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“Àguas de Itaguajé: Onde nascem?
E qual o caminho percorrem?”
É o tema do projeto de ação do CELAM, na CNIJMA 2018

Na manhã de(14/03),
ocorreu no Colégio Estadual
Lourdes Alves Melo (CELAM), a etapa escola, da Conferência Nacional Infanto Ju-

venil do Meio Ambiente 2018
(CNIJMA, 2018), este ano o
Ministério do Meio Ambiente e
Educação, lançou o tema “Vamos cuidar do Brasil, cuidando

Isto é
BRASIL
Estudantes tocam
gaitas de foles,
com saiote escocês

das Águas”, este evento tem
como principal objetivo conscientizar os estudantes sobre o
respeito ao uso e preservação
das águas. Página 8

TG de Nova Esperança recebe
os atiradores de 2018

Nem a chuva intermitente que caiu na noite do dia 9 de março conseguiu impedir o cerimonial de
recepção de maneira simbólica, da turma de atiradores matriculados no Tiro de Guerra de Nova Esperançam para prestação do serviço militar obrigatório, que assim, puderam experimentar um pouco
da superação que deverão enfrentar como membros do Exército Brasileiro, que os levou garbosamente
aceitarem a chuva, como se fosse um batismo para este novo desaﬁo em suas vidas. Página 3
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Departamento de Cultura abre
inscrições para produtores culturais,
fanfarra municipal e turmas de teatro

Os produtores culturais residentes em Nova Esperança já podem se cadastrar no
site da Secretaria de Educação
e Cultura para participar de
cursos, exposições de artes,
feiras de artesanato, festivais, feira do livro, galerias,
entre outros oferecidos pelo
departamento. Para isso basta

Música é Vida,
Cultura e Educação
O Vieira Brum’s Piper
é um projeto feito para jovens
e adolescentes da comunidade
gonçalenses, (São GonçaloRio de Janeiro) especialmente
para aqueles em situação de
risco, sediado no Centro Educacional Vieira Brum, bairro
Antonina.
Ativo desde 2004,
acredita que através do aprendizado com as Gaitas de Fole
Escocesas é possível levar aos
alunos noções de civismo,
companheirismo, somado aos
conhecimentos musicais através do instrumento europeu. O
projeto é aberto a todo público,
e os alunos têm a possibilidade de viver novos contextos
socioculturais. Página 3

acessar o endereço eletrônico:
www.seceducacaone.com.br/
cultura, clicar em SMIIC (Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais),
depois é preciso entregar uma
foto 3x4 na Casa da Cultura e
retirar a carteirinha que dará
acesso aos cursos e certiﬁcados. Página 3

Camping Oficial da Festa do
Peão Boiadeiro de Colorado

Localizado em área
urbana e próximo ao Parque
de Rodeio, com acesso pela
PR-463 e pela Avenida Parigot de Souza, o Camping
oﬁcial da Festa do Peão de
Boiadeiro de Colorado é
onde também acontece outro
grande evento numa parceria
entre a Prefeitura de Colorado com a AC Divulga PR e
a Rádio Brasil Country, que
trazem para este ano, várias
novidades para os turistas que
freqüentarem aquele espaço;
O Camping é todo
iluminado e dispõe de vasta

infraestrutura, como: banheiros, chuveiros para banho,
tendas, Praça de alimentação,
água potável, segurança 24
horas com a presença da DEMAFE, Delegacia Móvel de
Feiras e Eventos, a Central
de Monitoramento da Policia
Militar e ainda segurança
privada.
A grande novidade
para o ano de 2018 será o
Palco Show Camping, onde
no domingo dia 25/03, estarão
se apresentando no evento as
melhores atrações regionais
da atualidade.

A entrada é gratuita todos os dias no Camping!

COLORADO

Distrito Alto Alegre receberá 36 unidades habitacionais

Com o objetivo de viabilizar o sonho da casa própria,
o prefeito Marcos Mello de

Colorado, promoveu reunião na
quarta-feira (dia 14) à noite, no
Centro de Eventos Mário Gon-

çalves Primo, no Distrito Alto
Alegre com diversas famílias
para apresentar o projeto que
será implementado nos próximos meses.
Nesta ocasião, Marcos
Mello, estava acompanhado
da esposa Edinilse Ribeiro de
Mello, secretária municipal de
Assistência Social; Sebastião
Araújo Parreira, vereador; Roberto Batista, subprefeito; Izolino Tolentino, assessor e demais
membros da equipe de governo.

Participaram desta reunião,
aproximadamente 80 (oitenta)
pessoas que foram orientadas
quanto aos procedimentos referentes à documentação necessária, processo de seleção dos
contemplados, localização, e
outros assuntos pertinentes.
O governo municipal
reaﬁrma o compromisso com
a comunidade de viabilizar
oportunidades de moradias
às famílias do nosso distrito
e município.

Caminhada Penitencial Igreja Católica Imaculada Conceição em Floraí

No domingo dia
18 realizou-se em Floraí a
Caminhada Penitencial desta
quaresma, oportunizando
a expressão externa e a
oportunidade de fazer um
caminho mais profundo, a
partir do coração de cada
pessoa humana .
“ C O N V E RT E I VOS E CREDE NO
EVANGELHO (Mc1,15)”.
A Paróquia Imaculada
Conceição de Floraí tem
como Padre Vanderley dos
Santos Rigon
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018
Processo nº 042/2018
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 05 de abril de 2018 às 14:00 horas no endereço,
Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura
das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº
020/2018 na modalidade Pregão Presencial.
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 05/04/2018 até as 13:30 horas.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação: Aquisição de uma ambulância tipo A - simples
remoção, conforme especificação do termo de referência.
Floraí, 20 de março de 2018.
____________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
Processo nº 041/2018
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 05 de abril de 2018 às 09:00 horas no endereço,
Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura
das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº
019/2018 na modalidade Pregão Presencial.
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 05/04/2018 até as 08:30 horas.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação: Aquisição de caminhão traçado novo diesel 6x4 com
caçamba basculante novo, conforme especificação do termo de referência.
Floraí, 20 de março de 2018.
____________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018
Processo nº 37/2018
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº
01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 29 de março de 2018 às 09:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio
Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas,
conforme especificado no Edital de Licitação nº 18/2018 na modalidade Pregão Presencial.
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 29/03/2018 até as 08:30 horas.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PEÇAS
PARA REPOSIÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE FLORAÍ.
Floraí, 16 de março de 2018.
__________________________
________________
_________________
___________
_________
Ronaldo José Ferreira de Souza
Pregoeiro




EXTRATO DE DISPENSA PELO VALOR
O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua
Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções,
senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 05/2018, nos
termos do Artigo 24 caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, conforme quadro abaixo:
1

DISPENSA PELO VALOR N° 05/2018
Contratada: ANTONIO EMANUEL SILVA RODRIGUES - CNPJ/MF: 12.898.402/0001-34
04805598999

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO/FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS.
Valor: R$ 7.700,00
Data da assinatura: 15 de março de 2018

Dotação orçamentária:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003/2018

(Referente Processo Seletivo n.º 001/2017 - Edital de Concurso Público n.º 001/2017)
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições conferidas por Lei e,
Considerando o resultado classificatório dos candidatos aprovados em Concurso
Público, Objeto do Processo Seletivo n.º 001/2017 - Edital de Concurso Público n.º 001/2017 de
15/12/2017, resolve
CONVOCAR
Os candidatos aprovados abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a
contar da data da Publicação deste Edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura
Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional, munidos dos seguintes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Uma foto 3x4 recente;
Fotocópia da cédula de identidade e do CPF
Atestado Médico que está apto ao trabalho;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia de Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Fotocópia da carteira de vacinação;
Certidão de antecedentes criminais;
Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
Certificado de Escolaridade exigido ao cargo.
Declaração de Bens
Comprovante de Endereço

Cargo: ZELADOR(A)- 35 HORAS
INSC NOME DO CANDIDATO
7780 VALERIA PACHECO DE SOUZA MARTINS
7897 TAIRINI CAMILA CAVALHEIRO NAVES

CPF
062.359.179-02
097.788.719-73

CLAS
1°
2°

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 19 de março de 2018.

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 16 DIAS DO MÊS
DE MARÇO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 23/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

R E S O L V E:


Artigo 1º - Conceder aos funcionários públicos municipais, abaixo
discriminados, férias regulamentares.
NOME

Everton Cesar Veroniak da Silva
Roni Paulo Bares
Valdir Fontanez Junior
Walmir Ferreira

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DE GOZO

12/12/16 a 11/12/17
12/12/16 a 11/12/17
04/05/15 a 03/05/16
04/05/16 a 03/05/17

06/03/18 a 04/04/18
05/03/18 a 03/04/18
02/04/18 a 01/05/18
17/01/18 a 15/02/18

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrario.

de março de 2018.

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 19 dias do mês

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal
ROSELI APª. LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
3DQL¿FDGRUDH&RQIHLWDULD8QLmR
Farmácia Santa Inês
3DQL¿FDGRUDH&RQIHLWDULD1RVVD6HQKRUD
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
3DQL¿FDGRUD'RFH6DERU

Nova Esperança
A Churrascaria
3DQL¿FDGRUD3mRGH0HO
Auto Posto Sede Alvorada II
Bar Líder
Ourizona
Mercado Bandeirantes
3DQL¿FDGRUDH&RQIHLWDULD'RFH3mR
Mercado Vieira
0HUFHDULD1RVVD6HQKRUD$SDUHFLGD
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Paranapoema
Auto Posto Paraná
3DQL¿FDGRUD(YDQJHOLVWD
Michel Cabeleireiro
3DQL¿FDGRUD,UPmRV
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
3DQL¿FDGRUD&DQWLQKRGR3mR
São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
8QLÀRU
Mercado Mineiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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Tiro de Guerra de Nova Esperança recebe os Atiradores de 2018

O Comandante e anﬁtrião, Subtenente Elizeu Roniak, chefe de instrução do TG,
acolhia aos presentes, familiares dos jovens atiradores e as
autoridades: O Vice-Prefeito
Municipal Rafael Kreling;
Subtenente Divonzir Augusto
Roniak, chefe de instrução de
Paranavaí; os vereadores: Carlos Roberto da Silva, Dirceu
Trevisan, Eurides Fernandes e
Maria Eunice Zacharias e o exprefeito José Ercilio Kreling.
O Subtenente Roniak
acompanhado do Vice-Prefeito
Rafael juntos abriram os portões do TG para a entrada no

pátio dos novos atiradores, que
em trajes civis, marcharam
sincronicamente, ao som do
Dobrado Batista de Melo, de
autoria de Matias de Almeida.
Simbolizando a passagem da vida civil para a vida
militar, os novos atiradores
retiraram-se do pátio para
fazerem a troca do traje civil
pelo uniforme camuflado,
símbolo de inúmeras glórias
do Exército Brasileiro.
Todos os presentes
entoaram o Hino Nacional
Brasileiro, cuja letra é de Joaquim Osório Duque Estrada e
música de Francisco Manuel

NOVA ESPERANÇA

Departamento de Cultura abre
inscrições para produtores culturais,
fanfarra municipal e turmas de teatro

A Diretora da Cultura,
Roberta Fernandes Martins,
informa que podem se inscrever: artesãos, atores, músicos
instrumentistas, artistas plásticos, desenhistas, escultores, fotógrafos, organizadores
de eventos culturais, bandas,
dançarinos, grupos de dança,
pequenos empreendedores que
atuam no ramo de artesanatos,
academias de dança e ballet.
As inscrições ﬁcarão abertas
durante o ano todo, mas quem
tiver interesse em participar
das atividades previstas no
cronograma deste ano devem
realizar o cadastro até o dia 30
de abril.
Teatro e Fanfarra Municipal
Desde 2017, o Departamento de Cultura tem
oferecido aulas de teatro infantil e resgatado a FAMUNE
(Fanfarra Musical de Nova
Esperança). O grupo musical
fez uma belíssima apresentação no desfile cívico de 7
de setembro do ano passado
e está com inscrições abertas
para interessados. “Para fazer
parte da fanfarra musical não
é preciso saber tocar nenhum
instrumento; a única exigência
é ter mais de 14 anos e disponibilidade para ensaios noturnos
com acompanhamento de um

adulto, lembrando que os adultos também podem participar”,
destacou, Roberta.
Aos pais que buscam atividades recreativas,
educacionais e culturais para
matricular os ﬁlhos no contra
turno escolar, estão abertas as
inscrições para as turmas de
teatro infantil. Podem se matricular crianças entre 8 e 12 anos,
que gostem de ler, escrever e
representar.
Para ambos os casos,
as inscrições e matrículas devem ser realizadas até o dia 15
de abril pelos pais ou responsáveis, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 11h e das 13h às 17h,
na Casa da Cultura (em cima do
Banco do Brasil).
Clube do Artesão
Não é novidade, já
acontece desde o ano passado,
mas vale a pena reforçar o
“Clube do Artesão” que funciona todas as terças-feiras,
na Casa da Cultura, das 13h
às 17h e das 18h às 22h com
oficinas de artesanato, trocas
de experiências com ênfase na
criação de trabalhos manuais
a base de matéria prima de
seda (casulo, fios e tecido).
Para participar é necessário
estar cadastrado no sistema e
possuir a carteirinha.

da Silva.
O Subtenente Roniak
faz então a leitura da mensagem do Comandante do Exército Brasileiro:
“Após passar por criteriosa seleção, você se torna
um Soldado de Caxias e por
esta razão é que em todos os
quartéis, de maneira solene
inicia-se uma importante fase
em suas vidas e representa a
nobre entrega do cidadão à sua
Pátria, com o dever de proteger
a nação, direito defendido pelo
poeta Olavo Bilac, patrono do
serviço militar. Você agora
integra uma das mais conﬁ-

áveis instituições do Brasil
e aumentará a conﬁança que
nosso povo deposita no Exército Brasileiro, ao mesmo tempo
em que crescerá como pessoa
e como cidadão”.
Imediatamente os
familiares fazem a entrega do
distintivo do TG e da Bandeira do Brasil aos novos
atiradores.O Subtenente Roniak faz o seu discurso:
“Saúda a todos os presentes, lembrando que a chuva
lava a alma do soldado, e que
é uma data importante para o
Exército Brasileiro, com estes
jovens iniciando uma etapa
principal, novos integrantes
da família militar verde-oliva,
que estão aptos para o serviço
militar. Que venham com disposição para um aprendizado
constante, para a formação de
cidadãos. Dirigindo-se aos jovens pede que sejam conﬁáveis
e leais, cumpridores de ordens,
disciplinados e conscientes dos
seus direitos e deveres, todos
serão a parcela de uma soma,
um organismo com o braço
forte a mão amiga. Honre a
farda verde-oliva que a partir
de hoje você passa a envergar,
cumprindo seu dever. Pratique virtudes, agindo sempre

com respeito e equilíbrio,
humildade e simplicidade,
orgulhando-se em superar os
índices individuais. Aqui se
pratica o cumprimento de ordem, a prestigiada hierarquia, a
cultuada disciplina e o respeito
ao próximo. A lealdade com
todos e a responsabilidade os
fará conquistar vitórias importantes”.
O Vice-Prefeito Rafael Kreling, demonstrando
alegira, faz questão de recordar que quando aos 16 anos,
acompanhou seu pai, então
prefeito de Nova Esperança,
ocasião em que foi assinado
o pedido de liberação do Tiro
de Guerra em nossa cidade,
que tem o privilégio de sediar
uma unidade do Exército Bra-

Comitê de combate ao mosquito
Aedes aegypti de Mandaguaçu

Reunião com poder executivo, legislativo e sociedade em geral para debater ações de combate ao mosquito transmissor

Na manhã da 5ª feira
(15), aconteceu no auditório
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mandaguaçu,
a primeira reunião do ano
do Comitê em Combate ao
Mosquito Aedes aegypti de
Mandaguaçu. O intuito do encontro é de promover debates
sobre o combate ao mosquito
Aedes aegypti, envolvendo representantes do poder executivo, legislativo e sociedade em
geral, a ﬁm de prevenir, combater e controlar o transmissor

das doenças Dengue, Zika
Vírus e Chikungunya. Além
disso, discutir campanhas de
conscientização, levantar os
problemas da cidade e buscar
soluções.
Segundo informações
da Vigilância Sanitária, Mandaguaçu se destacou no ano
passado pelo baixo índice de
infestação por Aedes aegypti.
Segundo o Levantamento Rápido do Índice de Infestação
por Aedes aegypti (LIRA)
que é realizado quatro vezes

ao ano (trimestral), no ano de
2017 o 1º LIRA apresentou
baixo risco (0,03), 2º LIRA
médio risco (1,4), 3º LIRA
baixo risco (0,0) e 4º LIRA
baixo risco (0,07). Números
considerados excelentes pelo
Departamento de Saúde.
No ano passado, segundo informações do Departamento de Saúde, houveram
apenas quatro casos conﬁrmados de dengue, porém
os infectados adquiriram a
doença em outra cidade, o

que são chamados de “casos
importados”. Já neste ano,
até o presente momento não
foi registrado nenhum caso
conﬁrmado da doença. Vale
lembrar que mesmo com os
baixos números de infestação por Aedes aegypti, os
cuidados devem continuar.
Tire um tempinho por dia e
veriﬁque os cômodos de sua
residência.
Para evitar a dengue,
não dá para ﬁcar parado. Nem
a água, nem você!

A APAE de Santo Inácio foi contemplada com R$
100 mil em recursos para realizar reformas em seu prédio.
Este recurso, disponibilizado
pelo Governo do Paraná, faz
parte de uma ação do deputado
Tiago Amaral para melhorias
na estrutura das APAES junto
aos municípios de atuação.
A APAE de Santo Inácio atende 66 alunos, e segundo
a diretora da instituição, Nair
Aparecida Moreno, o dinheiro recebido será usado para
realizar diversas reformas. “O
dinheiro chegou em uma hora
muito boa, temos muito o que
fazer. Vamos trocar a ﬁação,

os pisos, a pintura, reformar
o banheiro onde os alunos
tomam banho. Também temos
algumas salas com inﬁltração,
então vamos reformar o encanamento”, conta.
Sendo a única do
município, a APAE de Santo
Inácio atendeu a todos os prérequisitos para receber o dinheiro. “Este recurso pode ser
utilizado apenas para reforma,
não pode ser para ampliação.
O outro critério para receber
o dinheiro é funcionar em prédio próprio. Como a APAE de
Santo Inácio se encaixa nestes
critérios foi possível viabilizar
o recurso, mas nem todos os

municípios conseguiram”,
comentou o deputado Tiago
Amaral.
Além de Santo Inácio,

honestidade e a integridade.
No ano de 2015, o
Vieira Brum’s Piper foi convidado a participar do Festival
Internacional da Juventude de
Aberdeen, na Escócia. Entretanto, não pode comparecer
por falta de ﬁnanciamento das
passagens, mesmo já tendo
as hospedagem pagas. A meta
agora é se preparar para outros
festivais.
Consciente de sua
importância, o Vieira Brum’s

Piper se destaca no cenário artístico e cultural nacional, pelo
seu ineditismo regional com

um instrumento europeu, sendo
um instrumento de educação,
socialização e cidadania.

outros 34 municípios representados pelo parlamentar
foram contemplados no programa do Governo do Estado:
Alvorada do Sul, Apucarana,
Arapongas, Assaí, Bela Vista
do Paraíso, Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do
Sul, Colorado, Doutor Camargo, Faxinal, Florestópolis,
Iguaraçu, Itaguajé, Jaguapitã,
Japurá, Lupionópolis, Mandaguaçu, Mandaguari, Mauá
da Serra, Nova Tebas, Nova
Esperança, Paranacity, Porecatu, Rio Bom, Rolândia,
Sabaudia, Santa Cecilia do
Pavão, Santa Fé, Ubiratã, São
Carlos do Ivai, São Sebastião
da Amoreira e Sertanópolis.

APAE de Santo Inácio recebe recurso para reformar sua sede

CULTURA: Estudantes tocam gaitas de foles, com saiote escocês

Em 2012, inovou com
apresentações inusitadas, tocando a gaita de fole fazendo
embaixadinhas, em cima da
corda bamba, de cabeça para
baixo ou até mesmo tocando
duas ao mesmo tempo. A arte
totalmente brasileira de tocar
o instrumento, chamando a
atenção dos jovens para algo
diferente é algo diferente,
que atrai e gera interesse na
sociedade.
A principal contribui-

ção das atividades é reduzir
o tempo ocioso das crianças
e jovens, fomentando o gosto
pela música, propiciando um
desenvolvimento saudável
para todos, longe das ruas e do
contato com coisas ilícitas.
A única exigência
para fazer parte deste projeto
é estudar e apresentar boas notas. O uniforme e as gaitas são
disponibilizados pelo Colégio
Vieira Brum. Assim, é possível estimular valores como a

sileiro. Dirige-se aos futuros
atiradores, que têm a missão de
representar bem o exército que
assim estarão representando
bem a nossa comunidade.
Acima de tudo terão a
oportunidade de ser a diferença, através de trabalhos sociais
e da participação dos trabalhos na comunidade. Existe
uma mensagem que fala da
diferença entre um guerreiro
e um homem comum, que vê
como uma desgraça, mas o
guerreiro pega o desaﬁo para
fazer a mudança e para vencer.
Que todos tenham a visão de
guerreiros, com energia para
serem vencedores, juntos fazer
uma cidade, um estado e um
país melhor, sendo agentes
transformadores.
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PREFEITURA DE SANTO INACIO
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133
CNPJ 76.970.375/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALREGISTRO DE PREÇOS
N° 004/2018-PMSI
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção.
Data04/04/2018. Abertura 9:00hs
Informações
complementares e aquisição do Edital, poderão ser
adquiridas no Setor de Licitação da P.M.Sto Inácio, Fone
( 044 ) 352.1222 .
Sto Inácio Pr. 20de Março de 2.018.
CIRO YUJI KOGA
Pregoeiro

Nova Esperança | 21 de Março de 2018 | Quarta-feira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2018
DISPENSA 21/2018- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: SEMEAR ASSESSORIAS E PLANEJAMENTO S/C.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAR SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS VISANDO O PLANEJAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO SIMEC/PAR.
Duração: 20/06/2018.
Valor: R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 20 de março de 2018.
Ourizona-PR, 20 de março de 2018.
MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2018
DISPENSA 19/2018- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

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

Contratada: COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA PARA O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
Duração: 31/12/2018.
Valor: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALREGISTRO DE PREÇOS
N° 005/2018-PMSI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
Urnas eserviços funerários. Data04/04/2018. Abertura
14:00hs Informações complementares e aquisição do
Edital, poderão ser adquiridas no Setor de Licitação da
P.M.Sto Inácio, Fone ( 044 ) 352.1222 .
Sto Inácio Pr. 20de Março de 2.018.

Data da Assinatura: 20 de março de 2018.
ESTADO DO PARANÁ Ourizona-PR, 20 de março de 2018.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº. 02/2018
PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2018
O Prefeito do Município de SANTA INÊS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições e na forma da Lei, torna Público que fará
realizar no dia 05 de abril de 2.018, às 09:00 horas, o leilão do lote 01:
Concessão de uso de área pública pelo município de Santa Inês para a
ocupação e exploração da área da praça de alimentação e área do
estacionamento localizadas no Parque de Rodeio Emil Jose Dib, na
Rua Joaquim Campos, sem número, em uma área total aproximada de
12.732 (doze mil, setecentos e trinta e dois) metros quadrados, nos
dias 03, 04 e 05 de maio 2018, para 32ª Festa do Peão de Boiadeiro de
Santa Inês, com características especificadas no Edital nº 02/2018, que
poderá ser adquirido através do fone (44) 3313 1375 ou pelo e-mail:
licitacaopmstaines@hotmail.com.
DO LOCAL E REALIZAÇÃO DO LEILÃO
DATA: 05 de abril de 2018.
HORA: 09:00 horas.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Inês, localizado na Rua
Governador Munhoz da Rocha, 215.
A área estará disponível para visitação à partir do dia 22 de março de
2018, das 8:00 horas as 17:00 horas no endereço acima.
Santa Inês, 20 de março de 2018.

Nr.: 19/2018 - DL

MANOEL RODRIGO AMADO
76.282.672/0001-07
CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
Prefeito Municipal
87170-000
C.E.P.:
- Ourizona - PR

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO
Prefeito Municipal

63/2018

Processo Administrativo:

63/2018

Processo de Licitação:

20/03/2018

Data do Processo:

Folha: 1/1
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 19/2018 - DL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07
CNPJ:
Processo Administrativo:
63/2018
RUA BELA VISTA, 1014
Processo de Licitação:
63/2018
O(a)
Prefeito
Municipal, - MANOEL
AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em
87170-000
Ourizona RODRIGO
- PR
C.E.P.:
20/03/2018
Data do Processo:

PORTARIA Nº 014/2018
O Senhor BRUNO VIEIRA LUVISOTTO, Prefeito Municipal de Santa Inês,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
RESOLVE:

vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

CIRO YUJI KOGA
Pregoeiro

Folha: 1/1

TERMO DEE ADJUDICAR
HOMOLOGAÇÃO
E Licitação
ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO
01 - HOMOLOGAR
a presente
nestes termos:

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 103/2017-PMSI
TOMADA DE PREÇOSN° 004/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE META
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Inácio
CONTRATADA: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SANTA FÉ LTDAEPP
CNPJ n º 08.898.134/001-83
CLÁUSULA PRIMEIRA
§ 1º - Fica acertado entre as partes a prorrogação do prazo de vigênciacontrato n º
103/2017-PMSI, Edital Modalidade TOMADA DE PREÇOS n º 004/2017, até
15/06/2018, cujo objeto é Prestação de serviços de engenharia para revestimento
asfáltico (TAPA BURACO).
§ 2º - Fica acertado entre as partes o aumento de meta de 25% (vinte e cinco por
cento) no valor de R$-36.196,27 ( Trinta e seis mil, cento e noventa e seis reais e
vinte e sete centavos )
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2018
FORO DO CONTRATO: Comarca de Colorado ± Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 16 de Marçode 2018.

a ) Processo
Nr.:
63/2018
O(a)
Prefeito Municipal,
MANOEL
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, bespecialmente
pela Lei Nr. 8.666/93
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
) Licitação Nr.:
19/2018-DL
Licitações, resolve:
c ) Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d ) Data Homologação: 20/03/2018
Sequência: 0
e ) Data da Adjudicação: 20/03/2018
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente
Licitação
nestesPARA
termos:
AQUISIÇÃO
DE OVOS
DE PÁSCOA
AS FESTIVIDADES DE PASCOA PARA O
f ) Objeto da Licitação
a)
b)
c)
d)
e)
g)
f )

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Processo Nr.:
63/2018
Licitação Nr.:
19/2018-DL
Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Data Homologação: 20/03/2018
(em Reais R$)
Sequência: 0
Data da Adjudicação: 20/03/2018
Fornecedores e Itens Vencedores:
Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens
Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA PARA O

DESIGNAR os Senhores, JOÃO CANDIDO CARVALHO, portador do RG.Nº
3.436.697-7 e do CPF Nº 734.941.439-00, ANTONIO PACHECO, portador do RG. Nº 5.032.583-0 e do
CPF Nº 734.941.439-00, ANGELO PEDRO MOTA PINTO, portador do RG. Nº 3.021.866-3 e do CPF Nº
388.998.769-91, para comporem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para concessão de uso temporário de
área pública compreendida como praça de alimentação e estacionamento do parque de rodeio
municipal Emil José Dib, para a exploração, no período de realização da 32ª Festa do Peão de
Boiadeiro de Santa Inês, Estado do Paraná, entre os dias 03, 04 e 05 de maio de 2018, conforme
abaixo especificados:
Lote

Descrição do Objeto

01

Concessão de uso de área pública pelo município de Santa Inês para a ocupação e
exploração da área da praça de alimentação e área do estacionamento localizadas no
Parque de Rodeio Emil Jose Dib, na Rua Joaquim Campos, sem número, em uma área
total aproximada de 12.732 (doze mil, setecentos e trinta e dois) metros quadrados, nos
dias 03, 04 e 05 de maio 2018, para 32ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Inês.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Santa Inês, ao quinto dia do mês de março de dois mil e dezoito.
- 002329 - COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA.

1

0,0000

1
Qtde de Itens Média Descto (%)

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

5.450,00
(em Reais R$)
5.450,00
Total dos Itens

Bruno Vieira Luvisotto
Prefeito Municipal

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
2.041.3.3.90.30.00.00.00.00 (261)
Dotação(ões):
- 002329 - COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA.

1

5.450,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
orrespondente(s).
2.041.3.3.90.30.00.00.00.00 (261)
ESTADO
DO PARANÁ
Dotação(ões):

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 21/2018 - DL

Ourizona, 20 de Março de 2018.
76.282.672/0001-07
CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
87170-000
C.E.P.:
- Ourizona - PR

-------------------------------------------------------------------------65/2018
Processo Administrativo:
MANOEL RODRIGO AMADO
65/2018
Processo de Licitação:
20/03/2018

Data do Processo:

Folha: 1/1
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 21/2018 - DL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ourizona, 20
de Março
de 2018.
-------------------------------------------------------------------------76.282.672/0001-07
CNPJ:
Processo Administrativo:
65/2018
MANOEL RODRIGO AMADO
RUA BELA VISTA, 1014
Processo de Licitação:
65/2018
O(a)
Prefeito
Municipal, - MANOEL
AMADO, no uso das atribuições queData
lhedo
sãoProcesso:
conferidas pela legislação
em
87170-000
Ourizona RODRIGO
- PR
C.E.P.:
20/03/2018

vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

Folha: 1/1

TERMO DEE ADJUDICAR
HOMOLOGAÇÃO
E Licitação
ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO
01 - HOMOLOGAR
a presente
nestes termos:
a ) Processo
Nr.:
65/2018
O(a)
Prefeito Municipal,
MANOEL
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, bespecialmente
pela Lei Nr. 8.666/93
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
) Licitação Nr.:
21/2018-DL
Licitações, resolve:
c ) Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d ) Data Homologação: 20/03/2018
Sequência: 0
e ) Data da Adjudicação: 20/03/2018
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presenteDELicitação
nestes
termos: SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
PARA CAPACITAR
f ) Objeto da Licitação
a)
b)
c)
d)
e)
g)
f )

1

0,0000

1
Qtde de Itens Média Descto (%)

2.033.3.3.90.39.00.00.00.00 (189)
Dotação(ões):
- 000125 - SEMEAR - ASSESSORIAS E PLANEJAMENTOS S/C

1

LTDA

7.950,00

0,0000

1

7.950,00

Dotação(ões): 2.033.3.3.90.39.00.00.00.00 (189)

PORTARIA N.º 056/2018
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER,
ao
funcionário
abaixo
relacionado,
FÉRIAS
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.
FUNCIONÁRIO

CARGO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE
FÉRIAS

Azilene Jose da Rocha

Agente de Endemias

01/02/2016 a
31/01/2017

26/03/2018 a
24/04/2018

Registre-se e Publique-se.

Lote
01

Descrição do Objeto
Valor
Concessão de uso de área pública pelo município de Santa Inês para a
R$ 40.000,00
ocupação e exploração da área da praça de alimentação e área do
estacionamento localizadas no Parque de Rodeio Emil Jose Dib, na Rua
Joaquim Campos, sem número, em uma área total aproximada de 12.732
(doze mil, setecentos e trinta e dois) metros quadrados, nos dias 03, 04 e
05 de maio 2018, para 32ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Inês.
Santa Inês, aos 14 dias do mês de março de dois mil e dezoito.

_______________________________
JOÃO CANDIDO CARVALHO

____________________________________
ANTONIO PACHECO

____________________________________
ANGELO PEDRO MOTA PINTO

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 21/2018
Art. 1º - O Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado
da Prefeitura Municipal de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO informações referentes ao Teste Seletivo aberto através do Edital Nº 15/2018,
especificamente para o Cargo de Médico PSF, conforme abaixo discriminado:
Art. 2° - Não houve inscritos para o Cargo de Médico PSF.
Art. 3° - Será aberto novo Processo Seletivo Simplificado para o referido cargo,
podendo este sofrer ou não alterações de carga horária e valor de remuneração.
Art. 4° - Em novo Edital de Abertura será prevista nova data para inscrições.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Ourizona, 20 de Março de 2018.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

Ourizona, 20 de Março de 2018.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

Paranapoema - PR, 19 de Março de 2018.
LUÍS CARLOS DE SOUSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PORTARIA N.º 057/2018
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, FÉRIAS
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

PORTARIA N.º 058/2018
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, FÉRIAS
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

FUNCIONÁRIO
Suzana Archila Zago

CARGO
Enfermeira

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE
FÉRIAS

05/07/2016 a
04/07/2017

02/04/2018 a
01/05/2018

Registre-se e Publique-se.

FUNCIONÁRIO

CARGO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE
FÉRIAS

Ameliano Francisco
dos Santos

Oficial Administrativo

01/05/2015 a
30/04/2016

02/04/2018 a
01/05/2018

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 19 de março de 2018.

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 19 de março de 2018.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

4XHDSyVYHULILFDomR³LQORFR´e visita técnica mediante ofertas de possíveis
arrematantes da concessão de uso do lote nº 01, com as características mencionadas abaixo e na
Portaria de nº 014/2018, e tomando como base as ofertas formais de empresas do ramo, acharam
por bem, que o mesmo deverá ser concedido por período determinado pelo seguinte valor mínimo:

7.950,00
(em Reais R$)
7.950,00
Total dos Itens

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

Francisco Carlos Navarro
Secretário Municipal de Administração

RESOLVEM:

EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS VISANDO O PLANEJAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO SIMEC/PAR.

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

São Jorge do Ivaí/PR,
í
í/PR,
20 de março de 2018.

de 05 de março de 2018.

EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

- 000125 - SEMEAR - ASSESSORIAS E PLANEJAMENTOS S/C
LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça Santa Cruz,
249, em São Jorge do Ivaí ʹ Paraná, comunica aos interessados que encontra-se aberta a
Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 18/2018 no Departamento de Licitação, sito
à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, Edifício Anexo, para Formação de REGISTRO DE PREÇOS
visando eventuais contratações de empresa especializada em serviços de manutenção de
rede, equipamentos de informática e em transmissão em fibra óptica por ponto, para
atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais, conforme especificações
constantes do presente edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o
Termo de Referência. O Edital de Pregão Presencial nº 18/2018 completo encontra-se à
disposição dos interessados no site do município: www.pmsjivai.pr.gov.br de acordo com o
que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas
Leis Federais nº 8.883-94 e 9.648/98, e Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e
alterações subseqüentes. Horário da entrega dos documentos de habilitação e da proposta
comercial: até as 08h 30min do dia 06 de abril de 2018. Horário da abertura dos envelopes: às
09:00 horas do mesmo dia.

Os Senhores, JOÃO CANDIDO CARVALHO, portador do RG.Nº 3.436.697-7 e do
CPF Nº 734.941.439-00, ANTONIO PACHECO, portador do RG. Nº 5.032.583-0 e do CPF Nº
734.941.439-00, ANGELO PEDRO MOTA PINTO, portador do RG. Nº 3.021.866-3 e do CPF Nº
388.998.769-91, no uso das atribuições que lhes são conferidas, através da Portaria de nº 014/2018,

ADMINISTRATIVAS VISANDO O PLANEJAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO SIMEC/PAR.
65/2018
Processo Nr.:
21/2018-DL
Licitação Nr.:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Modalidade:
Data Homologação: 20/03/2018
(em Reais R$)
Sequência: 0
Data da Adjudicação: 20/03/2018
Fornecedores e Itens Vencedores:
Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens
Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

TERMO DE AVALIAÇÃO

5.450,00

0,0000

1

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 19 de março de 2018.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2018
DISPENSA 18/2018- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: PEROBALTEC GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE GESTÃO
PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Duração: 31/12/2018.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura: 19 de março de 2018.
2018.
ESTADO DO PARANÁ Ourizona-PR, 19 de março de 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 18/2018 - DL

MANOEL RODRIGO AMADO
76.282.672/0001-07
CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
Prefeito Municipal
87170-000
C.E.P.:
- Ourizona - PR

Processo Administrativo:

61/2018
61/2018

Processo de Licitação:

19/03/2018

Data do Processo:

Folha: 1/1
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 18/2018 - DL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07
CNPJ:
Processo Administrativo:
61/2018
RUA BELA VISTA, 1014
Processo de Licitação:
61/2018
O(a)
Prefeito
Municipal, - MANOEL
AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em
87170-000
Ourizona RODRIGO
- PR
C.E.P.:
19/03/2018
Data do Processo:

vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

Folha: 1/1

TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO
E Licitação
ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente
nestes termos:
a ) Processo
Nr.:
61/2018
O(a)
Prefeito Municipal,
MANOEL
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, bespecialmente
pela Lei Nr. 8.666/93
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
) Licitação Nr.:
18/2018-DL
Licitações, resolve:
c ) Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d ) Data Homologação: 19/03/2018
Sequência: 0
e ) Data da Adjudicação: 19/03/2018
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presenteDE
Licitação
nestes
termos:
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
PARA FORNECIMENTO
DE APLICATIVO DE GESTÃO PARA O
f ) Objeto da Licitação
a)
b)
c)
d)
e)
g)
f )

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:
Fornecedores e Itens
Objeto da Licitação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

61/2018
18/2018-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
19/03/2018
Sequência: 0
19/03/2018
Vencedores:
Qtde de Itens

(em Reais R$)
Média Descto (%)
Total dos Itens
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE GESTÃO PARA O
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

- 003835 - PEROBALTEC GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA

1
1
Qtde de Itens

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

0,0000
Média Descto (%)

4.500,00
(em Reais R$)
4.500,00
Total dos Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 (21)
Dotação(ões):
- 003835 - PEROBALTEC GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA

1

0,0000

1

4.500,00
4.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
orrespondente(s).
Dotação(ões): 2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 (21)
Ourizona, 19 de Março de 2018.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

Ourizona, 19 de Março de 2018.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO P/ Empresas: M.E e E.P.P

PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do
dia 04 de abril do ano de 2018, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2, PREGÃO
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM para seleção das melhores propostas para
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aulas de Muay Thai por
profissional capacitado, 01 (dia) por semana com carga horária de 04 horas, para crianças e
adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que freqüentam as oficinas
do Cras, pelo período de 1 ano (12 meses).
As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta de recursos próprios da
administração.
Poderão participar desta licitação os interessados deste município devidamente
CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS,
consoante a Lei nº 10.520/2002 e seu regulamento, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014 e suas alterações e Lei nº 8.666/1993, com suas alterações
posteriores
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar empresas em consórcio e os que não se enquadram em MEI,
ME, E EPP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS
O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos,
junto à Comissão Permanente de Licitação.
Atalaia/PR., 19 de março de 2018.

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

>> >> Este Processo Licitatório É ""E.X.C.L.U.S.I.V.O "" para as Modalidades de
EMPRESAS: MEI, ME e EPP "" >>Dos Direitos à Empresas: ME, MEI e EPP:
##NOTA>> Os Direitos e Obrigações destas empresas {{ ME, MEI e EPP}} em Processos
Licitatório mesmo que não conste expressamente neste edital, RESPEITARÁ a Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
##NOTA 2 >> Toda a Documentação de Habilitação e Fiscal "" DEVERÁ"" ser
Apresentada pela Licitante, mesmo que a ""Situação"" esteja IRREGULAR, sem a
Apresentação destes a Licitante SERÁ CONSIDERADA ""Inabilitada"" pela Ausência de
Documentação;
##NOTA 3 >> Havendo ""Restrição"" na Comprovação da Regularidade Fiscal FICA
Assegurado prazo de 5 (cinco) dia úteis para a Regularização da Documentação {{ a
contar da data que a licitante foi declarada Vencedora}}, podendo ser prorrogado por
igual período, a pedido da Licitante.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018ʹ PMO
LEI Nº 1.016/2018
Sumula: Autoriza o Poder Executivo a
RATIFICAR Termo de Fomento celebrado com
a ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE COLORADO

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e, ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica RATIFICADO em todos os seus termos O TERMO
DE FOMENTO nº 02/2018 no valor de R$ 54.957,00(cinqüenta e quatro mil e
novecentos e cinqüenta e sete reais) Celebrado em 26/Janeiro/2018 pelo Município
com a ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE COLORADO, inscrita no nº CNPJ
07.318.250/0001-13, que tem como o objetivo oferecer atendimento á crianças e
adolescentes de ambos os sexos com idade de 0 a 18 anos, que se encontra em
situação de abandono ou risco social e pessoal.
08.002.08.244.0029.2044.3.3.50.43.00.00.01000 – Subvenções Sociais
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 16 de Março de 2018.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados
que até as13:15horas do dia 05/04/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALPARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto o
seguinte:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO METALURGICO E PARA REPAROS
DIVERSOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
ELETRICA, TROCA E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS E PARA
SERVIÇOS COM CAMINHAO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO
MUNICÍPIO.
Os envelopes de habilitação serão abertos às13:30 horas do mesmo dia acima
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.
Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à
Comissão Permanente de Licitação,no horário normal de expediente, devendo ser realizada
diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44)
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
Nr.: 20/2018 - DL
3278-1591.
76.282.672/0001-07
CNPJ:
64/2018
Processo Administrativo:
Ourizona/PR,
19
de
março
de
2018.
RUA BELA VISTA, 1014
64/2018
Processo de Licitação:
C.E.P.:

87170-000

- Ourizona - PR

20/03/2018

Data do Processo:

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nr.: 20/2018 - DL

O(a) Prefeito Municipal, MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações,
76.282.672/0001-07
CNPJ:resolve:
Processo Administrativo:
64/2018
RUA BELA VISTA, 1014
C.E.P.:

87170-000

Processo de Licitação:

- Ourizona - PR

Data do Processo:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

64/2018
20/03/2018
Folha: 1/1

a ) Processo Nr.:
64/2018
b )TERMO
Licitação DE
Nr.: HOMOLOGAÇÃO
20/2018-DL E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
c ) Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d ) Data
Homologação:
20/03/2018
O(a)
Prefeito
Municipal, MANOEL
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, eespecialmente
pela
Lei
Nr.
8.666/93
e alteraçõesSequência:
posteriores, a
0 vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
) Data da Adjudicação: 20/03/2018
Licitações, resolve:

f ) Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CEDIDO PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DO PARANÁ QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO
MUNICÍPIO.

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
g)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
64/2018
Licitação Nr.:
20/2018-DL
Fornecedores e Itens Vencedores:
Qtde de Itens Média Descto (%)
Modalidade:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Data Homologação: 20/03/2018
Sequência: 0
Data da Adjudicação: 20/03/2018

(em Reais R$)
Total dos Itens

AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CEDIDO PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DO PARANÁ QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO
MUNICÍPIO.
- 002294 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1
3.171,35
0,0000
3.171,35

02 - gAutorizar
a emissão
da(s)Vencedores:
nota(s) de empenho correspondente(s).Qtde de Itens Média Descto (%)
) Fornecedores
e Itens

Sumula: Autoriza o Poder Executivo a
RATIFICAR Termo de Fomento celebrado com
a APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais do Município

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e, ele sanciona a seguinte Lei:

f ) Objeto da Licitação

1

LEI Nº 1.017/2018

(em Reais R$)
Total dos Itens

Dotação(ões): 2.043.3.3.90.39.00.00.00.00 (295)

Art. 1º - Fica RATIFICADO em todos os seus termos O TERMO
DE FOMENTO nº 01/2018 no valor de R$ 66.000,00(sessenta e seis mil reais)
Celebrado em 26/Janeiro/2018 pelo Município com a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAGUAJÉ, inscrita no nº CNPJ
06.222.971/0001-62, que tem como o objetivo oferecer condições á entidade para
custeio de despesas diversas no atendimento de alunos com deficiências intelectuais
e múltiplas.
02.001.04.122.0003.2002.3.3.50.43.00.00.01000 – Subvenções Sociais

- 002294 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

1
1

0,0000

3.171,35
3.171,35

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

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 16 de Março de 2018.

Dotação(ões): 2.043.3.3.90.39.00.00.00.00 (295)

Ourizona, 20 de Março de 2018.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 22/2018
SÚMULA ± Estabelece normas para realização de Processo Seletivo
Simplificado, visando à contratação de pessoa por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de
Excepcional
Interesse
Público
do
Município
de
Paranapoema - PR.
LUÍS CARLOS DE SOUSA, Presidente da Comissão Especial de Processo
Seletivo Simplificado, Estado do Paraná, no de uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO que fundamentado na Lei Orgânica Municipal Emenda nº 002/2008 e de acordo
com as normas estabelecidas neste Edital, fará realizar Processo Seletivo Simplificado para
seleção e contratação de servidor abaixo especificado.

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

1 - DO OBJETO
1.1.
O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de pessoa por prazo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, para
atender substituições de licenças, programas temporários, celebração de convênios, dentre
outros.

1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto a formação de registro de preços para eventuais aquisições de
carnes para complemento da merenda nas Escolas, Escola Municipal, Centro de Educação
Infantil Monteiro Lobato, Centro Comunitário e Educacional Paulo Volpê, Secretaria Municipal de
Saúde e demais Secretarias, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência, que é parte integrante da presente ata, assim como as propostas feitas no certame,
independentemente de transcrição.

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
2.1. A vigência do contrato de trabalho será de até 06 (seis) meses, a contar da data de
homologação do Edital de Resultado Final.
2.2. A vigência de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por uma única vez
por até igual período.
3 - DO VÍNCULO EMPREGATICIO
3.1. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos deste Edital o disposto na CLT ±
Consolidação das Leis do Trabalho.
4 - DOS EMPREGOS, NÚMERO DE VAGAS, VALOR MENSAL E A CARGA HORÁRIA
4.1. Os empregos, número de vagas, lotação, valor mensal e a carga horária a ser
contratado através deste processo seletivo simplificado será o seguinte:
Emprego

Médico PSF

Nº de
Vagas

Lotação

Vencimento
Mensal

Carga
Horária
Semanal

01

Secretaria Municipal de Saúde

7.460,43

20 horas

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

MÉDICO DO PSF
Descrição sintética
O Médico do PSF tem como atribuições o exercício do ato médico que se define
resumidamente em promover a saúde, prevenir ocorrência de enfermidades e realizar
profilaxia;
Descrição detalhada
Prevenir a evolução das enfermidades;
Diagnosticar;
Aplicar terapias (prevenção secundária);
Executar a prevenção de invalidez e reabilitação de enfermos (prevenção terciária);
Agir conforme detalhado em Resoluções do CRM e no Decreto Federal n° 20.931, de
11.01.1932;
Executar todas as tarefas, atribuições e diretrizes do SUS na modalidade de programa ou do
pacto de saúde determinada para este Município.
5 - DAS INSCRIÇÕES E DOS RECEBIMENTOS DOS TÍTULOS
5.1. Conforme disposto nos itens 5 e 6, deste Edital, as inscrições serão realizadas e os
títulos recebidos no período de 21 à 23 de Março de 2018, no horário de expediente, da
Prefeitura Municipal de Paranapoema, localizada à Rua Dr. José Cândido Muricy, 216 Centro, Paranapoema, Estado do Paraná.
5.2. São requisitos para a inscrição:
5.2.1. ter nacionalidade brasileira;

5.2.2. conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas;
5.2.3. Possuir formação de nível superior em Medicina, para o emprego oferecido neste
edital;
5.2.4. Possuir Registro no Órgão da Classe.
5.3. Aos portadores de deficiência, desde que couber, serão reservadas 5% (cinco por
cento) das vagas relacionadas no item 4 deste Edital, observado a compatibilidade do
emprego com a deficiência da qual o candidato é portador.
5.3.1. A compatibilidade acima citada, condição para deferimento da inscrição será avaliada
por um médico e um profissional integrante do emprego almejado pelo candidato, que darão
assistência ao órgão responsável pela realização do processo seletivo simplificado.
5.3.2. Os profissionais retro referidos emitirão parecer observando:
I ± as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
II ± a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;
III ± a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho
na execução das tarefas;
IV ± a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize;
V ± a CID e outros padrões reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.
5.3.3. Os portadores de deficiência no ato da inscrição deverão apresentar laudo médico,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente na Classificação Internacional de Doença ± CID, bem como a provável causa
da deficiência.
5.4. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível,
não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a
juntada da documentação necessária, a saber:
a) cópia da Carteira de Identidade (cópia simples);
b) cópia do CPF (cópia simples);
c) comprovante de endereço (cópia simples);
d) instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador (cópia
autenticada e com reconhecimento de firma);
e) 02 duas cópias frente e verso dos títulos juntamente com os originais para serem
autenticados no ato da inscrição.
5.4.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestada por seu procurador.
6. DA PROVA DE TÍTULOS
6.1. No processo de avaliação dos candidatos inscritos no Teste Seletivo, será utilizado
critério de titulação.
6.2. Para fins de avaliação a que se refere o subitem 6.1, o candidato no ato da inscrição
entregará 02 (duas) cópias frente e verso dos títulos, juntamente com os originais para
serem autenticado por servidor público municipal designado especialmente para este fim.
6.3. Após o ato de autenticação uma das cópias será colocada em envelope o qual será
fechado ou lacrado pelo candidato e por ele será entregue ao responsável pela realização
das inscrições, ficando a outra cópia autenticada como comprovante do candidato.
6.4. A prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na valoração de
cursos realizados e da experiência profissional na área pública ou privada na esfera de
atuação do emprego e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
computados conforme tabela a seguir:
ALÍNEA

A
B

C

D

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE
DE TÍTULOS
OU
SEMESTRES
(MÁXIMO)

VALOR
UNITÁRIO
OU POR
SEMESTRE
(PONTOS)

VALOR
MÁXIMO
(PONTOS)

02

15

30

02

15

30

02

10

20

Cursos de Especialização com
duração de 360 horas na área
específica do emprego.
Cursos ou capacitações com
certificação na área específica do
emprego, com carga horária de
no mínimo 40 horas.
Cursos ou capacitações com
certificação na área específica do

emprego, com carga horária de
no mínimo 20 horas.
Experiência profissional na área
pública ou privada na área
específica do emprego (mínimo
de um semestre) ± (semestres
completos).

02
(semestres)

TOTAL DE PONTOS

10
(semestre)

20

100

6.5. Somente serão pontuados os documentos apresentados nos quais constem o início e o
término do período, bem como a carga horária do curso.
6.6. Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a
entrega dos títulos e/ou após a data e o horário estipulados para sua entrega, neste Edital.
6.7. As cópias de documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma.
6.8. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados por via postal, fax,
correio eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos.
6.9. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os
títulos na forma, no prazo e no local estipulados neste Edital.
6.10. A conclusão de cursos de pós-graduação deverá ser comprovada, no mínimo, com a
ata de homologação da defesa de tese, dissertação ou monografia.
6.11. Não serão atribuídos pontos ao título exigido como requisito para inscrição no
emprego.
6.13. Caso tenha candidatos inscritos que não apresentem cursos realizados e/ou
experiência profissional na área pública ou privada na esfera de atuação do emprego, para
fins de avaliação serão utilizados os critérios de desempate constantes do subitem, para fins
de classificação.
6.14. Se comprovada à emissão de declaração falsa, o candidato selecionado poderá a
qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, sendo
responsabilizado civil e criminalmente.
6.15. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada no órgão oficial do
Município e na Prefeitura Municipal de Paranapoema.
7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
7.1. No caso de empate na classificação final, serão aplicados, por ordem, os seguintes
critérios de desempate:
a) curso de especialização na área do emprego pretendido;
b) maior carga horária em cursos ou capacitações na área específica do emprego;
c) o de maior idade;
d) o que tiver maior número de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
e) sorteio.
8. DOS RECURSOS
8.1. Serão admitidos recursos quanto:
a) ao presente edital;
b) ao indeferimento de inscrição ou classificação dos candidatos.
8.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Teste Seletivo,
poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) recursos contra o edital sejam dirigidos à Prefeita Municipal e os demais recursos dirigidos
ao Presidente da Comissão Especial de Teste Seletivo Simplificado a ser instituída por ato da
Prefeita Municipal, antes do início do prazo das inscrições e entregue para registro na Divisão
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados após publicação do ato que motivou a reclamação;
b) constem obrigatoriamente no formulário próprio do recurso, nome completo do candidato,
número da inscrição, emprego ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos
motivos;
c) o referido recurso deverá ser devidamente firmado pelo candidato;
d) seja apresentado datilografado ou digitado;
8.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for
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do item 8.2.
8.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio
que não seja o especificado neste Edital e sem a devida fundamentação.
8.5. O prazo para julgamento dos recursos será de até 5 (cinco) dias.
8.6. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.
8.7. Os prazos de recurso são os constantes do item 8.2 deste edital, considerando-se
sempre a publicação do ato no quadro de editais da Prefeitura Municipal de Paranapoema e
no órgão oficial do município Jornal O REGIONAL do Noroeste do Paraná, da cidade de Nova
Esperança.
9. DO RESULTADO FINAL
9.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no primeiro dia útil
após a divulgação do julgamento dos recursos.
10. DA CHAMADA
10.1. A chamada dos aprovados para a contratação será efetuada após a homologação do
resultado final, de acordo com a classificação e necessidade do Município, através da Divisão
de Recursos Humanos do Município de Paranapoema - Paraná.
10.2. O não comparecimento do candidato classificado, no momento da chamada, implicará
na sua desclassificação.
10.3. A desistência do candidato no momento da chamada, pela ordem de classificação,
será documentada na Divisão de Recursos Humanos e assinada pelo candidato desistente.
11. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar 02 (duas) fotografias 3 x 4,
recente e cópia dos seguintes documentos:
I ± carteira de identidade;
II ± CPF;
III - PIS/PASEP (se tiver);
IV ± título de eleitor, com comprovante de ter votado nas últimas eleições;
V ± carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição e
emprego);
VI ± certidão do registro civil (nascimento ou casamento);
VII ± atestado de saúde fornecido por médico do trabalho credenciado pelo Município, para
comprovar aptidão física mental para o emprego;
VIII ± comprovante de quitação com o serviço militar (se homem);
IX - certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade;
X ± carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
12.1. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Teste
Seletivo.
12.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste
Edital.
12.3. Todos os documentos serão juntados à ficha de inscrição após conferência pelos
responsáveis pelo recebimento dos mesmos.
12.4. A classificação neste processo simplificado não implica em chamada obrigatória, a
qual poderá, no entanto, ocorrer no prazo de 06 (seis) meses de validade do presente
processo, de acordo com as necessidades da Administração Municipal.
12.5. O processo seletivo simplificado será planejado e organizado por meio de Comissão
Especial especialmente designada para este fim.
Paranapoema, 20 de Março de 2018.
LUÍS CARLOS DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial

2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e
as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata, ficou classificado em
primeiro lugar:
Fornecedor: I M ALCAZAR CARNES NOBRES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob nº. 23.231.703/0001-26, com endereço na Rua Ibrahim Euclides, nº 526,
Bairro Jardim das Flores, na cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP. 87.190-000.
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

1

Carne bovina tipo acém ,cortes magros, fresca ou
resfriada,
em
pedaços
ou
moído,
com
características
organolépticas
(cor,
cheiro,
aparência e sabor) preservados, embalados em
sacos transparente de polietileno atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade,
conforme legislação sanitária vigente.

KG

2.100

Preço Unit.
Máximo
17,50

Preço Total

36.750,00

3

Carne bovina tipo bisteca, de primeira qualidade,
com pequena quantidade de gordura, fatiada,
fresca
ou
resfriada,
com
características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados, embalada em sacos de polietileno, ou
saco
plástico
transparente,
atóxico,
com
identificação do produto e prazo de validade,
conforme legislação sanitária vigente.

KG

920

20,00

18.400,00

8

Carne suína tipo paleta sem pele, de primeira
qualidade,
em
pedaços,
com
características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados
embalada
em
saco
plástico
transparente,
de
polietileno,
atóxico,
com
identificação do produto e prazo de validade de
acordo com a legislação sanitária vigente.

KG

1.000

9,30

9.300,00

10

Peito
de
frango
congelado,
sem
sinais
de
recongelamento,
com
características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados, em embalagem próprias, íntegras, de
polietileno atóxico, com identificação do produto e
prazo de validade. Conforme legislação sanitária
vigente.

KG

1.400

7,70

10.780,00

Fornecedor: I T S FERBONI – CARNES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
sob nº. 00.381.935/0001-65, com endereço na Rua Santos Dumont, nº 931, térreo, Bairro Centro,
na cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP. 87.190-000.
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

2

Bacon defumado, em manta, fresco, com pele, com
características
organolépticas
(cor,
cheiro,
aparência e sabor) preservados, com identificação
do produto e prazo de validade, embalagem
plástica de polietileno, transparente, atóxica, com
identificação do produto, data de validade, rotulado
conforme legislação sanitária vigente.

KG

130

Preço Unit.
Máximo
23,95

Preço Total

3.113,50

4

Carne bovina tipo charque, de primeira qualidade,
em pedaço, embalagem própria ou embalado em
saco de polietileno com identificação do produto e
prazo de validade, conforme legislação sanitária
vigente.

KG

700

24,90

17.430,00

6

Frango
inteiro
congelado,
sem
sinais
de
recongelamento,
com
características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados, embalagem própria ou embalado em
saco de polietileno com identificação do produto e
prazo de validade, conforme legislação sanitária
vigente.

KG

1.800

7,00

12.600,00

7

Carne bovina tipo músculo de primeira qualidade,
fresca ou resfriada, em pedaço ou moído, com
menor porcentagem de gordura ou nervo possível,
com características organolépticas (cor, cheiro,
aparência e sabor) preservados embalada em saco
plástico transparente atóxico, com identificação do
produto e prazo de validade. Conforme legislação
sanitária vigente.

KG

2.100

17,30

36.330,00

Fornecedor: ISMAEL ESTEVAN LAUTESNSCHILAGER & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob nº. 82.589.482/0001-21, com endereço na Avenida Andirá, nº
193, térreo, Bairro Centro, na cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP. 87.190-000.
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

5

Coxa e sobrecoxa de frango, com osso, congelada,
sem sinais de recongelamento, com características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados, embalagem própria ou embalado em
saco de polietileno com identificação do produto e
prazo de validade, conforme legislação sanitária
vigente.

KG

1.800

Preço Unit.
Máximo
7,25

Preço Total

13.050,00

9

Carne bovina tipo patinho de primeira qualidade,
moída ou em pedaços, fresca ou resfriada, com a
menor porcentagem de gordura e nervo possível,
com características organolépticas (cor, cheiro,
aparência e sabor) preservados, embalado em
saco de polietileno atóxico, transparente, com
identificação do produto e prazo de validade.
Conforme legislação sanitária vigente.

KG

1.400

19,69

27.566,00

11

Carne suína tipo pernil sem pele, sem osso, fresco
ou resfriado, cortes magros, com características
organolépticas (cor, cheiro, aparência e sabor)
preservados, embalado em saco de polietileno
atóxico, transparente, com identificação do produto
e prazo de validade. Conforme legislação sanitária
vigente.

KG

1.300

9,83

12.779,00

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade do Município, que procederá a
requisição do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação.
4.2. A requisição, feita pela Secretaria competente far-se-á mediante notificação encaminhada ao
endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços, em conformidade com a
Cláusula 11.2.3.a. do edital), fax ou qualquer outro meio a critério do Município.
4.3. Após efetuada sua requisição, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até
02 (dois) dias úteis, no endereço constante na requisição.
4.4. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:
a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no presente edital e da
proposta feita no procedimento licitatório;
b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro de preços.
4.5. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o
Município.
4.6. Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não for realizada no prazo estipulado, a
empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da presente ata de registro de
preços.
4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da
empresa pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência
da ata.
5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da licitante
vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da certificação da nota fiscal
eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços, após o recebimento definitivo dos produtos.
5.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica,
acompanhada das seguintes certidões:
prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e contribuições federais);
a) prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF);
b) prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
c) prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
5.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de compra.
6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos
preços.
6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
podendo o MUNICÍPIO convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas
condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou
parte dela.

6.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá
solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de
comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir
as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes.
6.3.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço registrado.
6.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro de preços;
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro de preços no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de licitar ou contratar
com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa
fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa:
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega
ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação;
2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de
descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item
anterior;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
8.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa
fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a
acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.
8.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente
9. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de gerenciador da Ata de
Registro de Preços, monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o
mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, na forma
prevista na Cláusula Sexta.
10. DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento,
objeto desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
Parágrafo Único
Fica designada a servidora Isabela Mayara Rios Crubelati, matrícula nº. 444, portadora da CI/RG
nº. 9.655.113-4 e inscrita no CPF/MF nº. 064.918.109-33 para exercer a fiscalização e o
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art.
58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item
9.2 letra “d”, desta Ata.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os
produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço
registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 10/2018.
11.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no
objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.
11.3. Para dirimir questões oriundas do presente contratos fica eleito o Foro da Comarca de
Mandaguaçu, Estado do Paraná.
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.
São Jorge do Ivaí-Pr., 06 de março de 2018.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 022/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE RATEIO JUNTO A CONSÓRCIO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE
MASSA ASFÁLTICA TIPO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MICRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM USINA MÓVEL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2537/2013,
CONF. (ART.4º DA RES. 029/2017, PORT 001/2018-CINDEPAR).
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.
VENCEDOR: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO PARANÁ ² CINDEPAR.
CNPJ: 18.273.727/0001-08.
VALOR: R$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE NOVE MIL REAIS).
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do art. 24,
inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93, ao proponente CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARANÁ ² CINDEPAR - CNPJ:
18.273.727/0001-08.
___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

Colorado-Pr, 20 de Março de 2018.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 023/2018.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS
ELEVATÓRIAS DAS ESTAÇÕES DE ESGOTO NOS JARDINS CAIRI, GIROTO E DISTRITO DE ALTO
ALEGRE DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.
VENCEDOR: C.B DE MORAES & CIA LTDA.
CNPJ: 75.316.265/0001-00.
VALOR: R$ 7.950,00 (SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

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

______________________________
ISMAEL ESTEVAN LAUTENSCHLAGER & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob nº. 82.589.482/0001-21, com endereço na Avenida Andirá, nº 193, térreo,
Bairro Centro, na cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP nº. 87.190-000, neste ato
representado pelo sócio administrador o Sr. Ismael Estevan Lautenschlager, portador da carteira
de identidade RG nº. 416.189 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº. 013.396.729-87.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do art. 24,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente C.B DE MORAES & CIA LTDA - CNPJ: 75.316.265/000100.
Colorado-Pr, 20 de Março de 2018.
___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

______________________________
I T S FERBONI – CARNES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº.
00.381.935/0001-65, com endereço na Rua Santos Dumont, nº 931, térreo, Bairro Centro, na
cidade de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, CEP nº. 87.190-000, neste ato representado pela
sócia administradora a Sra. Idalina Trindade Silva Ferboni, portador da carteira de identidade RG
nº. 5.768.240-0 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº. 813.014.999-00.

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

_____________________________
I M ALCAZAR CARNES NOBRES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ sob nº. 23.231.703/0001-26, com endereço na Rua Ibrahim Euclides, nº 526, Bairro Jardim

EXRTRATO DE TERMO ADITIVO

Página 1 de 1

Objeto: Acréscimo de 25 % no item Diesel Comum
Contrato: 02/2017
Inexigibilidade: 01/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Inês – PR
Contratada: E.G.GONÇALVES & GONÇALVES LTDA-ME
CNPJ: 07.793.049/0001-98
Valor: R$ 50.250,00

Nova Esperança | 21 de Março de 2018 | Quarta-feira

Nova Esperança: Edição 2949 | Colorado: Edição 2036

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da
Rocha, n°605, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CRISOGONO NOLETO
E SILVA JUNIOR, e a pessoa Jurídica Empresa IMPACTO - SOLUÇÕES EM TI LTDA, Inscrita
no CNPJ/MF sob nº. 17.162.783/0001-02, com sede à Av. Paraná, n° 131, Centro – Colorado PR resolve aditivar o Contrato n° 10/2013,conforme quadro abaixo:
7º. Termo Aditivo do Contrato nº. 10-2013
Contratado: IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA
CNPJ: 17.162.783/00001-02
Objeto do Termo Aditivo: Alteração do prazo de vigência passando de 26/03/2018 para
26/03/2019. Fica acrescido ao valor do contrato o montante de R$ 238.159,80 – (duzentos e trinta
e oito mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), referente prorrogação por mais 12
(doze) meses.

EXERCÍCIO: 2017

Itaguajé, 20 de Março de 2017
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

DATA EMISSÃO: 19/03/2018
PÁGINA: 1

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

Contratado: IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA
CNPJ: 17.162.783/00001
17.162.783/00001-02
Objeto do Termo Aditivo: Fica acrescido ao valor do contrato o montante de R$ 65.030,40 (sessenta e cinc
cinco mil, trinta
reais e quarenta centavos),
vos), referente ao realinhamento de preços.

PERÍODO: 1 a 12
PASSIVO

ATIVO

Itaguajé, 19 de Março de 2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da Rocha, n°605, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, e a pessoa Jurídica Empresa IMPACTO SOLUÇÕES EM TI LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.162.783/0001-02, com sede à Av. Paraná, n° 131, Centro –
Colorado - PR resolve aditivar o Contrato n° 10/2013, conforme quadro abaixo:
8º Termo Aditivo do Contrato nº. 10-2013
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ESPECIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

ESPECIFICAÇÃO

41.627,74

29.984,15

Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

0,00

Créditos a Curto Prazo

0,00

0,00

Clientes

0,00

0,00

Créditos Tributários a Receber

0,00

0,00

Divida Ativa Tributaria

0,00

0,00

Divida Ativa não Tributaria - Clientes

0,00

0,00

Créditos de Transferências a Receber

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo

0,00

0,00

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

41.627,74

29.984,15

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

89.747,59

86.884,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Clientes

0,00

0,00

Créditos Tributários a Receber

0,00

0,00

Divida Ativa Tributaria

0,00

0,00

Divida Ativa não Tributaria-Clientes

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

0,00

0,00

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

0,00

0,00

Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo

Participações Permanentes

0,00

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de

0,00

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

0,00

0,00

Propriedades para Investimento

0,00

0,00

Demais Investimentos Permanentes

0,00

0,00

Imobilizado

89.747,59

86.884,59

Bens Móveis

82.512,57

79.649,57

Bens Imóveis

7.235,02

7.235,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Softwares

0,00

0,00

Marcas, Direitos e Patentes

0,00

0,00

Direitos de Uso de Imóveis

0,00

0,00

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização
Intangível

PASSIVO CIRCULANTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

0,00

Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

0,00

0,00

Juros e Encargos a Pagar

0,00

0,00

(-) Encargos Financeiros

0,00

0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00

0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

0,00

Fornecedores a Longo Prazo

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

0,00

Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

Resultado Diferido

0,00

0,00

Juros e Encargos a Pagar

0,00

0,00

(-) Encargos Financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO

ATIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO: 2017

131.375,33

116.868,74

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

Reserva de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Reserva de Lucros

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

131.375,33

116.868,74

Resultados Acumulados

0,00

14.506,59

29.984,15

116.868,74

86.884,59

Ajustes de Exercícios Anteriores

0,00

0,00

Outros Resultados

0,00

0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

131.375,33

116.868,74

131.375,33

116.868,74

0,00

0,00

Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores

131.375,33

ATIVO FINANCEIRO

Exercício
Anterior

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Curto Prazo

DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CÂMARA TOTAL
MUNICIPAL
DE INAJÁ
TOTAL do Paraná
116.868,74 Estado
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
PASSIVO
Anexo
daFINANCEIRO
Lei nº 4.320/64
0,00
0,00 XIV,

TOTAL

Exercício
Atual

PASSIVO PERMANENTE

PERÍODO: 1 a 12

SALDO PATRIMONIAL

0,00

0,00

131.375,33

PÁGINA:
116.868,742

DATA EMISSÃO: 19/03/2018

Compensações
ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Anterior

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas

0,00

0,00

Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.

0,00

0,00

Direitos Contratuais

0,00

0,00

Obrigações Contratuais

0,00

0,00

Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00

0,00

Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAL

Notas Explicativas
1

-

JOSÉ AILTON DE SOUZA

ELIAS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

Contador CRC/32455/0

SUPERÁVIT/DÉFICIT
ANTERIOR
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“Àguas de Itaguajé: Onde nascem? E qual o caminho percorrem?”
É o tema do projeto de ação do CELAM, na CNIJMA 2018

É sabido que a água
constitui elemento primordial
e indispensável para a existência e a reprodução da vida no
nosso Planeta Azul. Não há
atividade humana que dela
não dependa, por isso, ela é
também essencial ao desenvolvimento humano. A água
é mais do que recurso hídrico,
do que um insumo destinado
à produção econômica de
bens, mercadorias e serviços,
pois ela é essencial a toda a
comunidade de vida da Terra,
inclusive a vida humana.

Pensando nisso, O
CELAM visa otimizar ações
iniciadas em 2017 com o
Programa Escola Sustentável,
como aumento da captação de
água da chuva para lavagem
dos pátios externos e irrigação
de jardins e reaproveitamento
de águas através de ﬁltros biológicos. Mas só isso não basta,
por isso, buscou-se parcerias
com a Emater e Sanepar,
para um trabalho de resgate
histórico das nascentes do
município, palestras com
proﬁssionais especialistas da

área e atividades pedagógicas
multidisciplinares com as turmas do 6º ao 9º ano.
Para subsidiar este
plano de ação, em parceria
com a Sanepar, o Prof. Benedito Borges e a Profa. Janaina
Góis, convidaram mediante a
ofício, o Técnico Ambiental
Silvio Luiz Fachini (Arapongas), que falou sobre o tema
“Uso racional da água”, o proﬁssional abordou de maneira
dinâmica, dados estatísticos
sobre a água doce no planeta
Terra, no Brasil e seu abas-

tecimento no Município de
Itaguajé.
Ainda, falou de quatro medidas práticas ao abrir
a torneira. Para uma aprendizagem efetiva e signiﬁcativa,
a equipe diretiva e pedagógica
realizou a atividade primeiramente com os alunos do
6° e 7° ano, adequando as
atividades de acordo com o
nível de ensino, mas dentro
da proposta “teremos ações
pedagógicas para alunos de
todas as turmas do ensino
fundamental, o objetivo foi
aproximar os alunos das séries
iniciais do fundamental ll, instigar uma maior participação
dos alunos e garantir o aproveitamento pedagógico. Mas
já temos novas datas previstas
para as demais turmas. Aﬁrma
a Profa. Janaina Góis.
O projeto de ação
“Àguas de Itaguajé: Onde
nascem? E qual o caminho
percorrem?” surge da necessidade de preservação, uso

Uma data tão especial (8 de Março) deve ser
lembrada não somente pelas
alegrias, mas também pelas
lutas das mulheres por melhores condições de vida e de
como viver bem, usufruindo
de seus direitos, não sendo
julgadas e ameaçadas e muitas
destas ameaças executadas
com requinte de maldade e
violência física.
No entanto, ainda que
muitas vezes, não se enxergam
as marcas visíveis no corpo da
mulher há uma das piores violências, a violência psicológica, deixando marcas na alma.
Nesse sentido o CRAS tem
como papel fundamental na
história social, proporcionar
ações que levem estas mulheres a se descobrirem com
potencialidades de mudança,
transformação, renovação dos
seus sonhos, muitos deles já
esquecido e mortos por tantas
diﬁculdades que já enfrentaram em suas vidas.
Com este objetivo, foi
realizado no CRAS de Santa

Inês, o DIA DA BELEZA,
dedicado às mulheres para se
sentirem ao menos um pouco
de suas vaidades renascidas
com um toque carinhoso, até
por voluntárias do município,
podendo assim contar com o
apoio de várias outras mulheres para que este dia fosse
concretizado, cedendo um
pouquinho de seu tempo para
trazer alegria e vivacidade a
todas as mulheres atendidas
pelo CRAS, realizando assim
MAQUIAGEM, CABELO,
SOBRANCELHA, MASSAGEM CORPORAL, LIMPEZA DE PELE, MANICURE.
Agradecimentos as
voluntárias Lurdinha, Thaís, Ana Flavia, Marivone,
Eliane Monteiro, Teka, Marcela, Geisa Lenara, Iara,
Silvana, Jaqueline, Dinelsa
e Leidiane (de Imbiassaba).
Também participaram as
ACS Cimara, Dani, a técnica
de enfermagem Neguinha e
a enfermeira do PSF, Edina, com agendamento do
Preventivo, verificação da

Pressão Arterial e orientação
sobre a Saúde da Mulher;
a nutricionista Karla fez
demonstração e degustação
dos alimentos e seus valores
nutricionais que contribuem
para a saúde da mulher.
Também a Secretária da Educação disponibilizou suas funcionárias para
o voluntariado, e também
a presença ilustre do poder

legislativo do município as
mulheres e vereadoras Mara
Estela, Cleuza Freitas e sua
equipe de funcionárias Lourdes e Larissa que estiveram
prestigiando a ação concreta.
No ﬁnal do dia, contabilizada a participação
de mais de 50 mulheres no
período das 09h00min ao
12h00min e das 14h00min às
18h30min. Após a passagem

e reaproveitamento da água.
Sabendo que a informação
instiga a ação e mobilização
de pessoas, através do currículo, os professores terão
oportunidade de trabalhar a
Educação Ambiental em diferentes disciplinas, cumprindo
a legislação vigente de forma
seqüenciada e efetiva.
Para isso, alunos de 6º
ao 9 ano, estarão participando
ao longo de 2018, de um seqüência didática, que mobilizarão a comunidade escolar e
colaboradores a preservar ás
“Águas de Itaguajé”.
“Este trabalho ajudará
os estudantes a preservar e
usar de forma consciente a
água na sua casa, e na escola,
que é uma extensão de seus lares”, aﬁrma Profa. Arneide.
“Nossos pequenos alunos
em ação”, comentou a Prof.
Zeneide Matias.
A Profa. Maria Inez,
que já participou de edições
anteriores do evento, “este é um

trabalho a nível de escola, que
facilitará para nós professores
o cumprimento da legislação
sobre Educação Ambiental,
exigida no plano de trabalho
docente e ainda, promover
uma interação dos discentes de
diferentes turmas, possibilitando: socialização e integração”
aﬁrma, professora.
“Estamos à disposição do Colégio para ajudar
no que for possível, para
efetivação das ações, garante
agrônomo da Emater, Douglas Mochie a primeira dama
Michele Zielasko, através da
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
Aguardamos os relatos das ações e resultados
desta excelente proposta
de trabalho!!! E desde já,
parabenizamos o corpo docente, equipe pedagógica e
diretiva do Colégio Lourdes
Alves Melo, pelo empenho
na formação cidadã de seus
estudantes.

delas pelas voluntárias, foi
um dia maravilhoso com fotos tiradas num cantinho todo
especial feito com muito carinho, receberam também uma
linda e singela lembrança
da gestora Rosana, que veio
prestigiar este momento tão
importante para as senhoras e
que sem o seu apoio incondicional nada teria acontecido.
Agradecimentos em linhas

gerais, as mulheres que compõem a equipe do CRAS,
Loana, Cláudia e Glaucia
da Secretaria Municipal de
Assistência Social que estiveram empenhadas o dia
inteiro para que tudo ocoresse
dentro do proposto. Portanto,
as equipes do CRAS e a da
Secretaria Municipal de Assistência Social agradecem
a todas.

No Dia Internacional da Mulher, o CRAS de Santa Inês desenvolveu o O DIA DA BELEZA

Dia internacional da mulher foi comemorado na melhor idade em Floraí

Como em toda quinfa
feira acontece, nesta nao poderia
de ser diferente, claro apenas o fato
de estarem as mulheres comemorando neste dia o seu dia especial.
E para tal momento, a equipe do
CRAS, e as sempre voluntarias,
fizeram acontecer momentos
mágicos neste momento.
Além das homenagens
e os parabéns recebidos da prima dama Adriane Herradon, e
todos os integrantes da equipe de
animadores, tambem aconteceu
o momento da ginástica, o momento da oração, do bate bapo,
e claro o momento do lanche da
tarde aos presentes.
A senhora Adriane,
falou da alegria em ver todas e
todos os membros desta equipe
sempre dispostos e animados, e
que levam a sério os encontros
semanais, disse ainda que esta
administração através do prefeito
Fausto Herradon, da vice Edna
Contin e com o apoio de todos
os vereadores, esses encontros
serão cada vez mais animados, e
acima de o respeito, a dedicação
e a gratidão a todos que participam e sempre participaram na

luta pessoal e comunitária pela
construção de uma bela Floraí.
Terminou desejando a Paz de
Cristo a todos, e muita saúde, já
deixando o convite para a próxima semana para o tradicional
encontro dos membros da melhor
idade de Floraí.

Colorado investe em obras de Drenagem e Saneamento (Lagoa de Tratamento)

Investir em saneamento básico é assumir o compromisso de prevenção do meio
ambiente, sendo assim mais uma obra sendo realizada pela gestão atual, onde foram
investidos mais de 8 milhões de reais em infraestrutura, para o tratamento de esgoto
no município, entre elas na construção da Lagoa de Tratamento, nas proximidades do
Frigoríﬁco, cujas águas serão despejadas por onde serpenteia o Ribeirão da Cachoeira.
Ao mesmo tempo em que investe 8 milhões em Saneamento, a prefeitura de
Colorado, está solucionando um outro problema existente a mais de 20 anos, realizando
a construção de obras de implementação de galerias pluviais para contenção da erosão
no interior da propriedade rural da família Previdello.
O canal atua como limitadores da velocidade da água das chuvas vindas pela
PR-463 e da Cidade, despejando suas águas na lagoa que permite a inﬁltração no solo de
parte da água e a sobra das águas, são escoadas seguindo pelo leito natural do terreno,

até encontrar-se com a nascente do Ribeirão Jupira. Esta obra vai custar aproximadamente
2 milhões de reais, em parceria com empresas loteadoras e Instituto Águas do Paraná.
O trabalho realizado constitui em receber as águas captada da chuva que
será conduzida por uma galeria até o leito natural onde chegara em uma velocidade bem menor, diminuindo a erosão causada, com isso permite aos moradores
da localidade mais qualidade de vida e acesso a serviços como, correspondências,
entregas, coleta de lixo, entre outros.

