor da prova objetiva) pelo número de questões de cada prova. 
15.3. A prova escrita objetiva para esses cargos será composta de questões de Língua Portuguesa, Matemática e de 
Conhecimento Específico do cargo, a saber:  

 
Cargos 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimento 
Específico do cargo 

Total de Questões 
da Prova  

Enfermeiro ESF 05 05 15 25 
Fonoaudiólogo 05 05 15 25 
Médico ESF 05 05 15 25 
Psicólogo 05 05 15 25 

15.4. A prova escrita objetiva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Monitor de Transporte Escolar, 
Recepcionista e Técnico de Higiene Bucal será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em que o valor de 
cada questão será obtido através da divisão dos 100 (pontos) pontos (valor da prova objetiva) pelo número de 
questões de cada prova. 
15.5. A prova escrita objetiva para esses cargos será composta de questões de Língua Portuguesa, Matemática, Noções 
Básica de Informática e de Conhecimento Específico do cargo, a saber:  

 
Cargos 

Língua 
Portuguesa 

Matemática Noções Básica 
de Informática 

Conhecimento 
Específico do cargo 

Total de Questões 
da Prova  

Agente Comunitário 
de Saúde 

05 05 05 15 30 

Monitor de 
Transporte Escolar 

15 10 05 - 30 

Recepcionista 05 05 05 15 30  

 

Técnico de Higiene 
Bucal 

05 05 05 15 30 
 

15.6. As questões da prova escrita objetiva conterão (4) quatro alternativas, alinhadas da letra (A) a (D), sendo correta 
apenas uma das alternativas 
15.7. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva para os cargos de Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico 
ESF e Psicólogo os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 37,50 (trinta e sete vírgula cinquenta) pontos e 
para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Monitor de Transporte Escolar, Recepcionista e Técnico de Higiene 
Bucal os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
15.8. Os candidatos não aprovados na prova escrita objetiva serão eliminados do teste seletivo. 
15.9. A prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Enfermeiro ESF, 
Fonoaudiólogo, Médico ESF e Psicólogo será avaliada na escala de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos, em que o valor de 
cada questão será obtido através da divisão dos 15 (quinze) pontos (valor da prova discursiva) pelo número de 
questões de cada prova. 
15.9.1. A prova escrita discursiva será aplicada juntamente com a prova escrita objetiva e somente será avaliada a dos 
candidatos habilitados nas prova objetivas, na forma do item 15.7 deste Edital.  
15.10. A prova escrita discursiva será composta de 5 (cinco) questões dissertativa, cujo temas serão extraídos do 
conteúdo específico de cada cargo.  
15.11. Em cada questão discursiva da prova os candidatos deverão produzir um texto dissertativo de no mínimo 3 (três) 
e no máximo 5 (cinco) linhas, no qual deverá abordar o tema proposto de cada questão. 
15.12. Durante a realização da prova discursiva não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.  
15.13. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção das questões pela banca examinadora.  
15.14. Não será corrigido questões que apresentar número de linhas menor que o estabelecido neste edital.  
15.15. Será considerado aprovado na prova escrita discursiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6 
(seis) pontos. 
15.16. Os candidatos não aprovados na prova escrita discursiva serão eliminados do teste seletivo. 
 
16 – DOS TÍTULOS 
16.1. Os candidatos aos cargos Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico ESF e Psicólogo aprovados no teste seletivo, 
observado o disposto no subitem 15.7 e 15.15, serão convocados por meio de edital a ser publicado no órgão oficial 
do município e divulgado no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br,  no prazo previsto no item 1 do 
presente edital, para envio  dos títulos para fins de análise e avaliação.  
16.2. O envio dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato.  
16.3. Os títulos, estabelecidos no quadro do subitem 17.2, não tem seu envio obrigatório. Assim, o candidato que não 
enviar títulos não será eliminado do Teste Seletivo.  
16.4. O envio dos títulos deverá ser realizado por meio digital (upload), no período estabelecido no edital de 
convocação para entrega dos títulos; 
16.5. Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de avaliação de títulos deverão:  
a) digitalizar os documentos originais que enviará como comprovante de títulos, devidamente autenticados em 
cartório e salvá-los em arquivo no formato “pdf” com até 8MB de tamanho.  
a1) os documentos que possuem frente e verso devem ser digitalizados em ambos os lados do documento;  
b) conferir a qualidade da digitalização dos documentos;  
c) verificar se a digitalização está nítida, se está completa, se é possível realizar a leitura com clareza de todas as 
informações, se está orientada corretamente e/ou outros detalhes que possam comprometer a correta leitura de seu 
conteúdo.  
16.7. Para o envio dos títulos/documentos o candidato deverá seguir as seguintes orientações:   

 

a) acessar o site do Instituto UNICAMPO - www.institutounicampo.com.br;  
b) fazer o login, inserindo o CPF e senha, para acessar “Área do Candidato”; 
c) acessar o link “Envio de Títulos” – anexar e enviar os documentos digitalizados em um único arquivo de até 8MB de 
tamanho;  
d) o envio do documento deverá ser enviado uma única vez;  
e) O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso gratuito 
a internet situado no CENTRO CULTURAL JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ, sito na Avenida Tiradentes, n° 206, centro de 
JARDIM OLINDA, Paraná, nos horários das 08h30min às 11h00 min e das 13h00min às 17h00min, exceto sábado, 
domingo e feriados, acesso gratuito à internet para que o candidato possa enviar os documentos comprobatórios para 
o Instituto UNICAMPO, seguindo as normas estabelecidas nas alíneas deste subitem. 
16.8. Não será(ão) considerado(s)/avaliado(s) o(s) documento(s):  
a) encaminhado(s) fora da forma estipulada neste Edital;  
b) encaminhado(s) fora do prazo estipulado no Edital de Convocação para entrega dos títulos;  
c) ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou proveniente(s) de arquivo corrompido;  
d) que não atenda(m) as normas previstas no Edital do presente Teste Seletivo;  
e) que não pertencem ao candidato(a);  
f) enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas que não a especificada neste Edital.  
16.9. Será de inteira responsabilidade do candidato o envio dos títulos no período determinado para essa etapa, 
arcando o candidato com as consequências de eventuais erros ou omissões.  
16.10. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração.  
16.11. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado 
comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).  
16.12. Os documentos referentes à titulação, enviados conforme especificado neste item, serão analisados pela banca 
examinadora do Instituto UNICAMPO e terão publicação específica no órgão oficial do município, no site oficial da 
Prefeitura (www.jardimolinda.pr.gov.br) e site do Instituto UNICAMPO (www.institutounicampo.com.br), informando 
a pontuação obtida pelo candidato, caso o(s) título(s) seja(m) deferido(s).  
16.13. Se constatada qualquer tipo de falsidade nos documentos apresentados para pontuação na Prova de Títulos, o 
candidato, além de ser excluído deste Certame, estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o 
disposto neste Edital e na legislação pertinente.  
16.14. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos apresentados, a pontuação 
obtida pelo candidato será anulada, mesmo após a homologação do Certame.  
16.15. Os documentos comprobatórios dos títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, 
cargo/função/setor e assinatura do responsável, data do documento, de acordo com as legislações pertinentes. 
16.15.1. no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da 
homologação do respectivo título ou da homologação da ata de defesa;  
16.15.2. no caso de declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, deverão 
constar o período de realização do curso e a carga horária total;  
16.15.3. no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias e as 
notas ou conceitos obtidos pelo aluno, o título do trabalho (tese, dissertação ou monografia), de acordo com as 
legislações pertinentes.  
16.16. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de 
Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com os itens deste capítulo, o histórico escolar (quando não 
obrigatório) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou 
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento 
do título.  

 

16.17. Documentos originários de meio digital (obtidos via internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma das 
seguintes condições:  
a) conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente e a identificação do assinante;  
b) conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do responsável por sua 
emissão;  
c) conter o endereço eletrônico e o código de verificação de sua autenticidade.  
16.18. Não serão aceitos protocolos de documentos ou arquivos/fotos de fac-símile;  
16.19. Os títulos equivalentes ao de Doutor e de Mestre obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades 
oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.  
16.20. Os títulos obtidos no exterior não passíveis de revalidação ou não revalidados não serão considerados.  
16.21. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data do encerramento do período das inscrições.  
16.22. A pontuação referente ao curso somente será considerada se todos os critérios anteriores forem atendidos. 
 
17 – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
17.1. Os Títulos serão avaliados na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
17.2. Serão aceitos os títulos abaixo relacionados, observando-se os limites de pontos conforme quadro abaixo: 

N° DE 
ORDEM QUADRO DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS PONTOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

01 
Curso de Pós-Graduação (mínimo de 360 horas), em nível de 
Doutorado, que não seja pré-requisito para investidura no 
cargo. 

3 
(por título) 3 pontos 

02 
Curso de Pós-Graduação (mínimo de 360 horas), em nível 
Mestrado, que não seja pré-requisito para investidura no 
cargo. 

3 
(por título) 3 pontos 

03 
Curso de Pós-Graduação (mínimo de 360 horas), 
Especialização ou Aperfeiçoamento, que não seja pré-
requisito para investidura no cargo. 

1 
(por título) 2 pontos 

04 
Graduação em curso de nível superior, que não seja pré-
requisito para investidura no cargo. 1 

(por título) 1 pontos 

05 

Participação em eventos científicos ou cursos realizados na 
área do cargo pretendido, que somados totalizem 100 horas, 
desde que a participação tenha ocorrido nos últimos 05 (cinco) 
anos. 

1 
(por título) 1 pontos 

 
17.3. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada 
a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do Teste Seletivo. 
 
18 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
18.1. A nota final para os cargos Agente Comunitário de Saúde, Monitor de Transporte Escolar, Recepcionista e Técnico 
de Higiene Bucal, será igual ao total de pontos obtidos na prova escrita objetiva.  
18.2. A nota final para os cargos de Enfermeiro ESF, Fonoaudiólogo, Médico ESF e Psicólogo será igual ao total de 
pontos obtidos na prova escrita objetiva e na prova escrita discursiva, acrescidos dos pontos obtidos na avaliação de 
títulos para efeito de classificação. 
18.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a nota final, em lista de classificação para 
cada opção. 
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c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no item 7; 
d) não apresentar todos os documentos solicitados. 
7.10. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição por via diferente da estabelecida neste 
Edital. 
7.11. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 09/08/2021, no endereço 
eletrônico www.institutounicampo.com.br. 
7.12. O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através 
do endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br, no período das 0h00min do dia 10/08/2021 às 23h59min do 
dia 11/08/2021, observado horário oficial de Brasília/DF, por meio do link “Recurso contra o Indeferimento da 
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição”. 
7.12.1. Se após a análise do recurso permanecer a decisão de indeferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br até as 23h59min do dia 
19/08/2021, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para 
participar do certame. 
7.12.2. O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na 
forma e no prazo estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído do certame. 
7.13. Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no 
Teste Seletivo. 
 
8 – DAS VAGAS RESERVADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD 
8.1. Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que 
vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Teste Seletivo, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com 
a deficiência de que são portadores, nos termos estabelecidos na Lei nº 7.853/89 e do Decreto 3.298/99, alterado pelo 
Decreto n° 5.296/2004, Lei nº 12.764/12, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14. 
8.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas 
igual ou superior a 20 (vinte). 
8.1.3. A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica 
especial, realizada pela Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja 
considerado inapto para o exercício do cargo. 
8.2. A pessoa com deficiência participará do Teste Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 
8.3. São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram 
nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O 
portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos 
deficientes”: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, 
de 2004); 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção  

 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou 
a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências; 
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 
8.4. Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 
8.4.1. ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de 
Inscrição, conforme orientações dos itens 6 ou 7, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do 
teste seletivo como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui; 
8.4.2. enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 8.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do 
subitem 9.3 deste Edital; 
8.4.2.1. o laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie 
e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença–CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o 
nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos 
médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição. 
8.4.2.2. Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias 
desse laudo. 
8.5. O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não 
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, 
o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
8.6. Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação 
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, 
passando o candidato à ampla concorrência. 
8.7. O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível 
no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br a partir da data provável de 09/08/2021. 
8.7.1. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio 
disponível no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br no período das 0h00min do dia 10/08/2021 até as 
23h59min do dia 11/08/2021, observado horário oficial de Brasília/DF. 
8.8. O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Teste Seletivo, terá seu nome divulgado na 
lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência. 
8.9. Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida com 
estrita observância da ordem de classificação geral. 
 
9 – DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇAO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA DE 
CANDIDATOS PORTADORES DE NEDESSIDADES ESPECIAIS E DE CANDIDATA LACTANTE 
9.1. O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva e discursiva, pessoa com 
deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99. 

 

 

II –  for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Será considerado 
de baixa renda aquele com renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo, ou com renda familiar mensal 
de até três salários-mínimos; 
7.3. A isenção de que trata o subitem 7.2 deverá ser solicitada via internet no período das 08h do dia 30/07/2021 até 
as 23h59min do dia 03/08/2021, observado o horário oficial de Brasília/DF, mediante preenchimento do Formulário 
de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br, 
declarando estar ciente das condições exigidas para contratação no cargo e submetendo-se às normas expressas neste 
Edital, devendo ainda: 
a) preencher de forma completa e correta, imprimir e assinar o Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição; 
b) anexar cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
c) para os que estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, indicar no formulário 
de isenção da taxa de inscrição o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo Cadúnico;  
d) para comprovação da baixa renda apresentar declaração informando o número de pessoas que compõem a família, 
bem como apresentar cópia da carteira de trabalho - páginas que contenham fotografia, identificação e contrato de 
trabalho, inclusive a última página em branco (no caso de desempregados e de trabalhadores que recebem até três 
salários-mínimos) e do contracheque atual (no caso de empregados) de todos os componentes da família; 
e) enviar para o Instituto UNICAMPO, conforme o caso inserido nos incisos I e II do subitem 7.2 os documentos 
comprobatórios citados nas alíneas “a”, “b”  “c” e  “d”  deste subitem, através de link disponível no endereço eletrônico 
www.institutounicampo.com.br. 
e.1) O candidato que não tiver acesso próprio à internet, o Município disponibilizará um computador com acesso 
gratuito a internet situado no CENTRO CULTURAL JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ, sito na Avenida Tiradentes, n° 206, 
centro de JARDIM OLINDA, Paraná, nos horários das 08h30min às 11h00 min e das 13h00min às 17h00min, exceto 
sábado, domingo e feriados,  acesso gratuito à internet para que o candidato possa efetivar sua inscrição e também  
enviar ao Instituto UNICAMPO, conforme o caso inserido nos incisos I e II  do subitem 7.2 os documentos 
comprobatórios citados nas alíneas “a”, “b”  “c” e  “d”   deste subitem, através de link disponível no endereço 
www.institutounicampo.com.br. 
7.4. O candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição, pessoa com deficiência ou não, que solicitar 
isenção da taxa de inscrição e que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova objetiva e 
discursiva deverá, no ato do pedido de isenção da taxa, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Isenção da 
Taxa de Inscrição quais são os recursos especiais necessários. O laudo médico, conforme citado no subitem 8.4.2.1, 
original ou cópia autenticada, deverá ser enviado eletronicamente ao Instituto UNICAMPO, através de link disponível 
no endereço www.institutounicampo.com.br. 
7.5. O Instituto UNICAMPO analisará e julgará os pedidos de isenção da taxa de inscrição. 
7.6. A exatidão dos documentos enviados é de total responsabilidade do candidato. Após o envio, conforme o caso, 
dos documentos comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo através de 
pedido de revisão e/ou recurso. 
7.6.1. A exatidão dos documentos enviados será de total responsabilidade do candidato. 
7.7.  Os documentos descritos neste item terão validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não serão 
devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dos mesmos. 
7.8. As informações prestadas no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, bem como os documentos 
encaminhados, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 
crime contra a fé pública, o que acarretará a sua eliminação do Teste Seletivo, após procedimento administrativo em 
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
7.9. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação; 
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18.4. Os candidatos que tiveram as inscrições deferidas como portadores de deficiência e afrodescendente, se 
classificados nas provas, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à 
parte, observados a respectiva ordem de classificação. 
18.5. Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
18.6. Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, será 
classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato: 
a) mais idoso; 
b) que tiver maior número de filhos menores de 16 (dezesseis) anos; 
c) sorteio.  
 
1 9– DOS RECURSOS 
19.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao Instituto UNICAMPO, contra o presente edital, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua publicação e de 2 (dois) dias da publicação das decisões objetos dos recursos, 
assim entendidos: 
19.1.1. contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição; 
19.1.2. contra o indeferimento da inscrição nas condições:  condição especial, inscrição como pessoa com deficiência 
e inscrição como afrodescente; 
19.1.3. contra o indeferimento de homologação da inscrição; 
19.1.4. contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
19.1.5. contra o resultado da prova objetiva; 
19.1.6. contra o resultado da prova discursiva 
19.1.7. contra o resultado da avaliação de títulos; 
19.1.8. contra a nota final e classificação dos candidatos. 
19.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos 
recursos no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br, sob pena de perda do prazo recursal. 
19.3. Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço 
eletrônico www.institutounicampo.com.br. 
19.4. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso do subitem 
19.1.4, estes deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.  
19.5. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 
estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
19.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 19.1 deste Edital. 
19.7. Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, 
não sendo aceitos recursos coletivos. 
19.8. Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas 
serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 
19.9. Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 
19.10. No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
19.11. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 
19.12. Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
19.13. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  

 

19.14. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 
candidato. 
19.15. Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
19.16. Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão 
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico  www.intitutounicampo.com.br. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
19.17.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão disponíveis 
para consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.institutounicampo.com.br do Instituto UNICAMPO 
por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere. 
19.18 A Banca Examinadora do Instituto UNICAMPO, empresa responsável pela organização do certame, constitui 
última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
ou revisões adicionais. 
 
20 – DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 
20.1. A nota final dos candidatos será obtida na forma estabelecida nos subitens 18.1 a 18.6 do item 18. 
20.2. O resultado do certame, depois de decididos os recursos interpostos, será homologado pela Prefeita Municipal 
de JARDIM OLINDA e publicado no órgão oficial do município. 
 
21– DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
21.1. O provimento dos cargos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação decrescente dos candidatos 
aprovados por cargo constante do resultado final.  
21.2. A convocação dos candidatos classificados para preenchimento das vagas disponíveis será feita oficialmente 
através de publicação no órgão oficial do município de Jardim Olinda e no endereço eletrônico do Município - 
www.jardimolinda.pr.gov.br, estabelecendo a data, horário e o local para apresentação do candidato. 
21.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados dentro do limite de vagas 
oferecidas neste edital e das que vagarem dentro do prazo de validade do Teste Seletivo. 
21.4. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas no formulário de inscrição ou a apresentação irregular 
de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo de Seleção Simplificado, 
anulando-se todos os atos decorrentes da respectiva inscrição ou contratação. 
21.5. O candidato na condição de pessoa com deficiência, mesmo que aprovado e classificado no Teste Seletivo, por 
ocasião de sua convocação para contratação, será submetido a uma avaliação por uma Junta Médica do Município 
para comprovar a compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas. 
21.6. Será desclassificado, mesmo que aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado, o candidato cuja 
deficiência for considerada incompatível com as atividades da função do cargo. 
21.7. Perderá os direitos decorrentes do Teste Seletivo o candidato que: 
a) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA; 
b) recusar a contratação ou, consultado e contratado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos prazos 
estabelecidos pela legislação municipal vigente. 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das condições do Teste Seletivo tais 
como se acham estabelecidas neste Edital, bem como de outras que forem necessárias para o seu fiel cumprimento. 
22.2. O Prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, contados da data da publicação da homologação 
do resultado no órgão oficial do Município de JARDIM OLINDA, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 
22.3. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Especial de Acompanhamento e Organização do Teste Seletivo 
– Edital nº 001/2021.  

 

22.4. Os itens e subitens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova 
correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.  
22.5. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Conteúdo Programático. 
b) Anexo II – Requerimento para isenção da taxa de inscrição 
c) Anexo III – Requerimento de condições especiais para realização de prova 
d) Anexo IV – Formulário para interposição de recurso 
e) Anexo V - Atribuições dos cargos a serem providos. 
 
 

Jardim Olinda/PR, 13 de julho de 2021. 
 
 

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

  

 

 

 
ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa – Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 
- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do 
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática – Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
3. Noções Básicas de Informática 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da 
Informação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Noções gerais de higiene. Prevenção de acidentes. Noções gerais de organização e disciplina geral, Conhecimentos 
básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas 
governamentais do SUS. Promoção e proteção da saúde. Formas de financiamento e custeio do SUS. Noção de 
cidadania e controle social do SUS, Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais. Atenção 
Básica - Política Nacional, normas e diretrizes. 

 
 

CARGO ENFERMEIRO ESF 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Lei n° 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Enfermagem: conceito, objetivos, fundamentos, categorias 

 

 

e atribuições. Noções de anatomia e fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Técnicas e 
procedimentos: aferição de altura e peso, lavagem das mãos, curativos, sondagem nasogástrica, nebulização, 
inalação, aspiração, retirada de pontos. Conhecimento sobre as principais doenças infecciosas e parasitárias: AIDS, 
coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, 
hepatites, leptospirose, malária, meningite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e 
outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Saúde da criança. Saúde da mulher. Saúde do Adulto. Saúde 
do idoso. Aleitamento materno. Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva. Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: 
conceito de saúde, saúde pública e coletiva. Doenças de notificação compulsória. Calendário de vacinação. Noções 
de trabalho em equipe. Programa Saúde da Família (PSF). Código de ética profissional. Epidemiologia: coeficientes 
e indicadores de saúde mais utilizados. Administração em Enfermagem: instrumentos administrativos (manuais, 
regimentos, normas e rotinas do serviço de enfermagem). Estrutura organizacional e os serviços de enfermagem. 
Funções Administrativas (planejamento, organização, coordenação e controle). Atualidades Profissionais. PSF 

 
 

CARGO FONOAUDIÓLOGO 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e 
da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: 
Encefalotopias não progressivas, Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, 
Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento 
Humano: Físico e motor, perceptual e cognitivo. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. 
Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral. Contribuições 
das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e sócio 
interacionista (Vigotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. 
Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita. Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: 
Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e sócio interacionista (Vigotsky). Etapas de 
aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. A 
instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001). Código de ética da profissão. 

 
CARGO MÉDICO ESF 

 
CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 

 

 

Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Sistema Único de Saúde – SUS; 2. Municipalização da Saúde; 3. Controle Social na Saúde; 4. Programa Saúde da 
Família; 5. Atenção Primária à Saúde; 6. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 7. Política Nacional de Humanização. 
8. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 9. Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 
21/09/2017. 10. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 11. Sistema de Planejamento do SUS. 12. Política Nacional de Promoção 
de Saúde. 13. Estratégia Saúde da Família Saúde: Papel do médico na Estratégia de Saúde da Família. 14. Orientações 
Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika. 15. Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção 
pelo vírus zika. 16. Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. 
Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. 
Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações 
eletrocardiográficas. Doença valvar e da aorta. 17. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com 
doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e 
mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional. 18. 
Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças 
glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. 19. Doenças 
gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. 
Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal 
e doenças do pâncreas. 20. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite 
aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. 
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. 21. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia 
(sangramento e trombose). 22. Avaliação e tratamento das anemias. 23. Avaliação da leucocitose e leucopenia. 24. 
Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. 25. 
Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. 26. Doenças 
musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite 
reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Tuberculose. Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da 
prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. Acidentes com 
animais peçonhentos.27 Assistência ao pré-natal, parto e puerpério – Atenção ao pré-natal de baixo risco. 28. 
Acompanhamento ao desenvolvimento da criança e adolescente (Política de atenção integral a saúde da criança e 
do adolescente) 29. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na atenção básica. 30. e. Política de 
saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

 
CARGO MONITOR DE TRANSORTE ESCOLAR 

 
CONHECIMENTO BÁSICO 
1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de 
organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; 
Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; as classes de palavras: aspectos 
morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
2. Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros 
simples. 
3. Noções Básicas de Informática  

 

Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da 
Informação.  

 
CARGO PSICÓLOGO 

 
CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Conhecimentos específicos na área de atuação: Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados; Desenvolvimento 
psicológico da Criança (infância e Adolescência), considerando os Pressupostos básicos dados pelas diferenças 
abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade - Psicanálise, Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos 
fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo inserido no serviço Público - Atendimento Ambulatorial, 
Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceito e 
objetivo, teoria psicodinâmica, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatológica: 
natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às 
necessidades da Comunidade Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica. Psicopatologia Clinica: 
conceito de neurose; Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do funcionamento psíquico, história individual, 
motivos inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de 
defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: 
diretividade e não diretividade; coordenadores e facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas 
aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola: acompanhamento 
Escolar, dificuldades na aprendizagem, a escola e a criança/adolescente e o processo de psicodiagnóstico; 
Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino aprendizagem: família, comunidade, escola, 
companheiros. A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as altas habilidades (superlotados). 
Psicologia social e organizacional - Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo. O 
desenvolvimento humano - Determinantes biopsico-sócio-culturais de comportamento: síndromes genéticas, 
gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; Características comportamentais esperadas ao longo do 
desenvolvimento: constituição do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Velhice: perdas e ganhos, 
sua inserção social. Motivação humana: valores e ação humana. Os grupos: processos grupais, papeis, liderança, leis 
da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização: analise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses 
profissionais. Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de 
Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 
198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 
de Setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990 e suas atualizações, 
todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, todo o teor. 
Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003, em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 
em seus Artigos: 6, 7 e 8. 

 
 

CARGO RECEPCIONISTA 
  

 

CONHECIMENTO BÁSICO 
1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de 
organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; 
Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos 
morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
2. Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros 
simples. 
3. Noções Básicas de Informática 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da 
Informação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Noções de Cidadania; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo. Comunicação; 
Elementos da comunicação, emissor e receptor; Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, 
organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, 
declaração, despacho, portaria, moção, pedido de providência, requerimento, circular e etc.; Recepção e despacho 
de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Correspondência Oficial, recebimentos e envios; Técnicas de 
arquivos, organização, localização e manutenção; Protocolos em geral, recebimento, envio e registro; 
Relacionamento Interpessoal; Linguagem social.  

 
CARGO TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL 

 
CONHECIMENTO BÁSICO 
1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de 
organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; 
Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; s classes de palavras: aspectos 
morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
2. Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas e; 
3. Noções Básicas de Informática 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da 
Informação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais 
componentes do aparelho estomatognático. 2. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. 3. 
Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica. 4. 
Características gerais e idade de irrupção dentária. 5. Morfologia da dentição. 6. Noções gerais de microbiologia. 7. 
Meios de proteção de infecção na prática odontológica. 8.  Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, 
sífilis e herpes. 9. Formação e colonização da placa bacteriana. 10. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. 

 

 

11. Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção. 12. Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. 13. Uso de fluoretos como medicamento 
em suas variadas formas e toxicologia. 14. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. 15. Técnicas 
de afiação do instrumental periodontal. 16. Técnicas de isolamento do campo operatório. 17. Técnicas para 
esterilização de material. 18. Proteção do complexo dentina-polpa. 19. Técnicas de aplicação de materiais 
restauradores. 20. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. 21. Conceitos de promoção de saúde. 22. Elaboração e 
aplicação de programas educativos em saúde bucal. 23. Conhecimento do funcionamento e manutenção do 
equipamento odontológico. 24. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. 25. Sistema Único de 
Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90. Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017. 

  
 

 

ANEXO II 
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – CANDIDATOS QUE NÃO POSSUAM RENDA INSCRITOS NO 

CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO  
 
 

REQUERIMENTO INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 
  
À 
Comissão Organizadora do Teste Seletivo – Portaria nº 009/2021 
Edital de Teste Seletivo nº 001/2021 
Prefeitura Municipal de Jardim Olinda – Estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________, adiante assinado, portador da cédula de 
identidade R.G  nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________________________, 
sob a inscrição de número __________,  residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______ 
, Bairro ______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________ , 
requer desta Comissão,  
seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, nos termos da legislação vigente, já que é inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico, declarando‐se pessoa desempregada e de baixa renda 
e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou 
de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, bem como, juntando os 
documentos exigidos pelo Edital 001/2020, da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda.  
 
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
 
_________________, ______ de ____________  de  ___________. 
(local e data) 
 
____________________________________ 
Assinatura do Requerente 
 
Observações:  
1. Juntar cópia do boleto bancário, bem como:  
a. Comprovante de rendimento (Carteira de Trabalho, Comprovante de Rendimento da Empresa ou declaração do 
empregador); ou  
b. Cópia da Carteira do Trabalho comprovando ter sido exonerado ou declaração do candidato que está 
desempregado.  
2. Leia com atenção o item 7 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.  

 

 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA 

(Preenchimento obrigatório para deficientes físicos e para mulheres que tenham necessidade de amamentar seus 
filhos durante a prova) 

 
 
À 
Comissão Organizadora do Teste Seletivo – Portaria nº 009/2021 
Edital de Teste Seletivo nº 001/2021 
Prefeitura Municipal de Jardim Olinda – Estado do Paraná. 
 
 
 
 
______________________________________________________, adiante assinado, portador da cédula de 
identidade R.G  nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________________________, 
sob a inscrição de número __________,  residente e domiciliado a Rua ___________________________, nº _______ 
, Bairro ______________________, Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________ , 
requer desta Comissão, com amparo nas disposições contidas no Edital de Teste Seletivo  nº 001/2021,  condição 
especial para realização de provas, a saber: 
 
1)  (     ) Prova com ampliação do tamanho da fonte 
     Fonte nº _________ / Letra _________ 
 
2)  (     ) Sala Especial 
     Especificar: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3)  (     ) Leitura de Prova: 
       
4)  (     ) Outra Necessidade: 
     Especificar: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
   
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 
 
_________________, ______ de ____________  de  __________. 
(local e data) 
 
____________________________________ 
Assinatura do Requerente 
 
  

 

 

ANEXO IV 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

(Apresentar obrigatoriamente digitado ou datilografado) 
 
À 
Comissão Organizadora do Teste Seletivo – Portaria nº 009/2021 
Edital de Teste Seletivo nº 001/2021 
Prefeitura Municipal de Jardim Olinda – Estado do Paraná. 
 
 

Nome do Candidato: 
 
 
 
 
 

Tipo de Recurso:  
1 – Contra o edital 
2 – Contra indeferimento de inscrição 
3 – Contra Inscrição 
4 – Contra questão da prova 
5 - Contra o Gabarito 
6 – Contra a Pontuação  
 
 
 
 
 1 – Deferido 
 2 – Indeferido 
  

N.º de Inscrição: Cargo: 
 

N.º da Questão: Data: 
Fundamentação 

 
Local e data _________________._____de ____________ de ____________ 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do Candidato 
  

 

 

ANEXO V 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

 
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Descrição: Atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal, distrital, estadual ou federal; utilizar instrumentos para o diagnóstico demográfico e sociocultural da 
comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle 
e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a 
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas 
para o monitoramento de situações de risco à família; participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde 
e outras políticas que promovam a qualidade de vida; executar atividades correlatas. 
 
Cargo: ENFERMEIRO PADRÃO – ESF. 
Descrição: Coordenam a passagem de plantão da enfermagem; tomam ciência e resolvem intercorrências verificadas 
no plantão; zelam pela manutenção da segurança do ambiente, equipamentos e materiais; controlam o uso adequado 
dos equipamentos pela equipe de auxiliares de enfermagem; mantém a unidade pronta para atendimento; controlam 
estoque de materiais, roupas e etc; acompanham visitas médicas; identificam necessidades e problemas do paciente; 
participam na escolha do suporte ventilatório, fazem controle de psicotrópicos da unidade; assistem aos familiares de 
pacientes; emitem parecer técnico referente à materiais / medicamentos e equipamentos utilizados na unidade; 
acondicionam roupas contaminadas em plástico branco; acompanham familiares em visitas; procedem limpeza e 
desinfecção de materiais e equipamentos; acompanham exames de (RX, Ultra-sonografia, etc); auxiliam médicos e 
enfermeiros durante procedimentos; preparam, administram e checam medicamentos prescritos; fazem higiene 
pessoal nos pacientes; executam sondagens, curativos e etc; colhem material do paciente para exames laboratoriais e 
executam atividades correlatas. 
 
Cargo: FONOAUDIÓLOGO 
Descrição: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação 
da fala; orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios; aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determinar a localização 
de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo; orientar os professores sobre o 
comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz; atender e orientar os pais sobre as deficiências 
e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, emitindo pareceres de sua especialidade e estabelecendo 
tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; executar atividades correlatas. 
 
Cargo: MÉDICO – ESF 
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais   
Requisitos: Graduação em medicina. Registro no CRM. 
Descrição: Realizar consultas médicas nas Unidades de Saúde e, quando necessário no domicílio. Realizar o pronto 
atendimento médico, reconhecendo os casos de urgências-emergências, que exijam atenção especializada ou de 
Pronto Socorro. Realizar ações voltadas à área da medicina do trabalho. Emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, 

 

 

realizar intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e 
terapêutica, e de urgência e emergência, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. 
Possuir conhecimento sobre normas, rotinas, objetivos e definições das atividades desenvolvidas nas unidades de 
saúde. Ter conhecimento do fluxograma de pacientes atendidos que requeiram encaminhamentos e/ou utilização do 
serviço de ambulância para remoção. Desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e 
a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica. Executar tarefas afins.  
 
Cargo: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Descrição:  Atuar no Departamento Municipal de Educação, com a atividade de acompanhar alunos desde o embarque 
e desembarque no início e final de expediente no transporte escolar na escola de destino; verificar se todos os alunos 
estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando 
necessário a colocarem o cinto de segurança; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes 
do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; identificar a instituição de 
ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; 
verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; comunicar os horários dos transportes, 
informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os 
pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; executar tarefas afins; tratar os alunos com urbanidade e respeito, 
comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; ser pontual e assíduo, ter postura ética e 
apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos, 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato do Departamento de Educação 
 
Cargo: PSICÓLOGO 
Descrição: Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de 
recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico; 
quando na área da psicologia clínica: estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas 
de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico 
e tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida 
comunitária; articular-se com profissionais de serviço social, para elaboração e execução de programas de assistência 
e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-se, empregando 
técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; reunir informações a respeito de 
paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 
aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou 
em grupos, sobre aspectos relacionados à fase da vida em que se encontram; realizar trabalhos de orientação aos pais 
através de dinâmicas de grupo; realizar anamnese com os pais responsáveis quando na área da psicologia educacional; 
promover a reeducação nos casos de desajustamento escolar ou familiar; prestar orientação aos professores; quando 
na área da psicologia do trabalho; exercer atividades relacionadas com o treinamento de pessoal da Prefeitura, 
participando da elaboração, do acompanhamento e da elaboração de programa; participar do processo de seleção de 
pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; executar atividades correlatas. 
 
Cargo: RECEPCIONISTA 
Descrição: Atender o público em geral, identificando e averiguando suas pretensões para prestar-lhe informações e/ou 
encaminhá-lo às pessoas ou unidades administrativas solicitadas. Atender o munícipe ou visitante, identificando-o e 
averiguando suas pretensões, para prestar-lhe informações e providenciar o seu devido encaminhamento; Registrar  

 

as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do munícipe e visitante, para possibilitar 
o controle dos atendimentos diários; Receber a correspondência endereçada à Administração Municipal, bem como 
aos servidores, registrando em livro próprio para possibilitar sua correta distribuição; executar arquivamento de 
documentos; prestar apoio na organização de agenda de atividades no setor onde atua; digitação de documentos; 
Auxiliar em tarefas simples relativas às atividades de administração, para atender solicitações e necessidades da 
unidade; Receber, coletar e distribuir, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros, interna e 
externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da unidade. Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas 
Cargo: TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL 
Descrição: Acompanhar e desenvolver os programas municipais junto à população, nas escolas, nos postos de saúde, 
e de acordo com a Estratégia de Saúde da Família, orientando, prevenindo, ensinando a população e, principalmente 
as crianças e adolescentes os cuidados com a higiene bucal e dental; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar atividades correlatas. 
 
 


