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AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE ABRIL
Data

Obrigação

07/04/2020 Encerramento do Mural das Licitações de março de 2020
20/04/2020

Até 50 Mil Mais de 50 Mil
Habitantes Habitantes

Aplicação

Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao
mês de março de 2020

30/04/2020 Fechamento do SIM-AM de fevereiro e de março de 2020
30/04/2020 Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2019

Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta,
Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas de direito privado
Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta,
Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas de direito privado
Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta,
Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas de direito privado
Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas de direito privado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2021-Processo 39/2021
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, que realizará às
09h00 horas do dia 12 de março de 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial,
tipo Menor preço global do seguinte objeto: contratação de empresa especializada em
serviços odontológicos para moldagem, confecção, conserto e fornecimento de próteses
dentárias às pessoas carentes do Município de Ampére, em atendimento ao Programa
Brasil Sorridente para a Secretaria Municipal de Saúde. Cópia completa do edital estará
disponível no link licitação – na página do Município: http://www.ampere.pr.gov.br.
Informações do Edital poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, em horário de expediente, e
através do e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br. Ampére-PR, 01 de março de 2021 .
Disnei Luquini - Prefeito Municipal

Fica Cancelada a abertura do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2021- por interesse
da Municipalidade, para revisão do processo licitatório.
Ampére-PR, 01 de março de 2021.
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod354636

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO nº. 54/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e JOÃO B. ALVES GRISA E CIA LTDA, Pessoa
Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.902.635/0001-23.
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a realização de exames de imagem de
Raio X, com elaboração de laudo.
ADITIVOS: Fica alterado o valor global do Contrato nº 54/2020, sendo acrescido o valor de
R$31.185,00 (trinta um mil cento e oitenta e cinco reais) totalizando o valor do contrato em
R$158.235,00(cento e cinquenta e oito mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
FORO: Comarca de Ampére/PR.
Ampére, 16 de outubro de 2020.
Disnei Luquini – Prefeito municipal.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO nº. 241/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 DE OUTUBRO DE 2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e DE SOUZA ELETROMÓVEIS EIRELI, Pessoa
Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.743.096/0001-01.
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene, para fornecimento parcelado
durante a vigência do Contrato, conforme as necessidades das Secretarias do Município.
ADITIVO: Fica alterado o valor global do Contrato nº 241/2020, sendo acrescido o valor
de R$3.157,34 (três mil cento e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalizando o
valor do contrato em R$ 16.000,06 (dezesseis mil reais e seis centavos).
FORO: Comarca de Ampére/PR.
Ampére, 19 de fevereiro de 2021.
Disnei Luquini – Prefeito municipal.
Cod354629

EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS
SECRETARIA DE SAUDE
ADEMAR VIT

Função

Motorista

Destino

JANDAIA-PR

Motivo

TRANSPORTE DE PACIENTE

Veículo

BEI6I19

DATA

24/02/2021- 22h00min

Nº de Diárias

02 (DOIS)

Valor da diária

R$ 270,89

ELZA CARNIN - SECRETARIA DE SAÚDE

Matricula

Retorno

2140

26/02/2021–23h00min

Valor Total

R$ 541,78

DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL
Cod354632

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Disnei Luquini no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:
1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
a) Licitação nº: PR13/2021
b) Modalidade: Pregão
c) Data de homologação: 01/03/2021
d) Objeto da licitação: AQUISIÇÃO de uma embaladeira automática para poupa de frutas
e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):
6298–GAMA–COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS–EIRELI–EPP (18.255.981/0001-83)
Item

Material/Serviço

Unid.
medida

1

Cod354631

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Nome

35234–EMBALADEIRA AUTOMATICA PARA
POLPA DE FRUTAS
Embaladeira automática com capacidade
mínima de 1000 pacotes/hora, construída
em aço inox 304; Equipamento indicado para
envase de sucos, polpas, iogurtes, cremes
em formato sache (almofada); Sistema de
embalagem automático que dose o produto e
sele automaticamente sem contato manual;
Capacidade de embalagens em formatos de
no mínimo 100ml até 1L; Regulagem através
de sistema digital de dosagem contínua; O
UN
equipamento deverá conter obrigatoriamente 01
(um) tanque de recepção em aço inox 304, com
motor redutor e Mixer Agitador para capacidade
de no mínimo 180L: Deverá conter 01 bomba
de deslocamento positivo, especialmente para
bombear produtos líquido, pastosos, e densos
com vazão controlada, construída em aço inox
AISI 304 nas partes que entrem em contato
com o produto; Deverá conter DATADOR
hotstemp de 03 linhas para impressão de data
de fabricação e validade do produto; Garantia:
Mínimo de 12 (doze) meses

Marca

Quantidade

Valor
unitário
(R$)

Valor total
(R$)

PRONOX

1

40.999,00

Total (R$):

40.999,00

40.999,00

Ampére-PR, 01/03/2021.
___________________________________________
Disnei Luquini - Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Disnei Luquini no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:
1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
a) Licitação nº: PR15/2021
b) Modalidade: Pregão
c) Data de homologação: 26/02/2021
d) Objeto da licitação: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) trator
cortador de grama para a Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Ampére.
e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):
Fornecedor

Item

Valor Total
(R$)

6126–AGROTOMA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
(14.062.035/0001-60)

01

17.000,00

Valor Total

17.000,00

Ampére-PR, 26/02/2021.
___________________________________________
Disnei Luquini - Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Disnei Luquini no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:
1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
a) Licitação nº: PR16/2021
b) Modalidade: Pregão
c) Data de homologação: 01/03/2021
d) Objeto da licitação: Contratação de empresa para prestação de serviço de recapagem
e vulcanização de pneus.
e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):
Fornecedor

Lotes

Valor Total (R$)

5984–RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI
(77.092.617/0001-09)

13, 14

18.600,00

5983–DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE
PNEUS LTDA (03.050.725/0001-82)

01, 02, 03

71.630,00

3607–RECAPADORA PARDAL LTDA (01.620.769/0001-75)

04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11

85.540,00

Ampére-PR, 01/03/2021.
___________________________________________
Disnei Luquini - Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021

Cod354633

PROCESSO Nº 36/2021
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24 inciso II da Lei
federal nº. 8.666/93 e Parecer jurídico constante no processo, a Contratação da
empresa REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº. 27.074.498/0001-93, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 280, Sala 01,
Bairro Floresta, Maravilha/SC, o valor global de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais),
referente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
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preventiva e calibração das geladeiras, câmaras frias das salas de vacinas para a
Secretaria de Saúde de Ampére. tudo de conformidade com os documentos que
instruem o Processo.
Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade
superior para ratificação e devida publicidade.
Ampére/PR, 26 de fevereiro de 2021.
___________________________________
JORGE ANTONIO DA SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato acima, de autoria de JORGE ANTONIO DA SILVA, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, tudo de conformidade com os documentos que instruem
o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.
Publique-se.
Ampére/PR, 26 de fevereiro de 2021.
____________________________________
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL
Cod354634
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RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
PROCESSO Nº 017/2021
JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais que me foram conferidas pela legislação vigente, em cumprimento ao
disposto no art. 26 da Lei Nº 8.666/93, RATIFICO o processo de Dispensa de Licitação
N.º 006/2021.
Publique-se.
Barracão/PR, 01 de Março de 2021.
JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Cod354625

PROCESSO Nº 008/2021
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do procedimento
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, de 12 de fevereiro de
2021, do tipo Menor Preço, a empresa: PAULO NUNES DA SILVA–ME, vencedora dos
itens nº 01 e 02.
Barracão/PR, 01 de Março de 2021.
JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

Cod354626

PROCESSO Nº 007/2021
HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do procedimento
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, de 12 de fevereiro de
2021, do tipo Menor Preço, a empresa: ZILMAR LAZAROTTO–ME, vencedora dos itens
nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.
Barracão/PR, 01 de Março de 2021.
JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO

Cod354627

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021.
CONTRATO: Nº 007/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS–APAE.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para a manutenção da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais–APAE de Barracão/PR.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
VIGÊNCIA: Até 31/12/2021.
Cod354628

Cod354546
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO /PARANÁ
ATO DA MESA Nº 01/2021
01 de março de 2021

Dispõe
sobre
as
medidas
para
enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus –
COVID19, no âmbito do Poder Legislativo de
Barracão/PR.

A MESA DIRETORA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a doença COVID-19, causa pelo Coronavírus SARSCoV2 foi classificada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como uma
pandemia;
CONSIDERANDO o aumento do contágio e da propagação do vírus;
CONSIDERANDO os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e
pela Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº. 6.983, de 26 de fevereiro de 2021,
do Governo do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a
contenção da propagação do vírus,
R E S O L V E:
Art. 1° Este Ato dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Câmara
Municipal de Barracão para minimizar a propagação do Covid-19.
Art. 2º Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, das sessões extraordinárias, das
reuniões de comissões, das sessões solenes, das audiências públicas e das sessões de
licitação desta Casa de Leis entre os dias 03 e 12 de março do corrente ano.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO /PARANÁ

Art. 3° Ficam suspensas entre os dias 03 e 05 de março, as atividades administrativas
presenciais, estabelecendo-se a prática do regime de trabalho remoto, à distância, por meio
de tecnologia, aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Barracão
podendo o servidor ser convocado por motivo justificado e de reconhecida necessidade,
apenas pelo prazo estritamente necessário para a realização da atividade, ficando um servidor
de plantão nas dependências da Câmara Municipal,podendo estas ações serem prorrogadas.
Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial ao público nas dependências da Câmara
Municipal, sendo mantido o contato preferencialmente através do telefone 49 36442501 ou do
celular 49 991944404, bem como pelo e-mail camarabarracao@hotmail.com
Art. 5º Fica suspensa a concessão de diárias e deslocamento com o veículo oficial da Câmara
a outros municípios.
Art. 6º As medidas descritas no presente Ato têm a vigência supracitada, podendo este prazo
ser prorrogado por decisão da Mesa Diretora, por necessidade ou interesse público.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Barracão – Estado do Paraná, em
26 de fevereiro de 2021.

JOÃO MARIA CARVALHO DE FREITAS
Presidente

LEANDRO HAHN
Vice-Presidente

MÁRCIO JUNIOR DOMBROSKI
1ª Secretário

JOSÉ BORSATTO
2º Secretário
Cod354528
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 2705, DE 26 DE FEVEIRO DE 2021
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Pandemia
na Saúde Pública de importância Nacional decorrente do
Coronavírus ou COVID-19 e dá outras providências.
GIVANILDO TRUMI, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde;
CONSIDERANDO, O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de
2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto
na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, do
Governo do Estado do Paraná.
DECRETA:
Art. 1.º Este Decreto segue as determinações contidas no Decreto nº 6983, de 26 de
fevereiro de 2021, do Governo do Estado do Paraná.
Art. 2.º Determina, durante o período da zero do dia 27 de fevereiro de 2021 no
interregno das 5 horas do dia 08 de março de 2021, a suspensão do funcionamento dos
serviços e atividades não essenciais em todo o município de Boa Esperança do Iguaçu, como
medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia
da COVID-19.

XV – imprensa;
XVI – segurança privada;
XVII – transporte e entrega de cargas em geral;
XVIII – serviço postal;
XIX – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive lotérica;
XX – atividades médico-periciais relacionadas a seguridade social, compreendidas no
art. 194 da Constituição Federal;
XXI – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração
de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos
previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência);
XXII – outras prestações de serviços médico-periciais da carreira de Perito Médico,
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXIII – setores industrial e da construção civil, em geral;
XXIV – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento
de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia, além da produção, transporte e
distribuição de gás natural;
XXV – iluminação pública;
XXVI – produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de
combustíveis, gás liquefeito e demais derivados de petróleo;
XXVII – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXVIII – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos
animais;
XIX – vigilância agropecuária;
XXX – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXXI – produção e distribuição de numerário à população e manutenção da
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos
Brasileiros;
XXXII – serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículos
automotores terrestre ou bicicleta;
XXXIII – serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros
integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08
de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;
XXXIV – fiscalização do trabalho;
XXXV – atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVI- atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA e do Ministério da Saúde;
XXXVII – produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoa e de
ambientes;
XXXVIII – serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XXXIX – serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único. São considerados essenciais as atividades acessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.

Art. 3º. Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de
circulação em espaços e vias públicas.
§ 1º. A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da zero hora do dia 27
de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
§ 2º. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos
em razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos aqueles
definidos no art. 5º deste Decreto.
Art. 4º. Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso
público ou coletivo no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação
para quaisquer estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único. A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da zero
hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as 5 horas do dia 08 de março de 2021.
Art. 5º. Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:
I – captação, tratamento e distribuição de água;
II – assistência médica e hospitalar;
III – assistência veterinária;
IV – produção, distribuição e comercialização de medicamentos par auso humano e
veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery
e similares;
V – produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal,
lojas de conveniência e similares;
a) Veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, ficando permitido o
funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega ou retirada.
VI – agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à
manutenção da vida animal;
VII – funerários;
VIII – transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado
individual de passageiros;
IX – fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade
esteja autorizada ao funcionamento;
X – transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI – captação e tratamento de esgoto de lixo;
XII – telecomunicações;
XIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais
nucleares;
XIV – processamento de dados ligados a serviços essenciais;
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Art. 6º. Altera o Decreto Municipal que se reporta as aulas no sistema híbrido, devendo
neste período contido neste Decreto as aulas presenciais nas escolas públicas, inclusive nas
entidades que recebem recursos deste município, cursos técnicos suspender a partir desta
publicação.
Art. 7º. Deverá ser considerada no âmbito dos outros Poderes, Órgãos ou Entidades
autônomas, inclusive na iniciativa privada, em regime de colaboração no enfrentamento da
emergência de saúde pública da pandemia da COVID-19, a adequação do expediente dos
trabalhadores aos horários de restrição provisória de circulação definidos neste Decreto, e a
priorização da substituição do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, quando
possível, de modo a reduzir o número de pessoas transitando pelas cidades ao mesmo tempo,
evitando-se aglomerações.
Art. 8º. Conforme Decreto do Estado do Paraná, compete a Secretaria de Estado de
Segurança Pública – SESP, por meio da Polícia Militar do Estado do Paraná, quando possível,
a intensificação de fiscalização, para integral cumprimento das medidas previstas neste
Decreto.
Parágrafo único. As disposições previstas no caput deste artigo não afastam as
atribuições e competências complementares de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde
de Boa Esperança do Iguaçu.
Art. 9º. Suspende, no âmbito da Administração Pública Direita, os prazos recursais, de
defesa dos interessados nos processos administrativos e o acesso aos autos dos processos
físicos, da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
Parágrafo único. Excepcionalizam-se das suspensões previstas no caput deste artigo
os casos em que verificada hipótese de prescrição ou decadência.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº - 002/2021
PROCESSO Nº - 039/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Fotográficos Aéreos e
fornecimento de Quadros e mídia digital dos arquivos de fotos.
CONTRATADO: FOTOS AEREAS LONTENSE EIRELI com CNPJ sob nº 32.846.275/000137, Localizado na Rua Pato Branco, nº 383, Bairro Cooperativa, CEP: 85.670-000 – Salto do
Lontra/PR.
CONTRATANTE: Município de Boa Esperança do Iguaçu - Paraná;
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se essa contratação no disposto no Art. 24 Inciso II da
Lei n° 8.666/93.
VALOR ESTIMADO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 7.590,00
(sete mil e quinhentos e noventa reais). O prazo do contrato será até 30 de abril de 2021.
FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: O pagamento será efetuado até o 15º (décimo
quinto) dia após a apresentação do curso e emissão da nota fiscal, devidamente atestada pela
unidade competente. No caso da data do pagamento ocorrer em dia sem expediente na prefeitura
Municipal de BOA ESPERANCA DO IGUACU, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil
subsequentes. O referido contrato não sofrerá reajustes.
RECONHECIMENTO: 01/03/2021, por Leandro Carlos Cecato, Secretario de Governo;
RATIFICAÇÃO: 04/03/2021, pelo Senhor Givanildo Trumi, Prefeito de Boa Esperança do
Iguaçu - Paraná.

Givanildo Trumi
Prefeito

Art. 10. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em espaços
públicos e privados, sob pena de aplicação de multa e demais responsabilidades legais
cabíveis.

Cod354552
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2020
CONTRATO Nº 147/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 147/2020
A MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, INSCRITA NO
CGC/MF SOB N.º 95.589.255/0001-48, COM SEDE À RUA
DEMÉTRIO PINZON, N° 16, NESTA CIDADE, ESTADO DO
PARANÁ, AQUI REPRESENTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL
SR.
GIVANILDO
TRUMI
A
SEGUIR
DENOMINADA
SIMPLESMENTE PREFEITURA, E, DE OUTRO LADO, CRESCER
CONSTRUTORA LTDA, ESTABELECIDA NA RUA 26 DE ABRIL,
608, CENTRO, NA CIDADE DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO
DO PARANÁ, INSCRITA NO CADASTRO ADICIONAL DE
PESSOAS JURÍDICAS /MF SOB Nº 28.393.409/0001-34, NESTE
ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL,
DORAVANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE CONTRATADO,
CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO, MEDIANTE AS
CLÁUSULAS A SEGUIR RELACIONADAS:

Art. 11. O não atendimento às determinações dos servidores investidos nas funções de
controle dos acessos principais caracterizará crime de desobediência, na forma do Artigo 330
do Código Penal, assim como, incorrerá em crime contra a saúde pública, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado. E revoga demais dispositivos contrários.
Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do
Paraná, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
Givanildo Trumi
Prefeito Municipal
Registre-se; Publique-se;
Cumpra-se.
Cod354502

PORTARIA Nº 1059, DE 01 DE MARCO DE 2021

Concede férias regulares à servidora pública municipal Solange Borsatto Biavatti, e dá
outras providências.
Givanildo Trumi, Prefeito em Exercício do Município de Boa Esperança do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal
012.06/2005,
RESOLVE:
Art. 1º–CONCEDER férias regulares de 30 (trinta) dias, no período compreendido entre os
dias 01 de março de 2021 a 30 de março de 2021, a servidora pública abaixo relacionada:
Nome

CPF

Cargo

Solange Borsatto Biavatti

023.743.759-78

Auxiliar De Serviços Gerais

[.@cd_nmrpag]

CLÁUSULA I – O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual com início a partir de 01/03/2021
à 15/03/2021, em conformidade com o disposto na CLÁUSULA QUINTA - E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
CLÁUSULA II – A alteração do contrato referente ao prazo tem fundamento no Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações.
CLÁUSULA III - Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado,
ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
CLÁUSULA IV - O presente termo aditivo será publicado dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.
CLÁUSULA V - As partes em comum acordo elegem o Foro da comarca de Dois Vizinhos - PR, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e CONTRATADOS datam e assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma
juntamente com duas testemunhas.
Boa Esperança do Iguaçu/PR, 26 de fevereiro de 2021.

_____________________________________________________
GIVANILDO TRUMI
PREFEITO

_____________________________________________________
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
CPF: 064.364.899-24
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

Art. 2°–Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3°–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir
de 01 de março de 2021.
Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, ao
primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte um.
Givanildo Trumi - Prefeito
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
Cod354602
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PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
Número do Contrato 147/2020
Número do Aditivo
001/2021
Modalidade
Tomada de Preços
Nº/Ano 10/2020
Contratante
MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado
CRESCER CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ
28.393.409/0001-34.
Endereço
do Rua 26 de Abril, nº 608 Centro na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado
Contratado
do Paraná.
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL COM
IMPLANTAÇÃO, COM CALÇADAS E GRAMA. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL COM IMPLANTAÇÃO,
COM CALÇADAS E GRAMA E SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA,
ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PAVIMENTAÇÕES E
EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, ALÉM DE PLACAS DE
COMUNICAÇÃO
VISUAL,
CONFORME
PROJETOS
E
ESPECIFICAÇÕES.
Prazo de Vigência
15 de março de 2021.
Data de Assinatura
26/02/2021
Foro
Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Givanildo Trumi, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 26 de fevereiro de 2021.
Cod354559

SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
Número do Contrato 128/2020
Número do Aditivo
002/2021
Modalidade
Pregão Presencial
Nº/Ano 56/2020
Contratante
MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
Contratado
CLINICA DE SAUDE CAROL LTDA
CNPJ
15.011.483/0001-05
Endereço
do Rua Dedi Barrichelo Montagner, nº 611, Complemento Sala 03 Centro na
Contratado
cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço médicos
na área de Dermatologia (atendimento no município), Ginecologia e
Exames de ultrassonografia, conforme especificações contidas no Anexo I
- Termo de Referência.
Valor Total
R$ 2.809,00 (dois mil e oitocentos e nove reais).
Prazo de Vigência
31 de dezembro de 2021.
Data de Assinatura
01/03/2021
Foro

Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Givanildo Trumi, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 01 de março de 2021.

Cod354573
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
DECRETO Nº 072/2021, DE 01 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre o desmembramento e unificação
dos imóveis: Parte do Lote n.° 06, da Quadra n.°
58, matrícula n.° 29.501 e, Parte do Lote n.° 07,
da Quadra n.° 58, matrícula n.° 28.202, situadas
no quadro urbano deste Município.
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei:
D E C R E T A:
Art. 1º - Autoriza, para efeito de Escritura Pública e lançamento de tributos, o
desmembramento e unificação de parte dos imóveis denominados: Parte do Lote n.° 06, da
Quadra n.° 58, matrícula n.° 29.501 e, Parte do Lote n.° 07, da Quadra n.° 58, matrícula n.°
28.202, situadas no quadro urbano deste Município, de propriedade de WLADIMIR DIAS,
SIDÔNIA ZAMARCHI E ALEXIMANDRO PANCONTE, com sede neste Município, conforme
Protocolo n.º 2.158/2020 nesta Prefeitura e TRT OBRA/SERVIÇO N° BR20200882266.
Art. 2º - Desmembra parte do imóvel denominado Parte do Lote n.° 06, da Quadra n.° 58,
matrícula n.° 29.501, situadas no quadro urbano deste Município, com área de 498,83m²
(quatrocentos e noventa e oito metros quadrados e oitenta e três centímetros quadrados), e
UNIFICA com Parte do Lote n.° 07, da Quadra n.° 58, matrícula n.° 28.202, situada no
quadro urbano deste Município, com área de 546,00m² (quinhentos e quarenta e seis
metros quadrados), passando a constituir o Lote n.° 07-A , quadra n.°58, do quadro urbano
deste Município, totalizando a área de 619,64m² (seiscentos e dezenove metros
quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) com os seguintes limites e
confrontações:

Partindo do ponto P04, de coordenadas UTM N= 7139528,3855 e E= 347450,0875,
DATUM – SAD69, situado no limite com O LOTE N°04, seguindo com distância de 5,07
m e azimute plano de 90°44'41" chega-se ao ponto P09, confrontando com O LOTE
N.° 08, seguindo com distância de 7,61 m e azimute plano de 133°03'39" chega-se ao
ponto P10, confrontando com O LOTE N.° 07, seguindo com distância de 42,85 m e
azimute plano de 173°41'54" chega-se ao ponto P11, confrontando com A RUA
AUGUSTO ALVES DIAS, seguindo com distância de 16,00 m e azimute plano de
264°34'54" chega-se ao ponto P12, confrontando com O LOTE Nº 06, seguindo com
distância de 21,25 m e azimute plano de 0°41'25" chega-se ao ponto P05,
confrontando com O LOTE N.° 05-A, seguindo com distância de 28,11 m e azimute
plano de 0°41'25" chega-se ao ponto P04, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.
Art. 3º - Fica Remanescente o imóvel denominado Parte do Lote n.° 06, da Quadra n.° 58,
matrícula n.° 29.501, situadas no quadro urbano deste Município, com área de 425,19m²
(quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados e dezenove decímetros quadrados), com os
seguintes limites e confrontações:

Partindo do ponto P05, de coordenadas UTM N= 7139500,2740 e E= 347449,7488,
DATUM – SAD 69, situado no limite com O LOTE N.° 07-A, seguindo com distância de
21,25 m e azimute plano de 180°41'25" chega-se ao ponto P12, confrontando com a
Página 1 de 2

RUA AUGUSTO ALVES DIAS, seguindo com distância de 19,00 m e azimute plano de
264°34’54" chega-se ao ponto P13, confrontando com PARTE DO LOTE Nº 05,
seguindo com distância de 20,07 m e azimute plano de 354°34'54" chega-se ao ponto
P07, confrontando com O LOTE N.° 05-A, seguindo com distância de 1,06 m e azimute
plano de 354°34'54" chega-se ao ponto P06, confrontando com O LOTE N.° 05-A,
seguindo com distância de 21,27 m e azimute plano de 84°34'54" chega-se ao ponto
P05, ponto inicial da descrição deste perímetro.
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.
Art. 4°. Aprovado o desmembramento ou unificação, o interessado deverá submetê-lo ao
registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação,
conforme disposto no art. 51 da Lei Complementar n.° 107/2019, de 25 de setembro de 2019.
Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná - DIOEMS
EDIÇÃO Nº ______ de ___/____/2021

Edson Luiz Cenci
Prefeito
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Cod354630

PORTARIA Nº 294/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
371/2020,
RESOLVE:
Art. 1º–Revoga a Portaria nº 214/2021, que concedia 02 (duas) diárias de viagem ao
Servidor Daniel Zanesco para participar do 18º Congresso Previdenciário da APEPREV,
nas datas de 03 a 05 de março de 2021.
Art. 2º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PR, 01 DE MARÇO DE 2021.
Roberto Alencar Przendziuk - Secretário de Administração
Cod354525

PORTARIA Nº 295/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
371/2020,
RESOLVE:
Art. 1º–Revoga a Portaria nº 213/2021, que concedia 02 (duas) diárias de viagem ao
Servidor Géris Andrey Spadari para participar do 18º Congresso Previdenciário da
APEPREV, nas datas de 03 a 05 de março de 2021.
Art. 2º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PR, 01 DE MARÇO DE 2021.
Roberto Alencar Przendziuk - Secretário de Administração
Cod354526
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PORTARIA Nº 296/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
371/2020,
RESOLVE:
Art. 1º–Revoga a Portaria nº 212/2021, que concedia 02 (duas) diárias de viagem ao
Servidor Alecson Piassa para participar do 18º Congresso Previdenciário da APEPREV,
nas datas de 03 a 05 de março de 2021.
Art. 2º–Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PR, 01 DE MARÇO DE 2021.
Roberto Alencar Przendziuk - Secretário de Administração
Cod354527

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 11/2021. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 16 de
MARÇO de 2021, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Gênero: Serviços. Valor máximo: R$ 42.600,00. O
Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho,
Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/
PR, das 08:00h/12:00h e 13:00/17:00h. ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.br Informações
pelo fone: (46) 3242-8614.
Cod354562

Espécie: Extrato do 1° Termo Aditivo de Apostilamento ao Contrato nº 301/2019.

Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Depai Empreendimentos Ltda
ME. CNPJ: 05.505.611/0001-05. Objeto: Alteração dos Fiscais do Contrato, passando a
ser o Senhor: Fiscal da Obra–Christiano Dossa Silvestri e Fiscal Substituta–Ana Kelle
Malaguti. Origem: Tomada de Preços nº 09/2019. Fundamento Legal art. 65, §8, da Lei
nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU. Data da assinatura: 18/02/2021. Assinam: Edson
Luiz Cenci–Prefeito do Município de Chopinzinho, Jovani Martins–Gestor do Contrato,
Christiano Dossa Silvestri–Fiscal do Contrato, Ana Kelle Malaguti–Fiscal Substituta do
Contrato.
Cod354585

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021.

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal,
que apuraram o resultado do Processo de Dispensa de Licitação por Limite nº 05/2021,
eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em
epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:
EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL R$

CASATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

09.098.191/0001-40

3.038,73

Conforme proposta. É a decisão. Gabinete do Prefeito de Chopinzinho–PR, 01 de março
de 2021.
Edson Luiz Cenci - Prefeito
Espécie: Extrato do Contrato nº 16/2021.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021
ESTABELECE EM REGIME ESPECIAL
AS

ATIVIDADES

ESCOLARES

NA

FORMA DE AULAS NÃO PRESENCIAIS,
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA
CAUSADA PELO CORONAVÍRUS.
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando
o Decreto Municipal nº 98, de 19 de março de 2020 que suspende as aulas da Rede
Municipal de Educação por tempo indeterminado e o Decreto Municipal nº 064/2021
de 23 de fevereiro de 2021 , que dispõe sobre o regime especial de atividades
escolares na forma de aulas não presenciais, para enfrentamento da emergência
decorrente do Coronavírus (COVID-19).
RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação Cultura e
Esporte de Chopinzinho, Estado do Paraná, o regime especial para oferta de
atividades na forma de aulas não presenciais, em conformidade com o disposto na
Deliberação nº 01/2020-CEE/PR, Parecer CNE/CP n° 05/2020, Parecer do Conselho
Municipal de Educação – CME n° 01/2021 e no Decreto Municipal nº, 064 de 23
fevereiro de 2021, exarada em decorrência da pandemia causada pelo Novo
Coronavírus (COVID-19). E as resolução do SESA 543/2021, 632/2020 e Resolução
0098/2021.
Art. 2º Para fins desta instrução normativa, são consideradas atividades escolares
não presenciais:
I – as ofertadas pela unidade escolar, sob responsabilidade do professor da turma
ou do componente curricular, de maneira remota e sem a presença do professor e do
estudante no mesmo espaço físico;
II – metodologias desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos, inclusive
softwares e hardwares, adotadas pelo professor ou pela unidade escolar e utilizadas
pelos estudantes com material ou equipamento particular;
III – as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta
pedagógica curricular da unidade escolar;
IV– as submetidas ao controle de frequência e participação do estudante;
V– as que integram o processo de avaliação do estudante.

Cod354589

Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Casatur Agência de Viagens e
Turismo Ltda–ME. CNPJ: 09.098.191/0001-40. Objeto: Contratação de Empresa para
Fornecimento de Passagens Aéreas para Tratamento de Saúde de Paciente da Secretaria
de Saúde. Valor: R$ 3.038,73 (três mil, trinta e oito reais e setenta e três centavos). Origem:
Dispensa de Licitação nº 05/2021. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal
8.666/93. Elemento de despesa: (1745) Fonte: 303. Data da assinatura: 01/03/2021.
Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Neides Portela Catani, pela Empresa.
Cod354591
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Art. 3º As unidades escolares assim consideradas como instituições de ensino
da Rede Pública Municipal que ofertam a Educação Básica, Ensino
Fundamental - anos iniciais, EJA - Fase I, Educação Especial e Educação
Infantil, ofertarão atividades escolares na forma não presencial.

homeoffice (um dia para contratos 40h, um período para contratos 20h), com o
acompanhamento das atividades pedagógicas que serão ministradas como
atividades não presenciais. Os professores serão distribuídos em uma escala
de dias, organizada pela Direção da escola para evitar aglomeração.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte como
mantenedora da Rede Pública Municipal de Ensino, propõe ações, estratégias
e cronogramas, ao Ensino Fundamental e Educação Infantil, ofertados em
tempo integral ou parcial, EJA - Fase I e Educação Especial, cabendo a cada
instituição de ensino adaptá-las de acordo com cada realidade escolar sendo
organizado da seguinte forma:

§ 7° - As atividades não presenciais serão organizadas da seguinte forma:
I - Atividades planejadas de acordo com a Proposta Pedagógica Curricular
(atividades para todos os dias da semana, no período de 15 dias).
II - As atividades podem ser realizadas de forma impressa, no caderno, no
livro didático (para aqueles que não possuem livro didático, serão enviadas
cópias das páginas trabalhadas), atividades e explicações enviadas pelo
professor por meio de WhattsApp. No decorrer do dia, os alunos podem
interagir com o professor para sanar dúvidas.

§ 1º - Para os componentes curriculares diversificados, fica estabelecido uma
atividade diária, em consonância com os componentes curriculares do ensino
regular.
§ 2° Os alunos da Educação Especial, terão suas aulas planejadas por seus
professores de Sala de Recursos Multifuncional, atendendo as especificidades
e particularidades de cada um de forma individualizada, em consonância com
os professores da sala regular.
§ 3º - Educação Infantil - Para as turmas de maternal I, II e III, a organização
das atividades serão como forma de orientações e sugestões aos pais, via
grupo de whatsApp, não sendo obrigatório o retorno das mesmas ao professor.
Alunos do Infantil 4 e Infantil 5 das escolas municipais e CMEIS, recomendase trabalhar os 5(cinco) campos de experiências, contidos na Proposta
Pedagógica para a Educação Infantil,

distribuídos durante a semana de

atividades.
§ 4º - Para a Educação de Jovens e Adultos - EJA – fase I, o professor
planejará as aulas, contemplando os componentes curriculares: Matemática,
Língua portuguesa e Ciências da natureza.
§ 5º - Para a elaboração e correção das atividades não presenciais os
professores deverão seguir um cronograma de planejamento referente ao
período de 15 (quinze) dias. Devem comparecer na unidade escolar de sua
lotação, quatro dias na semana (8 períodos) aqueles professores que possuem
contratos de 40 horas semanais ou 4 períodos na semana os professores que
possuem contratos de 20 horas semanais.
§ 6º - O cumprimento restante da jornada de trabalho semanal será em regime

a) Os professores estarão a disposição, via grupo da turma de WhatsApp,
dos pais e alunos, no horário correspondente ao turno em que seu filho(a)
estuda. Para a família que necessitar da interação com o professor,
poderão fazer fora do horário estipulado, porém, o retorno do mesmo
deverá acontecer somente no período condizente com sua carga horária.
Podendo desta forma, a resposta ser enviada no dia seguinte.
III- A cada 15 (quinze) dias as atividades serão entregues aos responsáveis
pelo aluno, no entanto, somente uma pessoa por família poderá retirar as
atividades, mediante cronograma divulgado pela instituição de ensino, sendo
expressamente proibida a entrada de crianças e idosos na retirada das
mesmas. Nesse momento da entrega, recomenda-se o uso de máscara,
álcool em gel e manter o distanciamento necessário recomendado.
§ 8º - Todas as atividades realizadas pelos alunos, em suas casas, deverão ser
datadas e nominadas para posteriormente comprovar a frequência do aluno.
§ 9º – Aos professores, funcionários e estagiários que se enquadram nas
situações previstas nos itens do artigo 3º do Decreto Nº98/2020, pacientes com
sintomas respiratórios, recomenda-se como medidas individuais, que fiquem
restritos ao domicílio e que pessoas idosas, e pacientes de doenças crônicas
evitem circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. Os mesmos,
deverão comprovar mediante auto declaração de responsabilidade do servidor,
havendo necessidade da entrega na sua instituição de ensino. Os professores,
mesmo apresentando declaração, deverão realizar a preparação das
atividades não presenciais em seu domicílio (trabalho remoto) e enviá-las à
escola para que a Coordenação Pedagógica realize a entrega para os pais dos
alunos.
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necessidades de aprendizagem específicas do estudante.

Artigo 5º Com foco no atingimento dos objetivos de aprendizagem propostos
no currículo da Rede Municipal de Ensino de Chopinzinho, e observando a
necessidade de acompanhamento e orientação pedagógica de estudantes que
se encontram em situação de vulnerabilidade social, defasagem no
aprendizado e são estudantes da Sala de Recursos Multifuncional, propõe-se
um horário específico para atendimento escolar de forma presencial,
considerando o cumprimento do Protocolo de Biossegurança apresentado por
cada escola. Considerando ainda a adesão facultativa das famílias das
crianças que se encontram na condição citada no caput deste artigo.
Parágrafo Único – Deverão ser observadas as orientações apresentadas na
Resolução SESA Nº 1231/2020 que autoriza e regulamenta a retomada
gradativa de atividades extracurriculares presenciais (Art. 1º) e considerando o
disposto nos artigos:
Art. 3º Compreende-se por atividades complementares curriculares
de contraturno aquelas atividades educativas integradas ao Currículo
Escolar, com a ampliação de tempos, espaços e oportunidades de
aprendizagem, que visem ampliar a formação do estudante, sendo
divididas em:
I – As práticas de aprofundamento da aprendizagem;
II – Reforço escolar e nivelamento;
III – Atendimento educacional especializado;
IV – Atendimento pedagógico individualizado; (...)
VII – Cultura e arte, esporte e lazer;
§ 1º A retomada das atividades presenciais elencadas no caput deste
artigo
não interrompe a realização das atividades de modalidade
remota, devendo continuar sendo disponibilizadas aos estudantes,
sem prejuízo;
Art. 4º As medidas presentes nesta Resolução deverão ser
implementadas por todas as Instituições de Educação Infantil/PréEscola – Infantil IV e V (estudantes com no mínimo 5 anos de idade),
Fundamental I, [...] das redes [...], municipais [...] do Estado do Paraná
que optarem por ofertar as atividades elencadas no Art. 3º. [...]
Art. 18. Os estudantes que necessitam de atendimento educacional
especializado poderão retornar, a critério das famílias, sendo
necessário garantir o atendimento sem prejuízos à qualidade da
educação e garantindo o seu acesso.
O retorno do estudante para a escola para receber atendimento
pedagógico individualizado, atendimento educacional especializado ou
práticas de aprofundamento de aprendizagem e nivelamento deve ser
uma decisão da família em conjunto com a escola. Os pais ou
responsáveis pelo estudante deverão assinar o Termo de
Responsabilidade e Compromisso.

e) Os professores juntamente com a equipe de apoio da escola (Pedagoga,
psicóloga, fonoaudióloga) realizarão um plano de ensino para atender as

f) O estudante deverá frequentar a escola duas horas por dia, durante duas
vezes na semana, conforme cronograma informado previamente pela
professora. Os pais ou responsáveis devem comprometer-se em trazer a
criança para a escola nos dias e horários agendados.
g) Poderão ser atendidos no mesmo espaço e pela mesma professora até
quatro alunos, respeitando-se os protocolos de segurança.
h) Não será servido lanche na escola.
i) Não será ofertado o transporte escolar.
Artigo 6º - Para efeito de validação como período letivo, quando da oferta de
atividades não presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de 30
(trinta dias) após o início das aulas remotas, protocolar requerimento na
respectiva Secretaria Municipal de Educação de Chopinzinho, contendo:
I - ata de reunião do Conselho Escolar, aprovando a proposta;
II - descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia
utilizada com remissão a proposta pedagógica presencial autorizada;
III - descrição dos recursos metodológicos utilizados, incluindo citação de
materiais e atividades, com anexos de algumas atividades realizadas pelos
alunos;
IV - demonstração do registro de controle de frequência ou participação dos
estudantes nas atividades realizadas;
V - data de início e término das atividades não presenciais.
Artigo 7º - São atribuições da Secretaria Municipal de Educação:
I- elaborar documentos normativos referentes à implementação das aulas não
presenciais;
II - publicitar as normativas;
III - orientar as instituições de ensino quanto aos procedimentos referentes
às aulas não presenciais;
IV - acompanhar amplamente o processo de implementação, garantindo
que a carga horária a ser disponibilizada esteja em conformidade com a carga
horária do ensino presencial conforme registro em diário;
V - dar suporte às escolas na mediação durante o processo de
implementação das aulas não presenciais;
VI - assegurar o cumprimento do disposto na Deliberação nº 01/2020 do
CEE/PR, com vistas à garantia da oferta de educação com qualidade e
equidade.
Artigo 8º - São atribuições da Direção e da Equipe Pedagógica da instituição
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de ensino:
I - dar publicidade ao processo de implementação das aulas não presenciais
à comunidade escolar;
II - assegurar a garantia do cumprimento das determinações da mantenedora;
III - protocolar na respectiva Secretaria Municipal de Educação, no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir do início do regime especial, requerimento
da oferta de atividades não presenciais; ata de reunião do Conselho Escolar
acerca da proposta, contendo: descrição das atividades não presenciais
abordando a metodologia utilizada, com remissão à proposta pedagógica
presencial autorizada; descrição dos recursos metodológicos utilizados;
demonstração do registro de controle de frequência e participação dos
estudantes nas atividades realizadas; data de início e término das atividades
não presenciais; bem como anexo algumas atividades realizadas pelos alunos.
IV- viabilizar, quando necessário, acesso do docente aos recursos didáticos
para o efetivo cumprimento desta Instrução Normativa, observando as
normas técnicas determinadas pela Secretaria Estadual da Saúde do Paraná,
referente à pandemia COVID -19;
V - as atividades serão entregues aos pais dos alunos conforme cronograma
específico organizado pela escola, recomendando-se escalas alternadas de
turmas, visando reduzir a circulação de pessoas. É necessário que no ato da
entrega e também na devolução das atividades impressas, coletem
assinaturas que comprovem a retirada e a entrega das mesmas;
VI - os estabelecimentos de ensino deverão proibir a entrada de crianças e
idosos, permitindo apenas a entrada de uma pessoa da família conforme
cronograma, de modo a evitar a aglomeração desnecessária de pessoas;
VII - acompanhar a efetiva participação da equipe pedagógica e dos
professores na implementação da proposta desse regime especial;
VIII - contribuir com os professores, caso seja necessário, no
enriquecimento pedagógico das aulas;
IX - as atividades impressas realizadas pelos alunos deverão ser recolhidas
na semana que os pais/responsáveis vierem retirar as próximas atividades
impressas. Para as mesmas, a escola providenciará uma caixa para cada
turma, onde as atividades serão acondicionadas e posteriormente, o professor
fará a correção com os devidos cuidados.
Artigo 9º - São atribuições dos professores:
I - seguir a Proposta Pedagógica Curricular municipal, em conformidade
com a BNCC e o Referencial Curricular do Paraná;
II - respeitar a oferta diária das aulas, conforme horário disposto na presente
Instrução Normativa;
III - planejar e preparar as atividades não presenciais que serão enviadas

[.@cd_nmrpag]

para os alunos;
IV - atentar-se quanto às atividades retiradas de livros, sites, blogs, mídias
em geral, pois estas deverão ser devidamente referenciadas, tomando
cuidado para que as mesmas não sejam consideradas plágios;
V - utilizar o livro didático e livros de literatura;
VI - explorar leitura, escrita, interpretação e cálculos diariamente;
VII - encaminhar explicação do conteúdo de forma acessível e criativa (redes
sociais, live, entre outros);
VIII - criar um grupo de whattsApp, de forma que os participantes possam
interagir, adicionando todos os alunos e/ou pais que dispuserem deste recurso
para o envio das atividades não presenciais. Será obrigatório que adicionem
nesse grupo, também o(a) Diretor(a) e a Coordenadora Pedagógica da escola
para que possam acompanhar todas as atividades enviadas;
IX - repassar à Coordenação Pedagógica o nome dos alunos que porventura
não possuem acesso ao whattsApp para que o professor providencie material
informativo impresso, relativo as explicações das aulas;
X - construir o plano de aula semanal;
XI - registrar as atividades no LRCO – Livro Registro de Classe Online dos
municípios;
XII - corrigir e arquivar as atividades produzidas pelos alunos;
XIII - avaliar o aluno, continuamente, de acordo com as atividades realizadas
pelo mesmo;
XIV - cumprimento de jornada presencial na escola, para professores que
não fazem parte do grupo de risco, conforme carga horária citada no Art. 4°
Inciso 6° e homeoffice ou exclusivamente homeoffice para professores do
grupo de risco (planejamento, elaboração e encaminhamento das atividades
e relatórios, comunicação com os pais e alunos, correção de atividades, entre
outros).
Artigo 10º - A frequência do estudante será registrada mediante a realização
e entrega das atividades realizadas.
§1° - caso alguma família não esteja participando das aulas remotas, cabe ao
professor comunicar a direção e esta tomar as medidas cabíveis, entrando em
contanto com a mesma, orientando a importância da realização das atividades,
colocando-se a disposição para auxiliar em caso de dúvida e alertando que, o
não cumprimento das atividades acarretará em faltas para o aluno e atrasos
em seu desenvolvimento académico.
Artigo 11° - A frequência dos professores será registrada no ponto digital,
conforme a frequência presencial na escola e a frequência nos dias de
trabalho remoto será computada pela entrega das atividades impressas e as
preparadas no diário do professor(a) que serão arquivadas numa pasta
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individual pela Coordenação Pedagógica de cada escola.
Artigo 12° - Os estudantes serão avaliados através das atividades realizadas
diariamente e por meio de atividades avaliativas específicas, somativas e
formativas, objetivando acompanhar a evolução do aprendizado dos mesmos
e subsidiar as adequações de conteúdo, se necessário.
Artigo 13° - O Conselho Escolar deverá acompanhar por intermédio de seus
membros que estão ligados diretamente à instituição de ensino, a
implementação de aula não presencial, garantindo o cumprimento do previsto
na Deliberação Nº 01/2020 - CEE/PR, Parecer CNE/CP n° 05/2020, Parecer
do Conselho Municipal de Educação – CME n° 06/2020.
Artigo 14° - A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua
publicação e terá vigência nos termos do artigo 1º.

Chopinzinho, 25 de fevereiro de 2021.

Mari Lúcia
Lazarotto
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Cod354523

PARECER 01/2021
Interessado:
Sistema Municipal de Educação de Chopinzinho

UF:
PR

Assunto: INSTITUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO
AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOPINZINHO/PR EM DECORRENCIA DA LEGISLAÇAO
ESPECIFICA SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.

O Conselho Municipal de Educação de Chopinzinho, órgão deliberativo, consultivo
e fiscalizador da Administração, no setor de Educação, criado pela lei nº 2.382/2008,
observadas as normas e disposições pertinentes e diante da solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, sobre o pedido de parecer para o desenvolvimento das
atividades escolares para as escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Educação
em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus – COVID-19,
RESOLVE
Considerando o Decreto Municipal nº 064/2021 de 23 de fevereiro de 2021, que dispõe
sobre o Regime Especial de Atividades Escolares na forma de aulas não presenciais para
enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus (COVID -19);
Considerando o Parecer nº 05/2020 de 28/04/2020, do Conselho Nacional de Educação
de 28/04/2020, sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da pandemia da COVID-19.
Considerando o regime de colaboração entre os sistemas de ensino do município de
Chopinzinho e o Estado do Paraná, através da deliberação 01/2020 do CEE e Parecer
06/2020 do Conselho Municipal de Educação.
Diante do exposto acima os conselheiros foram de Parecer Favorável a aprovação da
Instrução Normativa 01/2021 da Secretaria Municipal de Educação que estabelece
em regime especial as atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em
decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, para cumprimento do calendário
escolar de 2021 nas Escolas e Centros de Educação Infantil.
Aprovado por unanimidade em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2021.
Chopinzinho, 25 de fevereiro de 2021.
Fernanda Richetti - Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME
Cod354524
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
ATO DA MESA Nº 1/2021, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2021.
A Mesa Diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme art. 6º do
Regimento Interno da Câmara Municipal;
Considerando o contido no Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do
Estado do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1º–Este Ato dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da
Câmara Municipal de Chopinzinho, para minimizar a propagação da Covid-19, com
vigência no período de 1º a 5 de março de 2021.
Art. 2º–Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, das sessões extraordinárias,
das reuniões de comissões, das sessões solenes, das audiências públicas e demais
atividades agendadas por esta Casa de Leis.
Art. 3º–Durante o período de vigência deste Ato, a Câmara Municipal poderá ser convocada
extraordinariamente para tratar de matéria urgente relacionada ao enfrentamento da
COVID-19. As demais matérias em tramitação na Câmara Municipal ficam com prazos
suspensos durante este período.
Art. 4º–Ficam suspensas as atividades administrativas presenciais, estabelecendo-se a
prática do regime de trabalho remoto, à distância, por meio de tecnologia, aos servidores
da Câmara Municipal de Chopinzinho, podendo o servidor ser convocado por motivo
justificado e de reconhecida necessidade, apenas pelo prazo estritamente necessário
para a realização da atividade.
Art. 5–Fica suspenso o atendimento presencial ao público nas dependências da Câmara
Municipal, sendo mantido o contato através do email camara@chopinzinho.pr.leg.br.
Art. 6º–Ficam suspensos os registros biométricos de ponto dos servidores.
Art. 7º–Recomenda-se aos servidores e vereadores, bem como a população em geral, que
sigam os protocolos de saúde, evitando aglomerações e praticando atos de higienização.
Art. 8º–As medidas descritas no presente Ato têm a vigência de 1º a 5 de março de 2021,
podendo este Ato ser prorrogado ou revogado, por necessidade ou interesse público por
decisão da Mesa Diretora.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Chopinzinho, em 27 de fevereiro de 2021.
Enio Valdir Ceni			
Osmar Checchi
Presidente 			Vice-Presidente
Lídia Posso Simionato 		
Nereu Hengen
1ª Secretária
		
2º Secretário
Cod354488
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2021 – PROCESSO Nº. 001/2021
Data de abertura: 08/02/2021 Horário: 08h45min
TIPO: Menor Preço por item
Objeto: “Contratação de empresa médica, para fins de atendimento aos pacientes da
Secretaria Municipal de Saúde”, pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e
especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital.
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita
do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do
mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado:
PROPONENTE:
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 33.458.003/000122
Lote

01

Item

01

Quant.

12

Unid.

Mês

Descrição
01 Profissional Médico Clinico Geral,
devidamente habilitado no CRM, para exercer
todas as atribuições da função na ESF
Soledade, podendo ser remanejado para
qualquer UBS da cidade ou interior, conforme
determinação e cronograma de trabalho
estabelecido pela Secretária Municipal de
Saúde. Carga horária de 40 horas semanais,
sendo de 08 (oito) horas diárias de segunda a
sexta-feira, independentemente do número de
consultas no dia, conforme preconiza a Portaria
MS/GM 2488 de 21/10/2011.

Valor Unit.
(R$.)

Valor Total
(R$.)

16.999,58

203,995,00

PROPONENTE: PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.,
inscrita no CNPJ nº. 11.505.498/0001-60
Lote

01

Item

02

Quant.

12

Unid.

Descrição

Valor Unit.
(R$.)

Valor Total
(R$.)

Mês

01 Profissional Médico Clinico Geral,
devidamente habilitado no CRM, para exercer
todas as atribuições da função na UAPSF
Aeroporto, podendo ser remanejado para
qualquer UBS da cidade ou interior, conforme
determinação e cronograma de trabalho
estabelecido pela Secretária Municipal de
Saúde. Carga horária de 40 horas semanais,
sendo de 08 (oito) horas diárias de segunda a
sexta-feira, independentemente do número de
consultas no dia, conforme preconiza a Portaria
MS/GM 2488 de 21/10/2011.

18.333,33

220.000,00

Clevelândia, 01 de março de 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI - Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DECRETO 26/2021
REVOGA O DECRETO 24/2021 E DETERMINA MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER
OBRIGATÓRIO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀQUELAS ESTABELECIDAS PELO
DECRETO ESTADUAL Nº 6.983, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, estabelece, no âmbito do Município
de Coronel Domingos Soares, medidas restritivas de caráter obrigatório, em caráter
complementar àquelas estabelecidas pelo decreto estadual nº 6.983, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação na forma do art. 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no
dia 11/03/2020, como pandemia do COVID-19; CONSIDERANDO o fato de que cada
indivíduo tem responsabilidade individual e comunitária pela prevenção e cuidados para
evitar a propagação do coronavírus/COVID-19;
CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico de 01/03/2021, que informa que até a
presente data o município conta com 19 (dezenove) casos confirmados ativos, 22 (vinte e
dois) casos em investigação e 462 (quatrocentos e sessenta e dois) casos confirmados;
CONSIDERANDO o fato da ausência de vagas nas UTIs dos hospitais dos Municípios
do Sudoeste do Paraná e Oeste Catarinense, região esta, que abrange nosso Município;
CONSIDERANDO a deliberação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde/COVID-19, a qual, na data de 01/03/2021, em reunião
realizada nas dependências da Prefeitura do Município de Coronel Domingos Soares,
decidiu pela necessidade da aplicação de medidas restritivas, nos termos estabelecidos
pelo Estado do Paraná através do Decreto 6983/2020, adequadas à realidade do nosso
Município, com a efetiva fiscalização e punição dos que descumprirem o presente Decreto;
CONSIDERANDO a lei 20.189/20, que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes
coletivos em todo o Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a decretação de restrição das atividades econômicas e de aglomeração
pelo Estado do Paraná, através do Decreto Estadual nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021;
DECRETA
Art. 1º–Permanece decretada a Situação de Calamidade Pública no Município de Coronel
Domingos Soares, ficando determinadas as medidas restritivas abaixo, válidas até o dia
08 de março de 2021.
Art. 2º–Institui, no período das 20 horas às 05 horas, diariamente, restrição provisória de
circulação de pessoas em espaços e vias públicas.
Art. 3º–Fica proibida a realização de eventos, shows e demais atividades públicas que
impliquem aglomeração de pessoas no Município de Coronel Domingos Soares, sejam
eles governamentais, artísticos, esportivos, culturais, sociais ou científicos e congêneres.
Parágrafo Primeiro–Incluem-se nas atividades proibidas por este Decreto:
I - Eventos públicos, do Centro do Idoso, do Ginásio, praças e demais quadras esportivas;
II– Atendimento na biblioteca pública municipal;
III– Atividades coletivas com idosos nas mais diversas áreas no serviço público municipal
e espaços de encontro privados para recreação;
IV– Competições desportivas;
V - Festas gastronômicas e festas de comunidades do interior, reuniões e concentração
de pessoas de qualquer caráter ou gênero dentro do território do Município de Coronel
Domingos Soares;
VI – Eventos e festas privadas;
VII – Utilização da praça pública, parquinhos e demais espaços quer propiciem
aglomeração de pessoas.
Art. 4º–Fica permitido o funcionamento dos postos de gasolina, supermercados, farmácias,
banco, lotérica e correio, desde que atendidas todas as medidas de prevenção e combate
ao Covid-19, estabelecidas nos protocolos do Departamento de Saúde.
Parágrafo primeiro – somente será permitida a entrada nos estabelecimentos citados no
caput, de 01 (uma) pessoa por família, sendo obrigatório o distanciamento mínimo de 02
(dois) metros, uso de máscara e utilização de álcool em gel que deverá ser disponibilizado
pelo estabelecimento.
Art. 5º–Fica proibido o funcionamento do comércio e prestadores de serviços em geral,
exceto os citados no art. 4º desde Decreto, sendo autorizado somente o atendimento na
modalidade delivery, devendo manterem com as portas fechadas.
Parágrafo único – Fica permitido o transporte coletivo de passageiros nas suas diversas
modalidades.
Art. 6º–Fica permitido o funcionamento dos restaurantes, padarias e lanchonetes,
somente na modalidade delivery.
Art. 7º–Fica proibido o funcionamento presencial das igrejas, sendo permitido apenas na
modalidade on-line.
Art. 8º–Fica proibida a venda pelos estabelecimentos comerciais e o consumo de bebidas
alcoólicas nos espaços públicos.
Art. 9º–Fica permitido somente o atendimento emergencial no Departamento de Saúde,
ficando a Diretora deste Departamento, autorizada a organizar os serviços, atendimentos
e escalas, de acordo com as necessidades e protocolos provenientes da pandemia
causada pelo COVID-19, mediante edição de ato próprio.
Art. 10–O Departamento Municipal de Saúde organizará servidores para orientação da
população em geral, ficando desde já autorizada a cessão de servidores dos demais
Departamentos do município, para o Departamento Municipal de Saúde, a fim de

auxiliar no contingenciamento de pessoal para a execução das medidas necessárias ao
enfrentamento do coronavírus.
Parágrafo Primeiro–Os servidores do Departamento Municipal de Saúde ficarão à
disposição da Gestão, para realocação na Unidade que se fizer necessária.
Art. 11–Autoriza o retorno das aulas nas escolas públicas do Município de Coronel
Domingos Soares/PR, na modalidade remota, por tempo indeterminado.
Art. 12–Obriga, no Município de Coronel Domingos Soares, o uso de máscara por todas
as pessoas que se estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do
coronavírus/COVID-19.
DAS PENALIDADES
Art. 13–Os descumprimentos das medidas previstas neste Decreto serão autuados pela
vigilância sanitária municipal e sujeitará o(s) infrator(es) nos seguintes termos:
Parágrafo Primeiro – Quando pessoa física, na primeira autuação será aplicada
advertência e em caso de reincidência, multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais);
Parágrafo Segundo – À pessoa física que realizar evento ou festa, ou for o dono da
residência que promover o evento particular, será aplicada multa de R$3.000,00 (três mil
reais);
Parágrafo Terceiro – Quando pessoa jurídica, na primeira autuação será aplicada
advertência e em caso de reincidência, multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a
R$5.000,00 (cinco mil reais);
Parágrafo Quarto – O Município utilizará do seu poder de polícia para realizar o fechamento
do estabelecimento, mediante a cassação de alvará de funcionamento.
Parágrafo Quinto – As infrações administrativas deverão ser aplicadas, sem prejuízo
dos encaminhamentos necessários à devida responsabilização criminal, nos termo da
legislação penal vigente.
Art. 14 – Determina a realização de barreira sanitária nas entradas da cidade, devendo
sua organização e execução ser realizada pelo Departamento de Saúde.
Art. 15 – As dúvidas e eventuais omissões do presente Decreto serão dirimidas pelo
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde/COVID-19.
Art. 16–A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto
ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta em todos os Órgãos e Entidades
do Município.
Art. 17 – Revoga-se, na íntegra, o Decreto 24/2021.
Coronel Domingos Soares, 01 de março de 2021. Jandir Bandiera - Prefeito Municipal
Cod354641

PORTARIA Nº097/2021

* O Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 730/2015 de 27 de julho de 2015,
RESOLVE - NOMEAR
Art.1º Os membros do Conselho Municipal de Cultura
CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS
1-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE CULTURA
JENECI BRAIS CARVALHO
LOIRCE TELLES

Titular
Suplente

2-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DAIANA NEVES DE OLIVEIRA
SERLI APARECIDA SIQUEIRA LIMA BUENO

Titular
Suplente

3-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
RODRIGO MOLINA FERNANDES MULLER GHENO
MARCOS SMOLINSKI

Titular
Suplente

4-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
NEYVA JANARA ROCHA DE CARVALHO
GLÊNIO JOSÉ MAITO

Titular
Suplente

5-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
ANGÉLICA GRAEFF
VANESSA DE SOUZA MATIELO

Titular
Suplente

6-REPRESENTANTES DEPARTAMENTO DE SAÚDE
MARLI BEVILAQUA MAITO
REJANE DIAS MELÃO

Titular
Suplente

CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS
ENTIDADE – SOCIEDADE CÍVIL
1-REPRESENTANTES ARTES VISUAIS
GEIZI KELLY B. DONNER
SABRINA CARLI

Titular
Suplente

2-REPRESENTANTE MUSICA
EDILSON MARTINS
NERI CATANI

Titular
Suplente

3-REPRESENTANTES CENTRO DE TRADIÇÕES
MARCELO MATIAS
MARCIO MATIAS

Titular
Suplente

4-REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA
CLECY DE LOURDES BOLSAN
ZÉLIA BOLSAN

Titular
Suplente

5-REPRESENTANTES IGREJA EVANGÉLICA
JUNIOR BENTO DE MELLO
CLEONICE DE MELLO

Titular
Suplente

6-REPRESENTANTES DA APAE
NEYVA DE FÁTIMA LIMA SUCHOW
JAYME LAZZARETTI

Titular
Suplente

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Coronel Domingos Soares Pr., em 01 de março de 2021.
JANDIR BANDIERA - PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº098/2021

1

O Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º–Tornar Público o Adicional por Tempo de Serviço – QUINQUÊNIO da servidora
municipal abaixo relacionada, em conformidade com o art. 78, parágrafo único da Lei
Municipal nº 495/2010, bem como parecer da Procuradoria Municipal e Controle Interno,
que constata a possibilidade para a concessão do pedido, de acordo com o inciso I
do Art.8º da Lei Complementar Federal 173/2020, sendo que a conquista do presente
beneficio se deu antes de 28/05/2020, concede a partir de março de 2021:
NOME

RECEBIA

RECEBERÁ

Vanessa Aparecida da Rosa da Silva

-

5%

Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Coronel Domingos Soares Pr,. Em 01 de março de 2021.
JANDIR BANDIERA - PREFEITO MUNICIPAL

40

3017

Tomate

KG

500,00

TOTAL

Cod354612

ITENS
Item

Código do produto

Descrição do produto

Unid Qtd

Preço unitário

Preço total

1

1

2264

Abacate

KG

50,00

6,31

315,50

1

2

1980

Abobora moranga/cabotiá

KG

43,75

2,68

117,25

1

3

2914

Abobrinha Verde

KG

180,00

2,18

392,40

1

4

2915

Acelga/Couve chinesa

KG

25,00

6,14

153,50

1

5

2916

Aipim/Mandioca descascada

KG

275,00

3,43

943,25

1

6

2917

Alface crespa

KG

337,50

6,04

2.038,50

1

7

2918

Almeirão

KG

12,50

5,38

67,25

1

8

2973

Banana Caturra Kg

KG

900,00

3,06

2.754,00

1

9

1985

Batata Doce

KG

125,00

2,84

355,00

1

10

654

Batata salsa

KG

50,00

11,90

595,00

1

12

1987

Beterraba

KG

232,50

3,12

725,40

1

13

4762

Biscoito caseiro

KG

175,00

20,29

3.550,75

1

14

2923

Brócolis

KG

100,00

7,59

759,00

1

15

1989

Cebola

KG

250,00

3,72

930,00

1

16

2925

Cebolinha Verde

KG

12,50

9,44

118,00

1

17

2926

cenoura

KG

230,00

2,81

646,30

1

18

2927

Chicória / Escarola

KG

25,00

6,41

160,25

1

19

2928

Chuchu

KG

162,50

2,09

339,63

1

20

2929

Couve Flor

KG

125,00

7,26

907,50

1

21

1994

Couve manteiga

KG

50,00

6,69

334,50

1

22

2931

Cuca simples

KG

200,00

7,97

1.594,00

1

23

2932

Doce de frutas pastoso/Geléia

KG

25,00

8,09

202,25

1

24

2933

Espinafre

KG

12,50

5,72

71,50

1

25

671

Feijão

UN

125,00

3,22

402,50

1

26

698

Feijão de vagem

UN

25,00

7,35

183,75

1

27

678

Laranja

KG

1.000,00

3,15

3.150,00

1

28

2935

Macarrão caseiro

KG

75,00

6,35

476,25

1

29

2999

Mamão

KG

300,00

4,36

1.308,00

1

30

3003

Melão

KG

125,00

4,29

536,25

1

31

2937

Pão caseiro

KG

375,00

10,50

3.937,50

1

32

684

Physalis

KG

3,75

30,00

112,50

1

33

2003

Pimentão Verde

KG

12,50

5,23

65,38

1

35

2940

Rabanete

KG

12,50

5,50

68,75

1

36

2941

Repolho

KG

275,00

2,52

693,00

1

37

2942

Rúcula

KG

25,00

5,21

130,25

1

38

2943

Salsinha

KG

12,50

9,51

118,88

1

39

2944

Tangerina Poncã

KG

137,50

4,64

638,00

1.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo
Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo,
sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo,
permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.
CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante
o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de
domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante
com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito
permitidas.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos
legais. Coronel Domingos Soares–PR., 18/02/2021.
________________________________
Município de Coronel Domingos Soares - Contratante
________________________________
Contratado

CONTRATO 11/2020-PMCDS
Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES,
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária,
3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pelo Prefeito Jandir
Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a
Avenida Araucária, n°2913 Apto 101, de CPF n° 383803310-87 e RG n°15.546.648-0(SSP/
PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e ASSOCIACAO DE PRODUTORES
ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARES-APROCEL, pessoa juridica de direito
privado, com sede a EST LINHA RETIRO, SN–CEP: 85557000–BAIRRO: INTERIOR, em
Coronel Domingos Soares/PR, inscrito(a) no CNPJ sob n° 34.406.381/0001-25 neste ato
devidamente representada por ANANIAS DE JESUS CARLIN de CPF 894.388.419-20.
Têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo mediante as
seguintes cláusulas e condições, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido
em Contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
1.1 Fica aditada a Claúsula Primeira, do Objeto, em adicionais R$ 31.681,74(Trinta e
Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) conforme itens
abaixo;
Lote

3,58

31.681,74

Cod354587
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
DECRETO Nº 4714/2021
SÚMULA: Dispõe sobre adoção de medidas temporárias para enfrentamento da
COVID-19, e dá outras providências.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO as medidas de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
e Internacional dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2);
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO toda a legislação e regramento, notadamente de ordem estadual, que
incide sobre o momento atual da pandemia ocasionada pelo COVID-19;
CONSIDERANDO a preocupação prioritária com a preservação da vida humana;
CONSIDERANDO o significativo aumento no número dos casos de infecção local pelo
Coronavírus e a superlotação dos leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva em
todo o Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade permanente reavaliação do cenário epidemiológico da
COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde do estado
do Paraná, ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção
hospitalar;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 6.983/2021;
CONSIDERANDO a situação epidemiológica local, o crescente número de pessoas
contaminadas, a falta de vagas de leitos de UTI nos hospitais que atendem as demandas
do Município de Cruzeiro do Iguaçu–PR, e as orientações da AMSOP – Associação dos
Municípios do Sudoeste do Paraná e da 8ª Regional de Saúde da qual este Município faz
parte, segue a orientação decidida em conjunto com os demais Prefeitos da região em
reunião realizada em data de 22 de fevereiro de2021,
CONSIDERANDO o deliberado na última reunião do COE – Comitê Gestor Extraordinário,
ocorrida em 25.02.2021 - D E C R E T A:
Art. 1º Este Decreto disciplina e determina, durante o período da zero hora do dia 27 de
fevereiro de 2021 às 05h00min do dia 08 de março de 2021, medidas temporárias para
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente
do novo Coronavírus – COVID-19, as quais deverão ser cumpridas integralmente por
todos os órgãos da Administração, além da população em geral.
Art. 2º . A aulas da rede municipal de ensino acontecerão de forma remota.
§ 1º Não haverá no período em que o presente Decreto estiver em vigor a realização do
transporte escolar.
Art. 3º .Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisórias de
circulação em espaços e vias públicas, excetuada a circulação de pessoas e veículos em
razão de serviços e atividades consideradas essenciais, assim reconhecidas no Decreto
Estadual nº 6.983/2021:
I – captação, tratamento e distribuição de água;
II – assistência médica e hospitalar;
III – assistência veterinária;
IV – produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e
veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega
delivery e similares;
V – produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal,
lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;
a) veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, ficando permitido o
funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega ou retirada.
VI – agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à
manutenção da vida animal;
VII – funerários;
VIII – transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado
individual de passageiros;
IX – fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade
esteja autorizada ao funcionamento;
X – transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI – captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII – telecomunicações;
XIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais
nucleares;
XIV – processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XV – imprensa;
XVI – segurança privada;

XVII – transporte e entrega de cargas em geral;
XVIII – serviço postal e o correio aéreo nacional;
XIX – controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XX – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XXI – atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas
no art. 194 da Constituição Federal;
XXII – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração
de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos
previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);
XXIII – outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXIV – setores industrial e da construção civil, em geral;
XXV – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de
gás natural;
XXVI – iluminação pública;
XXVII – produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis,
gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
XXVIII – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXIX – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos
animais;
XXX – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXXI – vigilância agropecuária;
XXXII – produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXXIII – serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo
automotor terrestre ou bicicleta;
XXXIV – serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes
do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de
2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;
XXXV – fiscalização do trabalho;
XXXVI – atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVII – atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA e do Ministério da Saúde;
XXXVIII – produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de
ambientes;
XXXIX – serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XL – serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
Art. 4º–Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços
de uso público ou coletivo no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendose a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais.
Art. 5º–Aos estabelecimentos que ofereçam serviços de alimentação, como
hamburguerias, lanchonetes, restaurantes, churrascarias, petiscarias, cervejarias,
pizzarias e similares, que os mesmos poderão servir alimentação no local somente nos
horários compreendidos entre: 05 horas às 20horas, sendo que após este horário só
será permitido o serviço de tele-entrega(delivery). Podendo ser mais restrito, o horário de
funcionamento, à critério do proprietário.
§ 1º. O atendimento presencial nos horários previstos no caput deste artigo, deverá
atender rigorosamente às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas
ao COVID-19, bem como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de
álcool gel na porta de entrada e início do buffet, luvas descartáveis para servir-se no buffet,
respeitando as medidas de proteção, com uso de mascaras, distanciamento entre as
mesas de no mínimo, 1,5 metros uma da outra e disponibilização de álcool gel anticéptico
70% na entrada dos estabelecimentos, orientando a todos os clientes sobre a importância
da higienização adequada das mãos, e todas as demais medidas de segurança
preconizadas pelos protocolos vigentes, respeitando ainda a capacidade de público de
50% (cinquenta por cento) da capacidade total permitida para o estabelecimento.
§ 2º. A mesma medida vale aos estabelecimentos sediados na cidade e no interior como
bares e seus congêneres, que comercializam preponderantemente bebidas alcoólicas,
ficando ainda condicionado aos mesmos, que durante o horário de funcionamento,
fica proibido no interior dos estabelecimentos jogos de baralho, carteado, dominó,
bocha,bolão,bilhar e qualquer outra modalidade que possa gerar aglomeração de
pessoas.
§ 3º. É de responsabilidade dos estabelecimentos privados o controle de acesso de
pessoas em seu interior e a manutenção de todas as medidas de prevenção contra o
COVID-19, contida neste Decreto, bem como nos Decretos anteriores, sendo que
os casos de pessoas que sejam flagrada em desrespeito aos Decretos vigentes e a
legislação serão passiveis das penalidades previstas.
§ 4º. Fica obrigatório também o fechamento das lojas de conveniências dos postos de
combustíveis, a partir das20horas.
§ 5. Determina-se também aos estabelecimentos considerados essenciais, a exemplo
de mercados, farmácias, etc, a obrigatoriedade em disponibilizar um funcionário ou
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colaborador para a higienização de carrinhos, cestas e do caixa.
Art. 6º. Ficam SUSPENSAS completamente, independentemente de horário, as seguintes
atividades e serviços, seja na cidade ou no interior do município:
I. A prática de atividades esportivas coletivas em ambientes públicos e privados, como
futebol, vôlei, trilhas de Jeep, trilha de moto, passeio de bicicleta, cavalgadas, campeonato
de pesca, confraternizações e aglomerações em rios e riachos e ou escolas;
II. Todas as atividades pertinentes a shows, festas públicas e particulares e eventos que
acarretem a aglomeração de pessoas;
III. O funcionamento de campings, clube s recreativos, pistas de tiros de laço e entidades
a fins;
IV. A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo,
como parques,praças,ginásios e afins;
V. Casas noturnas, tabacarias e similares, festas,casas de shows e matinês;
VI. Fica proibido o ingresso de pessoais para o uso da área de banhos e camping da
Prainha Municipal de Cruzeiro do Iguaçu;
VII. Fica Proibida locação dos “chales”, estabelecidos dentro da área da Prainha Municipal
de Cruzeiro do Iguaçu;
VIII. Fica proibido o funcionamento do parque aquático localizados na Prainha Municipal
do Cruzeiro do Iguaçu
IX. Fica Proibido o uso de narquile.
Art.7º. Fica limitado em 50% (cinqüenta por cento) da capacidade, o numero de clientes
em estabelecimentos considerados essenciais, como por exemplo mercado, farmácias,
igrejas, etc.
Art. 8º . Fica Limitado nas academia sem 30% (trinta por cento) da capacidade máxima
de permanência, permitido ara o ambiente, bem como, deverão atender rigorosamente
às determinações das autoridades sanitárias e de saúde relativas ao COVID-19, como
a obrigatoriedade do uso de máscaras,disponibilização de álcool gel, medidores de
temperatura na entrada do estabelecimento e todas as demais medidas de segurança
preconizadas pelos protocolos vigentes,e ainda,manter a distância mínima entre
os equipamentos/aparelhos, que devem ser de no mínimo 1,5metros, bem como,
disponibilizar um funcionário, ou colaborador, para a higienização dos aparelhos após
cada utilização.
Art. 9º. As atividades do comércio em geral, podem ser mantidas, desde que as empresas,
demonstrem seu compromisso com o interesse coletivo, destacando em seus ambientes
as orientações de prevenção da propagação do vírus e fazendo com que sejam cumpridas
as medidas de segurança, tanto por parte dos funcionários e colaboradores, quanto pelos
clientes, limitando o número de clientes a 30% da sua capacidade.
Art. 10º. Determina que a Secretaria de Saúde, intensifique as ações de rastreamento e
monitoramento de contatos, definindo com suas equipes técnicas, a melhores estratégia,
para a garantia do isolamento dos casos índices e seus contatos próximos e domiciliares,
em tempo oportuno, e de acordo com o Protocolo da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 11. Solicita apoio do Conselho Tutelar, da Polícia Militar e Civil na fiscalização das
medidas sanitárias, orientadas e determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 12. A fiscalização do contido no presente Decreto ficará a cargo das Vigilâncias
Sanitária e Epidemiológica Municipais, da Fiscalização Tributária Municipal, da Polícia
Militar e do Conselho Tutelar.
Art. 13. O descumprimento das medidas previstas neste Decreto sujeitará o infrator,
quando pessoa física, ao pagamento de multa no valor de 1,5 UFM (Unidade Fiscal
Municipal), que será dobrado no caso de reincidência, sem prejuízo da responsabilização
criminal como incurso nas penas do artigo 268 do Código Penal, e, quando pessoa
jurídica, ao pagamento de multa, no valor de 15 UfMs (Unidade Fiscal Municipal), que
será dobrado em caso de reincidência, sem prejuízo da interdição do estabelecimento
comercial pelo prazo de 05 (cinco) dias.
§ 1º. Ficam autorizados o Conselho Tutelar, a Polícia Militar a coletar e repassar
informações ao Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR, acerca das infrações a que se refere
o presente Decreto, independentemente da presença de agente municipal das Vigilâncias
Sanitária e Epidemiológica ou da Fiscalização Tributária, no momento da abordagem.
§ 2º. Fica autorizada a Polícia Militar e Civil a efetuar o encerramento de qualquer
atividade que esteja em desacordo com as disposições deste Decreto.
Art. 14 º–Fica suspenso o atendimento ao público em todos os departamentos da
Administração Municipal, à exceção da Secretaria Municipal de Saúde, do CRAS e
do Centro de Referência de Assistência Social e o Departamento de Licitações que
continuarão a prestação de serviços normalmente.
§ 1º–O expediente de trabalho interno fica mantido no horário normal, bem como
mantido os serviços essenciais e necessários a população, sendo que os protocolos
deverão ser feitos preferencialmente via e-mail (cruzeiro@wln.com ou administracao@
cruzeirodoiguacu.pr.gov.br sendo certo que em casos extremos poderão ser realizados
junto a recepção da sede da Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Iguaçu;
§ 2º–A Comissão de Licitação e Equipe de Pregão deverão realizar preferencialmente os
certames licitatório na forma eletrônica.
§ 3º O Conselho Tutelar atenderá ao público em forma de “plantões”, sendo que a sede
irá permanecer fechada. Será afixado junto à porta o telefone do plantão, qual seja: 98404
3474;
Art. 15º–As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art.16. O presente decreto entrará em vigor a partir das 0h00min do dia 27 de fevereiro de
2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO
Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod354615
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DECRETO Nº 4715/2021
SÚMULA: Decreta Estabilidade Funcionária Concursada.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nos termos que assegura o
Art. 41º da Constituição Federal combinado com o Art.15º da Lei Municipal nº 073/1994.
DECRETA: Art.1º–Fica assegurada a Estabilidade da Funcionária nomeada mediante
CONCURSO PÚBLICO e, que completou três (03) anos de efetivo exercício, conforme
abaixo descrito:
NOME:

RG:

DATA ADMISSÃO

SILVIA RUBERT

9.245.462-2

01/03/2018

Art.2º–O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, ao primeiro dia
do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO
Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod354616

DECRETO Nº 4716/2021

SÚMULA: Nomeia Diretora do Departamento de Farmácia.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, atendendo o que assegura o
Inciso VIII do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal–Lei Municipal n° 1104/2015 de 08/12/2015
e alterada pela Lei Municipal nº 1165/2017 de 19/04/2017 - DECRETA:
Art.1º–Fica nomeada BRUNA VITES DOARTE, portadora do RG:9.568.972-8–
CPF:066.979.649-28, para exercer o Cargo em Comissão de “Diretora do Departamento
de Farmácia–Símbolo CC-7, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º–O presente Decreto entrará em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, ao primeiro dia
do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO
Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod354618

PORTARIA Nº 5198/2021

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe
o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994 - RESOLVE:
Art.1º–Conceder quinze (15) dias de Férias a Servidora EMILY ANGELA MANICA,
portadora do RG:10.100.834-7, função “Fisioterapeuta”, a contar de 08/março/2021 a 22/
março/2021, referente ao período aquisitivo de 25/06/2019 a 24/06/2021.
Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod354620

PORTARIA Nº 5199/2021

SÚMULA: Conceder FÉRIAS.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe
o Art.89º da Lei Municipal nº 073/1994 de 19/09/1994 - RESOLVE:
Art.1º–Conceder trinta (30) dias de Férias a Servidora NELI PACHECO, portadora do
RG:17/R-2.723.223, função “Técnica em Enfermagem”, a contar de 08/março/2021 a 06/
abril/2021, referente ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.
Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO Registre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod354622

PORTARIA Nº 5200/2021

SÚMULA: Designa “Diretor do Departamento de Controle de
Veículos e Almoxarifado”.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, atendendo o que assegura o
Inciso VIII do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal–Lei Municipal n° 1104/2015 de 08/12/2015
e alterada pela Lei Municipal nº 1165/2017 de 19/04/2017 - RESOLVE:
Art.1º–Designar o Servidor GILMAR GHIZZI, portador do RG:6.235.894-7, nomeado
através do Decreto nº 2614/2011 de 01/04/2011 – função “Motorista” do Quadro Único
de Pessoal para responder interinamente pelo Cargo em Comissão de “Diretor do
Departamento de Controle de Veículos e Almoxarifado”–Símbolo CC-7.
Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, ao primeiro dia
do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITORegistre-se e Publique-se.
CLAUDIOMIR FIOR - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2021
SÚMULA: Suspende parcialmente as atividades do Poder Legislativo Municipal.
PAULO ROBERTO RICHARDI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
DO IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com a legislação vigente, e
Considerando o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando o contido na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde;
Considerando o contido no Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, do Governo do
Estado do Paraná;
Considerando a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da
propagação do vírus;
Considerando a alta capacidade de contágio e propagação do vírus;
Considerando o decreto municipal nº 4.714/2021, de 26/02/2021, o qual dispõe sobre
a adoção de medidas temporárias para enfrentamento da COVID-19, e dá outras
providências;
Considerando o contido no Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo do
Estado do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º–Este decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da
Câmara Municipal de Cruzeiro do Iguaçu para minimizar a propagação do Covid-19.
Art. 2º–Ficam suspensas parcialmente as atividades do Poder Legislativo do Município de
Cruzeiro do Iguaçu, a partir de 1º de março (segunda-feira) até 5 de março (sexta-feira).
§ 1º–Fica suspensa a realização da 4ª Sessão Ordinária, a qual seria realizada nesta
data;
§ 2º–O Poder Legislativo manterá os trabalhos internos, em horário normal e em escala
de trabalho, sendo que os atendimentos poderão serem feitos preferencialmente pelo
e-mail cmci@wln.com.br ou pelo telefone (46) 3572 1106.
§ 3º Os servidores que não estiverem na escala de trabalho, deverão ficar à disposição, e
caso necessário, realizar trabalho remoto a fim de suprir os interesses e as necessidades
do Poder Legislativo Municipal;
§ 4º–Visando manter as fases do processo legislativo, as comissões permanentes
poderão manter os trabalhos desde que não se reúnam no mesmo dia, sendo limitado
somente a participação dos seus 03 (três) membros e mais um assessor.
Art. 3º–Durante o período de vigência deste decreto, a Câmara Municipal poderá ser
convocada extraordinariamente para tratar de matérias consideradas urgentes, em
especial as relacionadas ao enfrentamento da COVID-19.
Art. 4º–Este decreto tem validade por tempo determinado, podendo ser renovado ou
revogado, por necessidade ou interesse público.
Art. 5º–Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto Legislativo entrará
em vigor nesta data.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná,
ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.
PAULO ROBERTO RICHARDI - PRESIDENTE
Registre-se e Publique-se;
SANDRO PAULO BORTONCELLO - SECRETARIO EXECUTIVO
Cod354574

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

http://dioems.com.br/

2999214417

[.@cd_nmrpag]

Diário Oficial
Terça-Feira, 02 de março de 2021

[@cd_dtext]

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná
Página 78 / 109

Ano X – Edição Nº 2308

[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]

[@cd_nmrpag]

[.@cd_nmredi]

[.@cd_nmrpag]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
DECRETO Nº 17093/2021
Determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, e dá outras
providências.
Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal de nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre medidas para enfrentamento da Emergência da Saúde Pública de
importância Internacional decorrente do Novo Coronavírus, responsável pelo Surto da
COVID-19;
CONSIDERANDO o expressivo aumento nos últimos dias de casos positivos, de
isolamento hospitalar e atendimentos de sintomáticos respiratórios nas unidades de
saúde do Município, bem como na rede hospital privada;
CONSIDERANDO, as informações de que a taxa de ocupação de leitos de UTI em toda a
região sudoeste já ultrapassa a capacidade disponível, bem como os leitos de retaguarda
estão próximos ao limite de sua capacidade;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas urgentes para a redução do
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), visando à preservação da vida e da saúde
das pessoas;
CONSIDERANDO a Lei Municipal e nº 2395/2020 que autoriza a decretação de medidas
para limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene e
à saúde pública;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado,
ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, que determina
medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
D E C R E T A:
Art. 1º Nos termos do Decreto Estadual nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, institui as
medidas abaixo relacionadas, que terão validade até as 05:00 do dia 08 de março de
2021.
Art. 2º–Determina, durante o período da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às
5 horas do dia 08 de março de 2021, a suspensão do funcionamento dos serviços e
atividades não essenciais em todo o território do Município de Dois Vizinhos, como
medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19.
Art. 3º–Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de
circulação em espaços e vias públicas.
§1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da zero hora do dia 27
de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
§2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em
razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais todos aqueles
definidos no art. 5º deste Decreto.
Art. 4º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso
público ou coletivo no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a
vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único. A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da zero
hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as 5 horas do dia 08 de março de 2021.
Art. 5º–Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:
I – captação, tratamento e distribuição de água;
II – assistência médica e hospitalar;
III – assistência veterinária;
IV – produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e
veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega
delivery e similares;
V – produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal,
lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;
a) veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, ficando permitido o
funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega ou retirada.
VI – agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à
manutenção da vida animal;
VII – funerários;
VIII – transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado
individual de passageiros;
IX – fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade
esteja autorizada ao funcionamento;
X – transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI – captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII – telecomunicações;
XIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais
nucleares;
XIV – processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XV – imprensa;
XVI – segurança privada;
XVII – transporte e entrega de cargas em geral;
XVIII – serviço postal e o correio aéreo nacional;

XIX – controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XX – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XXI – atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas
no art. 194 da Constituição Federal;
XXII – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração
de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos
previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);
XXIII – outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXIV – setores industrial e da construção civil, em geral;
XXV – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de
gás natural;
XXVI – iluminação pública;
XXVII – produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis,
gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
XXVIII – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXIX – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos
animais;
XXX – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXXI – vigilância agropecuária;
XXXII – produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXXIII – serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo
automotor terrestre ou bicicleta;
XXXIV – serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros integrantes
do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de
2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;
XXXV – fiscalização do trabalho;
XXXVI – atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVII – atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da
Secretaria de Estado da Saúde – SESA e do Ministério da Saúde;
XXXVIII – produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de
ambientes;
XXXIX – serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XL – serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
Art. 6º–Deverá ser considerada no âmbito dos outros Poderes, Órgãos ou Entidades
autônomas, inclusive na iniciativa privada, em regime de colaboração no enfrentamento
da emergência de saúde pública da pandemia da COVID-19, a adequação do expediente
dos trabalhadores aos horários de restrição provisória de circulação definidos neste
Decreto, e a priorização da substituição do regime de trabalho presencial para o
teletrabalho ou trabalho interno nas repartições públicas municipais, quando possível,
de modo a reduzir o número de pessoas transitando pelas cidades ao mesmo tempo,
evitando-se aglomerações no sistema de transporte, nas vias públicas e em outros locais.
Art. 7º As aulas presenciais em escolas municipais públicas e privadas, inclusive nos
Centros de Educação Infantil e entidades conveniadas com o Estado do Paraná, cursos
técnicos e em universidades públicas e privadas ficam suspensas a partir da publicação
deste Decreto.
Art. 8º–Suspende, no âmbito administrativo, os prazos de respostas em protocolos, os
prazos recursais, de defesa dos interessados nos processos administrativos e o acesso
aos autos dos processos físicos, da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas
do dia 08 de março de 2021.
Art. 9º Em caso de conflito entre normas do Executivo Municipal, aplica-se aquela que for
mais restritiva, à bem da saúde pública.
Art. 10º–Ficam mantidos todas as medidas orientativas, protetivas e punitivas que se
referem os Decretos Municipais de nº 17041/2021, 16661/2020.
Art. 11º Este Decreto entra IMEDIATAMENTE em vigor, em atenção ao Decreto Estadual
nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, podendo ser prorrogado, alterado ou revogado A
QUALQUER MOMENTO, por necessidade do interesse público.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 60º ano de emancipação.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
Cod354563

DECRETO Nº 17094/2021

Determina novas medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, e dá outras
providências.
Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal de nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre medidas para enfrentamento da Emergência da Saúde Pública de
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importância Internacional decorrente do Novo Coronavírus, responsável pelo Surto da
COVID-19;
CONSIDERANDO o expressivo aumento nos últimos dias de casos positivos, de
isolamento hospitalar e atendimentos de sintomáticos respiratórios nas unidades de
saúde do Município, bem como na rede hospital privada;
CONSIDERANDO, as informações de que a taxa de ocupação de leitos de UTI em toda a
região sudoeste já ultrapassa a capacidade disponível, bem como os leitos de retaguarda
estão próximos ao limite de sua capacidade;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas urgentes para a redução do
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), visando à preservação da vida e da saúde
das pessoas;
CONSIDERANDO a Lei Municipal e nº 2395/2020 que autoriza a decretação de medidas
para limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene e
à saúde pública;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado,
ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021, que determina
medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
D E C R E T A: Art. 1º Determina as medidas abaixo relacionadas, que terão validade até
as 05:00 horas do dia 08 de março de 2021.
Art. 2º Pelo período estipulado no caput do art. 1º a contar da data de 27 de fevereiro de
2021, os cidadãos deverão observar as seguintes medidas sanitárias:
Parágrafo único. Fica suspensa a utilização de praças públicas, lagos, parquinhos,
academias ao ar livre e canchas de bochas.
Art. 3º Em caso de conflito entre normas do Executivo Municipal, aplica-se aquela que for
mais restritiva, à bem da saúde pública.
Art. 4º–Ficam mantidos todas as medidas orientativas, protetivas e punitivas que se
referem os Decretos Municipais de nº 17041/2021, 16661/2020, 17093/2021 e as
recepcionadas pelo Decreto Estadual de nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 5º Este Decreto entra IMEDIATAMENTE em vigor, podendo ser prorrogado, alterado
ou revogado A QUALQUER MOMENTO, por necessidade do interesse público.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 60º ano de emancipação.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
Cod354564

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Errata referente ao Decreto n.º 17019/2021,
no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná (edição n.º 2303,
página 23) em 23 de fevereiro de 2021, em virtude de erro material, sendo que,
Onde se lê:
Portador da Cédula de Identidade 86.464.249-9/PR e do CPF/MF n.º 038.994.149-26.
Leia-se:
Portador da Cédula de Identidade 6.464.249-9/PR e do CPF/MF n.º 925.404.819-49.
Dois Vizinhos, 01 de março de 2021. Luis Carlos Turatto - Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.

Cod354586

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG/IGM DO
NOVO CORONAVÍRUS, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19–EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado
do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão
Eletrônico nº 007/2021 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO
o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: DIPROM –
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA., CNPJ
nº 16.366.888/0001-10, com o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais),
pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos
interesses da Administração. Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.
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Cod354567

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS DIGITAIS COM CAPACIDADE PARA
150 KG (TIPO PLATAFORMA) PARA UTILIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ENSINO DO
MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES–EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado
do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão
Eletrônico nº 009/2021 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o
referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: M.K.R. COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.499.939/0001-76, com o valor total de R$
33.100,00 (trinta e três mil e cem reais), pois atende todas as formalidades legais e o
resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2021. Luis Carlos Turatto - Prefeito
Cod354568
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FINANÇAS–DEPARTAMENTO

PREÇOS–PUBLICAÇÃO

DE

DE

PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 118/2020
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal
n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010,
torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE) QUE SERÃO
UTILIZADOS PELA EQUIPE NASF DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, ATRAVÉS DE
INCENTIVO REPASSADO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO PELA SECRETARIA
DE SAÚDE–SESA–EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º
118/2020 com execução de 12 (doze) meses.
ATA

EMPRESA DETENTORA

CNPJ N.º

252

FRANCESCON – PRESENTES LTDA–ME

00.503.931/0001-02.

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico
www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SRP–SISTEMA DE
REGISTRADOS

ADMINISTRAÇÃO
REGISTROS

DE
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Cod354569

FINANÇAS–DEPARTAMENTO

PREÇOS–PUBLICAÇÃO

DE

DE

PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2020
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º
10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna
público REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PALCO E LUZ, PARA ATENDER AOS SHOWS
EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES–EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de
Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 136/2020 com execução de 06 (seis) meses.
ATA

EMPRESA DETENTORA

CNPJ N.º

300

I. N. DE ALMEIDA LTDA.–ME

20.324.313/0001-02

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico
www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços, sendo que
até a presente data, houve alteração no lote 01 na Ata de Registro de Preços n° 300/2020.
Dois Vizinhos, 02 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SRP–SISTEMA DE
REGISTRADOS
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Cod354570

FINANÇAS–DEPARTAMENTO

PREÇOS–PUBLICAÇÃO

DE

DE

PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 138/2020
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal
n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010,
torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS,
através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 138/2020 com
execução de 06 (seis) meses.
ATA

EMPRESA DETENTORA

CNPJ N.º

299

CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES–EIRELI

32.743.242/0001-61

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico
www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SRP–SISTEMA DE
REGISTRADOS

ADMINISTRAÇÃO
REGISTROS

DE

E

Cod354571

FINANÇAS–DEPARTAMENTO

PREÇOS–PUBLICAÇÃO

DE

DE

PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 139/2020
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal
n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010,
torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA
SECRETARIA DE SAÚDE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão
Eletrônico n.º 139/2020 com execução de 06 (seis) meses.
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ATA

EMPRESA DETENTORA

CNPJ N.º

301

CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES–EIRELI

32.743.242/0001-61

302

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

04.372.020/0001-44

DELIBERAÇÃO 01 /2021

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico
www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 02 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021

Dispõem sobre a aprovação
da Reprogramação de Saldos
dos Recursos do Portaria
378/2020 e 369/2020 no ano de
2021.

Cod354572

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OBJETO DO
CONTRATO DE REPASSE Nº 890355/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOIS
VIZINHOS E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO–
MAPA–EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Início da Sessão Pública: Dia: 15 de março de 2021, Hora: às 8 horas e 15 minutos–
Horário de Brasília.
Valor: R$ 117.049,27 (cento e dezessete mil, quarenta e nove reais, vinte e sete centavos).
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site
www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.
Dois Vizinhos, 1 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito

[.@cd_nmrpag]

O Conselho Municipal de Assistência Social de Dois Vizinhos PR, em reunião
ordinária realizada do dia 25 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições
legais, considerando a Portaria Municipal n°601, de 29 de janeiro de 2021:

DELIBEROU

Cod354579

Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços,
Convênios, Termos Aditivos nº 025/2021

Art. 1º Pela aprovação da Reprogramação de saldos dos Recursos
Financeiros referentes a Portaria 378/2020 e 369/2020, permanecendo a
disposição para utilização das ações de combate ao COVID no ano de 2021

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2020 – Tomada de Preços n° 041/2020.
Contratante

Município de Dois Vizinhos.

Contratada

Crescer Construtora LTDA – CNPJ n° 28.393.409/0001-34.

Objeto

Cláusula Primeira–Fica alterada a Cláusula Segunda – preço e do reajuste de preço–Glosa-se
do contrato o valor de R$ 11.493,80 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta
centavos), sendo R$ 8.045,66 (oito mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
referente ao material e R$ 3.448,14 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze
centavos) referente a mão de obra.

Data de Assinatura

25 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação;
PUBLIQUE-SE

Dois Vizinhos PR, 25 de fevereiro de 2021.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2020 – Tomada de Preços n° 029/2020.
Contratante

Município de Dois Vizinhos.

Contratada

Comércio de Pedras Almeida LTDA – ME–CNPJ n° 07.546.859/0001-40.

Objeto

Cláusula Primeira–Fica alterada a Cláusula Segunda – do valor e reajuste de preços – Glosa-se
do contrato o valor de R$ 23.355,03 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e três
centavos), sendo R$ 18.684,02 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos)
referente ao material e R$ 4.671,01 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e um centavo)
referente a mão de obra.

Data de Assinatura

10 de fevereiro de 2021.

Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Atenciosamente,

Rua Castro Alves, n°310, Bairro Centro Norte, Dois Vizinhos/PR - Telefone: (46) 3536-5852
Cod354566

Presidente do CMAS
Dois Vizinhos-PR

PROCESSO: 006/2021; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA
DE FERRAMENTA DE BUSCA E REPOSITÓRIA DE JURISPRUDÊNCIA;
CONTRATADO: GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 07.112.529/0001-46, sediada na Avenida Tancredo Neves, nº 1186, Edifício Catabas
Center, salas 601 e 602, Bairro Caminho das Árvores, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, CEP 41.820-021, E-mail: comercial@jusbrasil.com.br e telefone (71) 3035-2528,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu responsável legal
o(a) Sr(a). Rodrigo Barreto dos Santos, CPF nº 008.829.655-57 e RG nº 9.429.054-74;
CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II
do Artigo 24, da Lei Federal 8.666/93; PRAZO: 12 (doze) meses; VALOR ESTIMADO:
R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais); RECONHECIMENTO e RATIFICAÇÃO: 1 de
março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito

Cod354581

Cod354565
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DELIBERAÇÃO 02 /2020
Dispõem sobre a aprovação
do Plano de Ação do PPAS IV
Governo Estadual 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Dois Vizinhos PR, em reunião
ordinária realizada do dia 25 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições
legais.
DELIBEROU

Art. 1º Pela aprovação do Plano de Ação do PPAS IV, Governo Estadual para
o ano de 2021;

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação;
PUBLIQUE-SE
Dois Vizinhos PR, 25 de fevereiro de 2021.
PUBLIQUE-SE

Presidente do CMAS
Dois Vizinhos-PR
Cod354582

Rua Castro Alves, n°310, Bairro Centro Norte, Dois Vizinhos/PR - Telefone: (46) 3536-5852
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CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

[.@cd_nmrpag]

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS – PR

DECRETO nº. 004/2021
Juarez Alberton, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e ainda:
CONSIDERANDO que a doença COVID-19, causada pelo Coronavírus SARS-CoV2, foi
classificada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como uma pandemia;
CONSIDERANDO a alta capacidade de contágio e propagação do vírus;
CONSIDERANDO os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o contido na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério
da Saúde;
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, do Governo
do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção
da propagação do vírus;
CONSIDERANDO o Ato da Mesa Diretora nº 002/2020;
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo
do Estado do Paraná.
D E C R ETA
Art. 1° Este Ato dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da
Câmara Municipal de Dois Vizinhos, para minimizar a propagação do Covid-19.
Art. 2º A partir da publicação deste Ato, pelo prazo de 10 (dez) dias terão acesso à Câmara
Municipal, somente os servidores e vereadores.
Art. 3º As Sessões Ordinárias respeitarão o Decreto Estadual 6.983/2021 e serão
realizadas as segundas-feiras das 18 às 20 horas ficando suspensa a presença de
público, pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste Ato, que poderá ser
prorrogado mediante Decreto expedido pelo Presidente.
Parágrafo único. Durante o período de 10 (dez) dias não haverá a terceira parte da
Sessão denominada de Pronunciamento de Interesse Público.
Art. 4º As sessões ordinárias, com vistas a dar publicidade aos atos legislativos, serão
transmitidas em tempo real, através de áudio e vídeo junto as mídias sociais.
Art. 5º Fica suspensa, no prazo previsto no art. 2º, deste Ato, a realização nas dependências
da Câmara Municipal de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades
legislativas do Plenário, não se podendo realizar audiências públicas, sessões solenes ou
qualquer outra atividade que implique em aglomeração de pessoas.
Art. 6º Sem qualquer prejuízo administrativo, o Presidente poderá conceder regime de
trabalho remoto ou escalas diferenciadas de trabalho e adoções de horários alternativos
nas dependências da Câmara Municipal.
§1º É obrigatório o trabalho remoto aos servidores com doenças crônicas, problemas
respiratórios, gestantes e lactantes, àqueles acima de 60 (sessenta) anos, e a todos
aqueles atualmente classificados como integrantes de grupos de riscos, ou que assim
venham a ser classificados.
§2º O servidor que apresentar quaisquer dos sintomas do COVID-19, mediante simples
comunicação ou constatação, deverá realizar trabalho remoto no prazo de 14 (quatorze
dias), sem prejuízo de eventual licença médica que necessite.
§3º O Vereador que apresentar quaisquer dos sintomas do COVID-19, mediante simples
comunicação ou constatação, deverá se ausentar das sessões, sendo a falta considerada
justificada.
§4º Na impossibilidade técnica e operacional de conceder trabalho remoto aos servidores
relacionados nos parágrafos anteriores, os mesmos deverão ser afastados de suas
atividades sem prejuízo da remuneração.
Art. 7º As medidas descritas no presente Ato, exceto as disposições dos parágrafos 1º e 2º
do artigo sexto, têm a vigência de dez dias contados a partir da sua publicação, podendo
este prazo ser prorrogado por decisão da Mesa Diretora.
Sala da Presidência, em vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
Juarez Alberton - Presidente
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

EDITAL N.º 06.001/2021- DIVULGAÇÃO DA DATA, HORÁRIO, PERÍODO
E LOCAL DA PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à
matéria, TORNA PÚBLICA a Divulgação da Data, Horário, Período e Local da Prova Objetiva do Processo
Seletivo Simplificado n.º 001/2021, nos seguintes termos:
Art.1º A Prova Objetiva será realizada na data de 14/03/2021 (DOMINGO), no período MATUTINO, no COLÉGIO
ESTADUAL DE DOIS VIZINHOS, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
I.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 7h30min e fechado às
8h10min, observado o horário oficial de Brasília.

II.

A aplicação da prova objetiva terá início 20 (vinte) minutos após o fechamento do portão de acesso,
observado o horário oficial de Brasília.

III.

A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de
respostas.

Art.2º Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “ÁREA DO
CANDIDATO” e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO que estará disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br, a partir do 01/03/2021. A identificação do local de realização da prova objetiva é de
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as
disposições estabelecidas neste Edital.
Art.3º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 40 (quarenta) minutos do horário fixado para o
fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de CANETA ESFEROGRÁFICA DE
TINTA AZUL OU PRETA FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE, de seu DOCUMENTO ORIGINAL
OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o cartão de convocação do candidato impresso através da “ÁREA
DO CANDIDATO” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
Art.4º Considerando a Lei Estadual nº 20.189, publicada em 28 de abril de 2020, que regulamenta uso de máscaras em
ambientes públicos em todo território Estadual, informamos que será obrigatório o uso de máscara por parte dos
candidatos convocados.
I.

Sublinha-se que além da obrigatoriedade do uso de máscaras, a Instituição organizadora observará todas
as recomendações e normas sanitárias quanto a prevenção e disseminação da COVID-19, em prol da
saúde e bem-estar dos candidatos e colaboradores.

Art.5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.

Juarez Alberton
Presidente da Câmara Municipal

Cod354506

Edital nº 06.001/2021 – Divulgação da Data, Período, Horário, Local da Prova Objetiva -CMDV

Cod354485
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES
DECRETO N.º 1491/2021

DECRETO N° 1493/2021

SÚMULA: Prorroga o prazo de validade do Processo Seletivo para o Programa Aprendiz,
realizado nos termos do Edital n.º 001/2020 de 24/01/2020, e da outras providências.
EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com a legislação Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1º–Fica prorrogado o prazo de validade do Processo Seletivo para o Programa
Aprendiz Edital n.º 001/2020 de 24/01/2020, pelo período de 01 (Um) ano, a contar de
04/03/2021 a 03/03/2022.
Art. 2º–O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
Gabinete do Prefeito de Enéas Marques/PR
Em 01 de Março de 2021.
EDSON LUPATINI - Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se

Sumula: Nomeia membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CMDPI–
do Município de Enéas Marques–PR, e dá outras providencias.
EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71, da constituição Municipal
e com a Lei Municipal n” 722/2011 alterada pela Lei 893/2013 conforme segue:
DECRETA:
Art. 1° Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
– CMDPI, do Município de Enéas Marques, conforme a discriminação a seguir:
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
Representantes do Departamento de Assistência Social e Assuntos da Família:
Titular: Marta Razera
Suplente: Maria de Lurdes da Silva
Representantes do Departamento de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Patricia Roberta Parzianello Catanio
Suplente: Cleides Maria de Castro Bastista
Representante do Departamento de Saúde:
Titular: Leandro Legramanti
Suplente: Elaine Regina Catanio
Representantes do Departamento de Fazenda:
Titular: Barbara Simoni Pereira
Suplente: Eduardo Artuzo
Representantes do Departamento do Meio Ambiente
Titular: Inoir Tesser
Suplente: Marisa Helena Cossa
Representante do Departamento da Viação
Titular: Alair Camera
Suplente: Alaércio Dalbelo
REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS
Representantes do Grupo dos de Idosos Sagrada Família
Titular: Jeninho Tonello
Suplente: Leopoldo Jorge Menin
Representantes do Grupo de Idosos Sagrado Coração de Jesus
Titular: José Biancatti
Suplente: Itair Natal
Representantes Grupo de Idosos Santo Anjo da Guarda
Titular: Monica Cistina Michlanski
Suplente: Rosalina Cabral dos Santos
Representante do Grupo de Idosos São José
Titular: Agenipio Fermino dos Santos
Suplente: Lorena Ferrari
Representante do Grupo de Idosos João Batista
Titular: Moacir de Araújo
Suplente: Ari Barbieri
Representante do Grupo de Idosos Santo Antônio
Titular: Albertina da Silva dos Santos
Suplente: Águeda Maria Catanio
Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando
disposições em contrário, em especial o Decreto Nº 1485/2021.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ENÉAS MARQUES/PR
EM 01 DE MARÇO DE 2021.
EDSON LUPATINI - Prefeito Municipal
Eduardo Artuzo - Diretor Depto. Adm. e Planejamento

DECRETO N° 1492/2021

Cod354511

Súmula: Nomeia membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA do Município de Enéas Marques/ PR, para o biênio de 2021/2023
e das outras Providências.
EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71, inciso I, alínea “n”, da Lei
Orgânica Municipal e art. 10 da Lei nº 679/2010, de 17/07/2010.
DECRETA:
Art. 1° Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMDCA, representantes da sociedade cível, eleitos em assembleias
próprias para este fim, conforme disposto da Lei Municipal nº883/2013, de 26 de setembro
de 2013.
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
Representantes do Departamento de Assistência Social e Assuntos da Família:
Titular: Marta Razera
Suplente: Maria de Lurdes da Silva
Representantes do Departamento de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Patricia Roberta Parzianello Catanio
Suplente: Cleides Maria de Castro Bastista
Representante do Departamento de Saúde:
Titular: Leandro Legramanti
Suplente: Elaine Regina Catanio
Representantes do Departamento de Fazenda:
Titular: Barbara Simoni Pereira
Suplente: Eduardo Artuzo
Representantes do Departamento de Meio Ambiente:
Titular: Inoir Tesser
Suplente: Marisa Helena Cossa
REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS
Representantes da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI:
Titular: Marli Mendes Wessling
Suplente: Angela Riberio Miotto
Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE:
Titular: Ary da Rosa
Suplente: Eliane Carneiro
Representantes da Pastoral da Criança:
Titular: Renata Pickler Marques
Suplente: Julieta Antunes Fernandes
Representante da Assocação de Pais, Mestres e Funcionários do Centro Municipal de
Educação Anjo da Guarda:
Titular: Ana Claudia Koerich Baggio
Suplente: Sirlene Schimtz Salvalagio
Representantes da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Municipal
Criança Feliz:
Titular: Rogério Tomkiel
Suplente: Fabiana Nicoladelli
Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando
disposições em contrário em especial o Decreto 1487/2021.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ENÉAS MARQUES/PR
EM 01 DE MARÇO DE 2021.
EDSON LUPATINI - Prefeito Municipal
Eduardo Artuzo - Diretor Depto. Adm. e Planejamento
Cod354533

Cod354534

PORTARIA 3477/2021

SÚMULA – Concede Licença Prêmio por Assiduidade aos
Servidores Municipais.
EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71, inciso II, alínea “a”
da Lei Orgânica Municipal, artigo 155 da Lei Municipal n.º 313/2003 de 19/12/2003,
Lei Complementar 019/2010 de 12 de maio de 2010, Lei Complementar 069/2017 de
28/03/2017.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, aos Servidores Municipais abaixo
relacionados, com remuneração nos seus respectivos cargos, conforme segue.
Nome

CPF

Dias de
Licença

Cargo

EDSON REGINATO
DA SILVA

476.098.269-87

AG MAQUINAS E
VEICULOS

90

MARLENE N. DA SILVA
ROHLING

802.153.439-72

TECNICO EM
ENFERMAGEM

90

SATIRO SHIMAZU

474.794.189-49

AGUS DENTISTA
1º 20 HORAS

90

SATIRO SHIMAZU

474.794.189-49

AGUS DENTISTA
1º 20 HORAS

90

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

http://dioems.com.br/

2999214417

Período Aquisitivo
60 dias 05/12/2001 a
04/12/2006
30 dias 05/12/2006 a
04/12/2011
05/12/2001 a
04/12/2006
60 dias 05/12/2006 a
04/12/2011
30 dias 05/12/2011 a
04/12/2016
28/02/2010 a
27/02/2015

Período Gozo
01/03/2021 a
29/05/2021
09/03/2021 a
07/06/2021
15/03/2021 a
12/06/2021
15/03/2021 a
12/06/2021
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SOELI SCHMITZ DA
ROSA

PROFESSOR
1º 20 HORAS

[@cd_nmredi]

019.435.189-04

PROFESSOR
2º 20 HORAS

90

ZALI BECKER
BERCKEMBROCK

394.877.419-68

PROFESSOR
1º 20 HORAS

90

394.877.419-68

PROFESSOR
2º 20 HORAS

60 dias 01/02/2005 a
31/01/2010

90

SOELI SCHMITZ DA
ROSA

ZALI BECKER
BERCKEMBROCK

30 dias 01/02/2010 a
31/01/2015
30 dias 13/02/2007 a
12/02/2012
60 dias 13/02/2012 a
12/02/2017
05/12/2006 a
04/12/2011
60 dias 29/02/2004 a
2702/2009

90

30 dias 28/02/2009 a
27/02/2014

01/03/2021 a
29/05/2021
01/03/2021 a
29/05/2021
01/03/2021 a
29/05/2021

SÚMULA – Designa os servidores abaixo relacionados,
para exercerem suas atribuições,
conforme segue.
EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71 Inciso II Letra “b” da Lei
Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Artigo 1º–Designar os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atribuições a
partir de 02/03/2021, conforme segue.
EDENILDE CECHINELI LANZARINI
MAIRI MACAGNAN GEREMIA

CPF
068.408.189-00
036.391.719-50

CARGO

LOTAÇÃO

AGS APOIO

Dep. de Assistência Social e
Assuntos da Família

AGS APOIO

[.@cd_nmrpag]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021

01/03/2021 a
29/05/2021

Cod354596

PORTARIA 3478/2021
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Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO DE ENEAS MARQUES/PR
EM 01 DE MARÇO DE 2021.
EDSON LUPATINI - Prefeito Municipal
MARINA GALVAN - Chefe Div. Recursos Humanos

NOME
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019.435.189-04
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Departamento de Agropecuária

Artigo 2º–Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENEAS MARQUES/PR
EM 01 DE MARÇO DE 2021.
EDSON LUPATINI - Prefeito Municipal
MARINA GALVAN - Chefe Div. Recursos Humanos
Cod354600

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 8/2021, homologado em, firmam as partes a
presente ata de registro de preços, nos termos abaixo:
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 76.205.657/0001-57, com sede na Avenida Joaquim Bonetti, 579, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Senhor EDSON LUPATINI, portador CPF/MF sob o nº. 861.204.419-72 e Cédula de Identidade nº. 49383932 residente e
domiciliado à AVENIDA JOAQUIM BONETTI, CENTRO, Paraná - PR, na Cidade de Enéas Marques, Estado do Paraná.
Empresa NILMAR SUCHENSKI 03886028992, com sede na RUA MACHADO DE ASSIS 1097, CENTRO, Enéas Marques 85.630-000, Paraná - PR, inscrita no CNPJ sob nº. 17.605.707/0001-24, neste ato representada por seu representante legal,
Senhor NILMAR SUCHENSKI, CPF Nº. 038.860.289-92, RG Nº 7.601.622-4, residente e domiciliado na COMUNIDADE RIO
VITORIA, INTERIOR, Enéas Marques, Paraná - PR.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- O objeto do presente contrato é REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada execução de serviços de recapagens,
vulcanização, consertos e montagem/desmontagem de pneus de todos os veículos da frota do Município de Enéas Marques - PR,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Segue relação dos itens:

Relação de Itens da Licitação
Lote:10 - Lote: 10 - SERVIÇOS MONTAGEM/DESMONTAGEM E CONSERTOS
Item
1

Qtde
50

Unidade Preço Unit.
UNIDADE R$ 31,500

2

50

UNIDADE R$ 32,500

3

40

UNIDADE R$ 36,550

4

30

UNIDADE R$ 40,650

5

16

UNIDADE R$ 42,460

6

100

UNIDADE R$ 19,630

7

150

UNIDADE R$ 21,180

8

50

UNIDADE R$ 24,200

9

80

UNIDADE R$ 25,570

10

20

UNIDADE R$ 30,130

11

30

UNIDADE R$ 30,130

12

50

UNIDADE R$ 78,530

13

50

UNIDADE R$ 155,240

14

50

UNIDADE R$ 176,250

15

40

UNIDADE R$ 179,440

16

60

UNIDADE R$ 182,640

17

40

UNIDADE R$ 59,350

18

120

UNIDADE R$ 59,350

19

60

UNIDADE R$ 48,400

Total Geral:

R$ 67.499,96

Preço Total
R$ 1.575,00

Marca
NILMAR
SUCHENSKI
R$ 1.625,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 1.462,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 1.219,50 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 679,40
NILMAR
SUCHENSKI
R$ 1.963,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 3.177,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 1.210,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 2.045,60 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 602,60
NILMAR
SUCHENSKI
R$ 903,90
NILMAR
SUCHENSKI
R$ 3.926,50 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 7.762,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 8.812,50 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 7.177,60 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 10.958,40 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 2.374,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 7.122,00 NILMAR
SUCHENSKI
R$ 2.904,00 NILMAR
SUCHENSKI

Descrição
CONSERTO DE PNEU ARO 13
CONSERTO DE PNEU ARO 14
CONSERTO DE PNEU ARO 15
CONSERTO DE PNEU ARO 16
CONSERTO DE PNEU ARO 17
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 13
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 14
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 15
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 16
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 17
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 265/75 16
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 12.5 80X18
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 19.5 X 24
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 23.1 X 26
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 1400X24
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 17.5X25 L2
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 1000X20
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 275/80 R 22.5
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PNEU 215/75 R 17.5

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail: administracao@eneasmarques.pr.gov.br
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2.1 - O presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses (01/03/2021 à 01/03/2022).

Unidade da Contabilidade Geral.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Enéas Marques não será obrigado a
contratar os serviços/itens, referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à
vantagem.
3.1.2 – Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
3.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.1.4 – A Prefeitura Municipal de Enéas Marques, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
3.2 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo
com a respectiva classificação no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 8/2021.
3.3 - Para cada serviço/item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 8/2021 que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
3.4 - O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº. 8/2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E EXECUÇÃO
4.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses.

[.@cd_nmrpag]

7.1 - A prestação de serviços/itens só estará caracterizada mediante solicitação do mesmo.
7.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.
8.2 – Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;
c) O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global do Contrato.
Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.
II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Enéas Marques, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, na hipótese de:
a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento
administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a homologação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) fraudar a execução do contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

4.2 - A execução será conforme a necessidade da municipalidade, conforme solicitado pela Secretaria Competente.

8.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus
efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

8.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

5.1 - A contratação da licitante vencedora do presente Pregão será representada pela expedição da ATA da qual constará, no
mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local
e prazo para entrega dos produtos.

8.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
8.6 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem
prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades;

5.2 - Convocação para assinatura do Contrato:
5.2.1 - Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto às respectivas concorrentes vencedoras,
estas serão convocadas para, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o Ata;
5.3 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga-se prestar os
serviços/itens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta
apresentada;
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela empresa contratada, observado o que
consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
6.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da
qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;
6.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços/itens e apresentação da nota fiscal na
Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail: administracao@eneasmarques.pr.gov.br

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
9.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos serviços/itens ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.
9.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão
Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail: administracao@eneasmarques.pr.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

http://dioems.com.br/

2999214417

Diário Oficial
Terça-Feira, 02 de março de 2021

[@cd_dtext]

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná
Página 86 / 109

Ano X – Edição Nº 2308

[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]

[@cd_nmrpag]

[.@cd_nmredi]

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.5 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação
atualizadas do fornecedor convocado.
9.6 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
b) não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.
10.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.3 – 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 maiores devidamente comprovados.
10.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante
publicação em imprensa oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 - As aquisições do objeto do presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/
Município de Enéas Marques.
11.2 – Para a fiscalização e realização dos serviços/itens que integram o objeto deste Contrato, ficam responsáveis os Servidores
Públicos, designados pela Portaria do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Francisco Beltrão- PR, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Enéas Marques-PR, 26 de fevereiro de 2021.

_____________________________
EDSON LUPATINI
PREFEITO MUNICIPAL

_____________________________
NILMAR SUCHENSKI 03886028992
CONTRATADA

Testemunhas
AUGUSTINHO BERLATO
CPF: 370.369.719-91

ALAIR CAMERA
CPF: 628.310.709-53

Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail: administracao@eneasmarques.pr.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES
PORTARIA Nº 006/2021
SÚMULA: Dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais à serem adotadas
no âmbito do Poder Legislativo do Município de Enéas Marques para a prevenção e
enfrentamento decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, tendo em vista o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
e disposições contidas Decreto Estadual 6.983/2021, e,
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde no sentido de
que os Países, Estados e Municípios redobrem o comprometimento contra a pandemia
do Novo Coronavírus – COVID-19;
CONSIDERANDO a iminência de colapso na rede pública e privada de saúde no Estado,
ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, tendo em vista a possibilidade de sérios danos e agravos
à saúde pública, a fim de prevenir e evitar disseminação da doença no Município de
Enéas Marques, Estado do Paraná,
RESOLVE:
Art. 1º–Suspender temporariamente a realização de Sessões Ordinárias e Extraordinárias
com público pelo prazo desta portaria.
§ 1º Durante a vigência do Decreto Estadual supramencionado altera-se o horário das
realizações das sessões ordinárias para as 17h00min, mantendo-se o dia da semana
conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal.
§ 2º A realização das Sessões Ordinárias/Extraordinárias presenciais serão feitas mediante
todos os protocolos de cuidados necessários à fim de evitar o contágio pelo COVID-19,
com a utilização frequente de álcool em gel, máscaras, bem como, distanciamento mínimo
de 1,5 metros entre todos os que estiverem na Sessão.
Art. 2°–As medidas descritas na presente Portaria entrarão em vigor a partir do dia 1º de
março de 2021 e se encerarão às 05 horas do dia 08 de março de 2021, podendo este
prazo ser prorrogado por decisão do Presidente, revogando-se todas as disposições em
contrário, inclusive, a Portaria 010/2020.
Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Enéas Marques/PR, em 26 de fevereiro
de 2021.

Marcelo A. Antunes - Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Enéas Marques/PR

Cod354529
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo Nº.....: 019/2021 - Contrato Nº: 01/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada...: CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES
-ESTAGIOS CIN
Valor............: 5.747,95 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e
noventa e cinco centavos)
Vigência.......: Início: 01/03/2021 Término: 28/02/2022
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2020
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Contratação de empresa para prestação de serviços de
Agente de Integração entre o município e estudantes regularmente
matriculados em instituições de ensino médio, profissionalizante de nível
médio e superior (graduação), com frequência efetiva, para fins de estágios
curriculares supervisionados.
Flor da Serra do Sul, 1 de Março de 2021
VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL
Cod354642

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

http://dioems.com.br/

2999214417

[.@cd_nmrpag]

Diário Oficial
Terça-Feira, 02 de março de 2021

[@cd_dtext]

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná
Página 89 / 109

Ano X – Edição Nº 2308

[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]

[@cd_nmrpag]

[.@cd_nmredi]

CÂMARA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
DECRETO N° 02/2021
26 de fevereiro de 2021
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus – COVID19, no âmbito do Poder Legislativo de Flor da Serra do Sul/PR.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul/PR, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a doença COVID-19, causa pelo Coronavírus SARS-CoV2, foi
classificada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como uma pandemia;
CONSIDERANDO o aumento do contágio e da propagação do vírus;
CONSIDERANDO os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº. 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo
do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção
da propagação do vírus,
DECRETO:
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da
Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul, para minimizar a propagação do Covid-19,
com vigência no período de 1º a 5 de março de 2021.
Art. 2º Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, das sessões extraordinárias,
das reuniões de comissões, das sessões solenes, das audiências públicas e das sessões
de licitação desta Casa de Leis.
Art. 3° As atividades administrativas serão desenvolvidas apenas internamente.
Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial ao público nas dependências da Câmara
Municipal, sendo mantido o contato através do canal da Ouvidoria do Poder Legislativo
Municipal.
Art. 5º Recomenda-se aos servidores e vereadores, bem como a população em geral, que
sigam os protocolos de saúde, evitando aglomerações, praticando atos de higienização e
não deslocando-se a outros municípios.
Art. 6º As medidas descritas no presente Decreto têm a vigência de 1º a 5 de março de
2021, podendo este prazo ser prorrogado pela expedição de novo Decreto.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Flor da Serra do Sul – Estado
do Paraná, em 26 de fevereiro de 2021.
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA - Presidente
Cod354637
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
DECRETO Nº 127/2021

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021

Nomeia Valdemar Sbalcheiro para a função de Secretário de Administração.
O Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. Elídio Zimerman de Moraes,
no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado a contar de 01 de março de 2021, Valdemar Sbalcheiro portador
da CI/RG 4.258.829-6, para a função de Secretário de Administração, percebendo
remuneração conforme Art. 3º da Lei Municipal nº 2123/2020 de 21 de janeiro de 2020.
Parágrafo Único. As atribuições do cargo estão contidas no Art.21 da Lei Municipal
2.039/2018.
Art. 2º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, ao primeiro dia do
mês de março de dois mil e vinte e um.
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito Municipal

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021– PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: LORO & SOUZA LTDA- ME
CNPJ/MF n.º 14.174.321/0001-17
OBJETO: Aquisições de cestas para dieta especial e dieta controlada, visando atender a
população em extrema vulnerabilidade, inserida nos programas “Serviço de Convivência
e Fortalecimento e Vínculos” e “Serviço de Proteção Social Integral à Família” desta
municipalidade.

Cod354624

RESOLUÇÃO 02/2021

O Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDPI no uso de suas atribuições conferidas
pela Lei Municipal nº.2084 de 04 de Julho de 2019, considerando a deliberação da
plenária extraordinária realizada em 01 de março de 2021,
Resolve:
Art. 1º. – Aprovar e deliberar as alterações do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa – PMDPI com período de vigência 2021 a 2023 para o município de Mangueirinha
Estado do Paraná.
Art. 2º. – Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Mangueirinha, 01 de março de 2021.
Eleni Aparecida Stein Carli - Presidente do CMDPI
Cod354507

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do
Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o Pregão Presencial
nº 002/2021–PMM, que tem por objeto: Seleção de propostas visando REGISTRAR
EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA
FUTURAS E EVENTUAIS aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades
das pessoas que dependem dos benefícios que se enquadram nos critérios das Políticas
Públicas desta municipalidade, as empresas proponentes vencedoras: A. LAUXEN
MERCADO EIRELI ME, foi vencedora do item 01 com o valor global de R$ 78.300,00
(setenta e oito mil e trezentos reais), R C FERREIRA & CIA LTDA, foi vencedora dos
itens 02 e 04 com o valor global de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais),
CONFECÇÕES CRUZ EIRELI ME, foi vencedora do item 03 com o valor global de R$
936.700,00 (novecentos e trinta e seis mil e setecentos reais).
Mangueirinha, 01 de Março de 2021
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito Municipal

Item

3

Quant

1.000,00

Unid.

Especificação

UN

Aquisição de CESTA PARA DIETA
CONTROLADA: contendo os seguintes
itens: 500gr de macarrão integral da
marca Isabela; 01kg de farinha de trigo
integral da marca bolson; 360gr de
bolacha integral da marca casaredo
e 01kg de Arroz integral da marca
LORO E SOUZA
Rampinelli: Características: classe
longo, fino. Os produtos não devem
apresentar mofo, substancias nocivas,
preparação final dietética inadequada
(empapamento). Embalagem: deve estar
intacta, acondicionada em pacotes de 1kg
em polietileno.

REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2021 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADO: ANTÔNIO ROBERTO TENCYZNA-MEI
CNPJ/MF: 09.231.251/0001-51
OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento e elaboração do Plano
Plurianual–PPA, manutenção, parametrização e lançamento no sistema solicitado através
da Secretaria de Finanças desta municipalidade.
VALOR: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2021.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

17,00

17.000,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° Nº002/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021– PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A. LAUXEN MERCADO EIRELI – ME
CNPJ/MF n.º 15.158.600/0001-50
OBJETO: Aquisições de cestas para dieta especial e dieta controlada, visando atender a
população em extrema vulnerabilidade, inserida nos programas “Serviço de Convivência
e Fortalecimento e Vínculos” e “Serviço de Proteção Social Integral à Família” desta
municipalidade.
Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

Preço Unit. Preço Total

UN

(COTA Participação Livre) Aquisição de
CESTAS PARA DIETA ESPECIAL, Contendo
os seguintes itens: 02 kg de batata tipo inglesa
da marca Cantú; 02kg banana Katurra da
marca Cantú; 01kg de tomate da marca Cantú;
01kg de coxa sobrecoxa da marca Le vida; 01
unid de mamão Formosa (01kg á 1,500kg),
da marca Cantú; 01 kg de maçã Gala da
marca Cantú; 01 kg de beterraba da marca
Cantú; 01kg de cenoura da marca Cantú;
01kg de abobrinha da marca Cantú; 01 kg
de laranja da marca Cantú; 01 kg de chuchu
da marca Cantú. Todos os produtos: deve
ser de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com Resolução vigente da ANVISA/PR.

1

3.060,00

Catarinense

56,00

171.360,00

UN

(COTA Exclusivo para ME, EPP e MEI)
Aquisição de CESTAS PARA DIETA
ESPECIAL: para 12 (doze) meses. Contendo
os seguintes itens: 02 kg de batata tipo inglesa
da marca Cantú; 02kg banana Katurra da
marca Cantú; 01kg de tomate da marca Cantú;
01kg de coxa sobrecoxa da marca Cantú; 01
unid de mamão Formosa (01kg á 1,500kg)
da marca Cantú; 01 kg de maçã Gala da
marca Cantú; 01 kg de beterraba da marca
Cantú 01kg de cenoura da marca Cantú;
01kg de abobrinha da marca Cantú; 01 kg
de laranja da marca Cantú; 01 kg de chuchu
da marca Cantú. Todos os produtos: deve
ser de primeira, in natura, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com Resolução vigente da ANVISA/PR.

Catarinense

56,00

52.640,00

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
ESTADO DO PARANÁ–SEBRAE/PR
CNPJ/MF: 75.110.585/0005-25
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a aplicação da Metodologia Jovens
Empreendedores Primeiros Passos–JEPP nas escolas de ensino fundamental e da
Metodologia DESPERTAR para o ensino profissionalizante do MUNICÍPIO, cujo objetivo
é disseminar a cultura empreendedora entre crianças e adolescentes para despertar e
fortalecer o espírito empreendedor.
VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses
DATA DE ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2021.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Preço Unit. Preço Total

VALOR TOTAL: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA
correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no
orçamento 2021.
EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA:
Mangueirinha, 23 de fevereiro de 2021.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Cod354496

EXTRATO DO CONTRATO N.º 002/2021

Marca

2

940,00

VALOR TOTAL: R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA
correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no
orçamento 2021.
ENTREGA: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 135/2020 – PMM

DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2021.
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 184/2019- PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: J. CHAVES ANTUNES PAVIMENTAÇÕES-ME
CNPJ: 30.961.737/0001-31
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação do Prazo de
execução/entrega e vigência do termo contratual n° 184/2019-PMM, com fundamento no
artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA –27 de setembro de 2021.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura da alteração
promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha,
alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020
Mangueirinha, 18 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 172/2019–PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
PARANÁ – SEBRAE/PR
CNPJ: 75.110.585/005-25
CLÁUSULA PRIMEIRA–OBJETO–Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação de
prazo de execução e vigência do contrato n.º 135/2020 – PMM, com fundamento no artigo
57, incisos I e II, da Lei n.º 8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA – Com fundamento no artigo 57, Incisos I e II, da
Lei n.º 8.666/1993, adita–se a Cláusula Décima Sétima do Contrato 135/2020 – PMM,
para mais 05 (cinco meses) dias.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros decorrentes da contratação do
objeto correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados na dotação no orçamento
2021.
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições, as
demais cláusulas do contrato ora aditado. Fica este Termo fazendo parte integrante e
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020.
Mangueirinha, 18 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 – PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: CARLOS R. MENEGHETTI & CIA
CNPJ: 00.525.128/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo Aditivo o reajuste do termo
contratual n° 172/2019-PMM, com amparo legal na Cláusula Décima do mesmo, a
qual estabelece que o valor contratual poderá ser revisto para mais ou para menos,
na superveniência da legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que
altere ou modifique a relação que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o
equilíbrio econômico financeiro do contrato na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
DO REAJUSTE – Em conformidade com o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º
8.666/1993, e os demais artigos, já mencionados, reajusta-se o valor o aluguel inicialmente
pactuado, em 4,3111%, conforme índice IPCA-IBGE acumulado nos últimos 12 (doze)
meses de contratação, conforme planilha anexa.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em decorrência de referido reajuste o valor mensal a ser pago
para a contratada, passa a ser de R$ 2.790,11 (dois mil setecentos e noventa reais e
onze centavos).
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura da alteração
promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha,
alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2021.
PARAGRAFO ÚNICO: O objeto do contrato estão contemplados nas metas estabelecidas
no Plano Plurianual, em conformidade com o Art. 57 incisos I e II da Lei N° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
primitivo não colidentes com as introduzidas pelo presente TERMO, que passam fazer
parte integrante daquele instrumento, a fim de que juntos produzam um só efeito.
DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020.
Mangueirinha, 18 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE

Cod354576

REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2021 – PMM
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
MANGUEIRINHA–APAE.
OBJETO: Formalização de Transferência Voluntária com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Mangueirinha–APAE em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades e projetos previamente estabelecidos nos planos de trabalho apresentados
pela proponente.
VALOR TOTAL: 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO:10 (dez) meses
PRAZO DE VIGÊNCIA:12 (doze) meses
Mangueirinha, 01 de março de 2020.
PUBLIQUE-SE
Município de Mangueirinha
Cod354584

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 060/2020–PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA-ME
CNPJ: 79.109.385/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação de prazo
de Execução e vigência do Contrato n.º 060/2020 – PMM, com fundamento no artigo 57,
inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se o prazo de execução do
referido contrato pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Encerrando-se em 23 de abril
de 2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA- Adita-se a Cláusula Décima Sétima do termo contratual, em 240
(duzentos e quarenta) dias, contados após o encerramento da vigência constate no termo
principal. Encerrando-se em 22 de junho de 2021.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para cobertura da alteração
promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha,
alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2021.
CLÁUSULA QUINTA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
primitivo não colidentes com as introduzidas pelo presente TERMO, que passam fazer
parte integrante daquele instrumento, a fim de que juntos produzam um só efeito.
DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.
Mangueirinha, 23 de outubro de 2020.
PUBLIQUE-SE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DECRETO Nº 21/2021
DATA: 01/03/2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis,
Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021.
MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e Considerando a autorização contida na Lei nº 49/2020
de 14/12/2020, publicada em 15/12/2020 - DECRETA:
Art. 1º–Fica Aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado do Paraná,
para o Exercício Financeiro de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
641.782,65 (seiscentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e
cinco centavos), de acordo com as seguintes dotações e rubricas orçamentárias:
FONTE VALOR
08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01.10.302.0010.2.025 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil........................................................ 3.322 2.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.310 6.736,35
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.322 12.182,58
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.323 6.582,57
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.328 8.732,96
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.329 1.999,33
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.341 1.450,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.349 5.360,67
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.498 50.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ......................................................... 3.1023 5.162,44
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.310 14.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.322 12.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.323 2.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.328 8.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.349 25.970,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica................ 3.498 105.491,56
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................. 3.499 153,91
4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.................................. 3.335 2.563,45
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente................................. 3.339 57.052,16
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente............................... 3.340 125.241,91
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente................................. 3.351 29.004,90
08.01.10.301.0010.2.051 – ATENÇÃO BÁSICA
4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente................................. 3.518 53.094,07
08.01.10.302.0010.2.026 – MANTER A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00–TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcios Públicos............... 3.352 7.003,79
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcios Públicos........... 3.1018 100.000,00
Art. 2º–Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior,
serão utilizados os seguintes recursos:
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:
FONTE DE RECURSO
3.310 –PROGRAMA SAÚDE FAE 3.310 20.736,35
3.322 –PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.322 26.182,58
3.323 –PROGRAMA INVESTIMENTOS PREVENÇÃO 3.323 8.582,57
3.328 –PROGRAMA CUSTEIO AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 3.328 16.732,96
3.329 –CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE INCENTIVO 3.329 1.999,33
3.335 –PROGRAMA INVESTIMENTO – FARMÁCIA 3.335 2.563,45
3.339 –PROGRAMA VIGIASUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.339 57.052,16
3.340 –PROGRAMA APSUS INVESTIMENTOS 3.340 125.241,91
3.341 –AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO 3.341 1.450,00
3.349 –VIGILÂNCIA EM SAÚDE CUSTEIO RES 615/2019 3.349 31.330,67
3.351 –VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAPITAL RES 615/2019 3.351 29.004,90
3.352 –INCREMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB 3.352 7.003,79
3.1018 –EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVAS 3.1018 100.000,00
3.498 –PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.498 155.491,56
3.499 –PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA 3.499 153,91
3.518 –BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE 3.518 53.094,07
3.1023 –COVID 19 – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 3.1023 5.162,44
Art. 3º–Este Ato entra em vigor a partir da data da publicação, revogadas as disposições
em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, ao primeiro
dia mês de Março de 2021.
MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK - PREFEITO MUNICIPAL
Cod354493
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
DECRETO Nº 18, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

reforço das seguintes dotações orçamentárias.

Revoga Decreto Municipal nº 17/2021; Dispõe sobre medidas urgentes de enfrentamento
à pandemia de COVID-19 no Município Nova Esperança do Sudoeste, e dá outras
providências.
JAIME DA SILVA STANG, Prefeito de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disciplinado no Decreto do Estado do Paraná nº. 6983/2021, que
determina as medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19.
Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da
rede de atenção à saúde;
Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média
para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19;
Considerando que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se encontra
em seu último estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e equipamentos no
atual panorama;
Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento
da pandemia da COVID-19;
Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado, ante
o aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar;
Considerando a RESOLUÇÃO Nº 1434/2020 da Secretaria da Saúde do Paraná – SESA;
Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o enfrentamento
da pandemia da COVID-19;
Considerando a necessidade de se adotar medidas urgentes e homogêneas nos 42
municípios do Sudoeste para redução do contágio pelo novo Coronavírus (Covid 19), no
intuito de preservar a Vida e a Saúde da população;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 17/2021, recepcionando o Município de Nova
Esperança do Sudoeste-PR, todas as disposições do Decreto do Estado do Paraná nº.
6983/2021, que estabelecem medidas emergenciais, temporárias, e de caráter obrigatório
para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, suspendendo o funcionamento dos
serviços e atividades não essenciais no território municipal durante a vigência deste
Decreto.
Art. 2º Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de
circulação em espaços e vias públicas.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e
veículos em razão de serviços e atividades essenciais.
Art. 3º São considerados serviços e atividades essenciais aquelas definidas pelo art. 5º do
Decreto do Estado do Paraná nº. 6983/2021, e as que porventura vierem a ser incluídas
em decretos posteriores.
Art. 4º Fica estabelecido o regime provisório de trabalho exclusivamente interno na
Administração Pública Municipal, ressalvadas aquelas caracterizadas como essenciais,
conforme dispositivo anterior.
Art. 5º O descumprimento das determinações constantes neste Decreto poderá ensejar
crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), ou ainda contra a saúde pública (art.
268 do Código Penal), além das medidas administrativas.
Art. 6º A autoridade sanitária poderá no caso de descumprimento das disposições aqui
tratadas aplicar as seguintes sanções:
I. advertência;
II. multa;
III. suspensão do Alvará de Funcionamento do empreendimento.
§1°. A sanção de advertência corresponde a uma admoestação, por escrito, ao infrator,
indicando as providências cabíveis para adequação.
§2°. A sanção de multa corresponde ao pagamento de obrigação pecuniária, pelo infrator,
podendo ser aplicada independente de advertência prévia, sendo que a valoração
constará em Decreto específico.
Art. 7º Ficam suspensos os prazos para apresentação de defesa e recurso nos Processos
Administrativos em trâmite no âmbito da Administração Pública Municipal.
Parágrafo único. Excepcionalizam-se das suspensões previstas no caput deste artigo os
casos em que verificada hipótese de prescrição ou decadência.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas
do dia 08 de março de 2021.
Gabinete do Prefeito do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná,
aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021.
JAIME DA SILVA STANG - Prefeito
DECRETO Nº. 015/2021

Cod354479

01.03.2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova
Esperança do Sudoeste para o Exercício de 2021 e da outras providencias.
JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do
Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 41,
inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal Nº.
1029/2020 de 01 de dezembro de 2020.
Artigo 1º–Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Nova Esperança do
Sudoeste, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020, um Credito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 31.115,00 (trinta e um mil e cento e quinze reais), para

Funcional Programática

Fonte

Valor (RS)

Sentenças Judiciais – 33

0

16.000,00

Indenizações e Restituições – 1762

633

75,00

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01

DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.121.0003.2.005

MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. ADMIN.

33.90.91.00.00.00
33.30.93.00.00.00

TOTAL....................................................................................................................

16.075,00

Funcional Programática

Fonte

Valor (RS)

Indenizações e Restituições – 1777

627

40,00

Indenizações e Restituições – 1761

781

15.000,00

08

DEPTO. DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

02

DIV. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.451.0015.1.006

Obras de Infraestrutura e Circulação

33.30.93.00.00.00
33.22.93.00.00.00

TOTAL....................................................................................................................

15.040,00

Artigo 2º–Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar, fica utilizado o
Excesso de Arrecadação e o Superávit Financeiro apurado no Exercício Anterior nas
seguintes fontes de recursos:
I – Superávit Financeiro:
Fonte

Valor (R$)

000

Recursos Ordinários – Livres

16.000,00

II – Excesso de Arrecadação
138

13210011030146

633

Convênio SEDU 181/2020–Aquisição Caminhão Plataforma

75,00

133

13210011030145

627

Convênio SEDU–279/2019–Iluminação Pública

40,00

88

13210011030126

781

Convênio ME 869608/18–Reforma do Ginásio de Esportes

15.000,00

TOTAL.............................................................................................................

15.115,00

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 927/2017 – PPA 2018 a 2021 e anexos
da Lei nº. 1023/2020 – LDO 2021, relativo a atividades e Projetos.
Artigo 4º–Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR.
Em 01 de Março de 2021.
______________________
JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal
Cod354560

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 228/2019

REFERENTE À MODALIDADE DE PREGÃO 52/2019 QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E AUTO POSTO CANAAN
LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica
de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/000132, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do
Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME
DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade
nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE
e AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no
CPNJ/MF nº 04.202.351/0001-36, situada na Rodovia BR 277, KM 254 + 850 mts, s/n,
na Cidade IRATI, Estado do PR, neste ato representada pelo Senhor ALCINDO ATELIO
DICKEL, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 644.341.259-15 e Cédula de Identidade
nº 46595327, residente e domiciliado na cidade de IRATI- PR, a seguir denominada de
CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições
a seguir relacionadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula
primeira do Contrato nº 228/2019, de 29 de outubro de 2019, que passa a ter a seguinte
redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO–DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de combustível, sendo Gasolina Comum e Diesel S-10, entre os km 200 a 270 da BR
277, para os veículos do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR alterando o
valor unitário tendo em vista a alterações de valores no mercado, passando a serem os
seguintes:
Lote

Item

Descrição

Marca

Unit.

01

01

Gasolina Comum

PETROBRAS

5,19

01

02

Óleo Diesel S 10

PETROBRAS

4,18

O valor aditivado do contrato é de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais), no qual já
estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do reajuste
de valor, tendo em vista a alteração dos preços praticados no mercado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.
CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da
data da assinatura.
E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo
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Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma, na presença de duas
testemunhas.
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 01 de março de 2021.
_____________________________________________
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
____________________________________________
AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP - ALCINDO ATELIO DICKEL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.________________________________
RG:
2. _______________________________
RG:

PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–TESTE SELETIVO Nº. 002/2018
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ASSUMIR O CARGO PÚBLICO
QUE SE HABILITOU NO TESTE SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL POR
PRAZO DETERMINADO 02/2018.
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

L.P.

C.G.

INF.

C.E.

NOTA PROVA
OBJETIVA

RESULTADO

360707

MAYCON ROBERTO
BASSO ALVES

31/07/1991

20,0

8,0

8,0

36,0

72,0

3.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 01 de março de 2021.
________________________
JAIME DA SILVA STANG - PREFEITO MUNICIPAL

Cod354549

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02–2021

REFERENTE AO TESTE SELETIVO Nº. 002/2018, PRORROGADO POR 2 ANOS.
O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, JAIME DA SILVA
STANG, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e pelo Teste Seletivo para Admissão de Pessoal por prazo determinado, Edital
nº. 002/2018.
RESOLVE TORNAR PÚBLICO:
I – A convocação do candidato aprovado no Teste Seletivo para Admissão de Pessoal por
prazo determinado, aberto através do Edital nº. 002/2018 de 21 de Novembro de 2018,
relacionado abaixo.
II – Os candidatos convocados têm o prazo de 02 (dois) dias úteis, para aceitar ou não a
vaga existente no quadro de pessoal, a contar de 02 de março de 2021.
III – Para prestar o pronunciamento quanto a aceitar ou não o cargo, o(s) candidato(s)
deverá (ão) dirigir-se a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova
Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, munidos dos documentos pessoais.
IV – O Candidato que não comparecer ou se pronunciar até as 17h30min do dia 03
de março de 2021, será automaticamente eliminado do presente Teste Seletivo para
Admissão de Pessoal.
V – O disposto no presente Edital obedece aos preceitos contidos na Legislação de Teste
Seletivo e demais disposições legais vigentes.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do
Paraná, em 01 de março de 2021.
______________________
JAIME DA SILVA STANG - PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–TESTE SELETIVO Nº. 002/2018
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ASSUMIR O CARGO PÚBLICO
QUE SE HABILITOU NO TESTE SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL POR
PRAZO DETERMINADO 02/2018.
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL
DATA DE
NASCIMENTO

INSCRIÇÃO

NOME

360707

MAYCON ROBERTO BASSO
31/07/1991
ALVES

L.P.

C.G.

INF.

C.E.

NOTA
PROVA
OBJETIVA

RESULTADO

20,0

8,0

8,0

36,0

72,0

3.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 01 de março de 2021.
________________________
JAIME DA SILVA STANG - PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02–2021

[.@cd_nmrpag]

Cod354531

REFERENTE AO TESTE SELETIVO Nº. 002/2018, PRORROGADO POR 2 ANOS.
O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, JAIME DA SILVA
STANG, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e pelo Teste Seletivo para Admissão de Pessoal por prazo determinado, Edital
nº. 002/2018.
RESOLVE TORNAR PÚBLICO:
I – A convocação do candidato aprovado no Teste Seletivo para Admissão de Pessoal por
prazo determinado, aberto através do Edital nº. 002/2018 de 21 de Novembro de 2018,
relacionado abaixo.
II – Os candidatos convocados têm o prazo de 02 (dois) dias úteis, para aceitar ou não a
vaga existente no quadro de pessoal, a contar de 02 de março de 2021.
III – Para prestar o pronunciamento quanto a aceitar ou não o cargo, o(s) candidato(s)
deverá (ão) dirigir-se a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova
Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, munidos dos documentos pessoais.
IV – O Candidato que não comparecer ou se pronunciar até as 17h30min do dia 03
de março de 2021, será automaticamente eliminado do presente Teste Seletivo para
Admissão de Pessoal.
V – O disposto no presente Edital obedece aos preceitos contidos na Legislação de Teste
Seletivo e demais disposições legais vigentes.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do
Paraná, em 01 de março de 2021.
______________________
JAIME DA SILVA STANG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
PORTARIA Nº 19.211

PORTARIA Nº 19.216

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado
com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo
nº 01246/2021, datado de 23 de fevereiro de 2021; resolve:
EXONERAR
Art. 1º – A pedido, a Sra. SUELLEN DE FATIMA DO ROSARIO PAIM, portadora do
RG nº 10.916.995-1, inscrita no CPF/MF nº 080.467.209-17, do cargo de Atendente de
Creche–PSS, regime Celetista, admitida em 14/03/2019, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura – CMEI São Francisco, a contar de 1º de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 26 de fevereiro de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
art. 87 da Lei Orgânica Municipal, além do disposto artigo 23 e demais disposições
constantes na Lei Municipal nº 1.663, de 24 de maio de 2006, Lei Municipal nº 1.670 de
24 de maio de 2006, Lei Municipal nº 2.253, de 14 de novembro de 2014, e Lei Municipal
nº 2.272 de 04 de março de 2015, Lei Municipal nº 2702, de 22 de outubro de 2019, bem
como a Lei Municipal nº 2.773 de 14 de dezembro de 2020; Considerando o Memorando
nº 0031/2021, datado de 1º de março de 2021, expedido pela Divisão de Recursos
Humanos; Considerando a classificação em Processo Simplificado 01/2019–B, conforme
Edital de Convocação sob o nº 42/2019–B; resolve,
NOMEAR
Art. 1º – Os funcionários abaixo indicados, a contar de 1º de março de 2021:
VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR – PSS
INDÍGENA
Nível II – 01

PORTARIA Nº 19.212
O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado
com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo
nº 01208/2021, datado de 23 de fevereiro de 2021; resolve:
EXONERAR
Art. 1º – A pedido, a Sra. LUANA CARLA DOS SANTOS BRANDT LOURENÇO, portadora
do RG nº 12.664.401-9, inscrita no CPF/MF nº 102.895.379-83, do cargo de Auxiliar
Administrativo–PSS, regime Celetista, admitida em 06/05/2019, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, a contar de 1º de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 26 de fevereiro de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
Cod354499

PORTARIA Nº 19.213

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal; Considerando o
Ofício nº 131/2021, datado de 1º de março de 2021, expedido pelo Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente; resolve:
AUTORIZAR
Art. 1º – Os servidores abaixo relacionados, a conduzir veículo de propriedade do
Município de Palmas–PR, quando necessário, para o desempenho de suas atividades, a
contar de 02 de março de 2021:
Rubens Cleiton Garcia

018.307.539-08

Classificação

Nome

CPF

Local

05

Savio Junior Mendes

109.053.379-99

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR – PSS
Nível II – 01
Classificação

Nome

CPF

Local

93

Rafael Camilo Barboza

070.802.709-10

Secretaria Municipal de Administração

99

Carmen Salete Martinelli

434.337.319-34

Secretaria Municipal de Administração

CUIDADOR SOCIAL – PSS
Nível X – 01
Classificação

Nome

CPF

Local

08

Ana Caroline da Silva

084.893.059-27

Secretaria Municipal de Assistência Social

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 1º de março de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

Conselheiro Tutelar Suplente

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 1º de março de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 19.214

Cod354513

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado
com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo
nº 01306/2021, datado de 26 de fevereiro de 2021; resolve:
EXONERAR
Art. 1º – A pedido, a Sra. ALEXANDRA APARECIDA KICH MEDEIROS, portadora do RG
nº 7.589.591-7, inscrita no CPF/MF nº 036.289.939-89, do cargo de Professor Educação
Fundamental/Infantil, regime Estatutário, admitida em 07/08/2006, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, a contar de 1º de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 1º de março de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 19.215
O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado
com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo
nº 01308/2021, datado de 26 de fevereiro de 2021; resolve:
EXONERAR
Art. 1º – A pedido, o Sr. EDUARDO DALLA MEA DE LIMA, portadora do RG nº 13.228.8186, inscrita no CPF/MF nº 096.364.059-30, do cargo de Vigia/Guardião/Zelador–PSS,
regime Celetista, admitida em 09/07/2019, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura, a contar de 1º de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 1º de março de 2021.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
Cod354543
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
DECRETO Nº 053/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, resolve
EXONERAR
a pedido, ADEMIR SAUGO, RG nº 5.773.950-9, ocupante do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe do Departamento de Controle Agropecuário, do Quadro Único do
Pessoal, a partir de 01 de março de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 01 DE MARÇO DE 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
Cod354482

DECRETO Nº 052/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 1216/2019 e Edital 001/2019 de –
PSS, resolve
PRORROGAR
por mais um ano os contratos do servidores abaixo, admitidos através do PSS – Edital
001/2019, que passam a terem suas vigências até 08/03/2022 e 10/03/2022:
Nome

CPF

Cargo

Luiza Anita Magnani

05844818962

Professora Infant

Diani Elisa da Silva

09994179918

Professora Infant

Joicilene Riojas Gnoatto

07277380975

Professora Infant

Thays Eduarda Guerra

10837694990

Zeladora

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 26 DE FEVEREIRO DE
2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
DECRETO Nº 055/2021

Cod354484

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, resolve
EXONERAR
a pedido, CARLIONÉIA APARECIDA CAMPRA, RG nº 6.043.101-9, ocupante do Cargo
de Enfermeira, contratada por prazo determinado – PSS, sob o Regime da CLT, a partir
de 01 de março 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 01 DE MARÇO DE 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
Decreto nº 050/2021

Cod354495

Súmula. Institui o Programa de Ensino a ser desenvolvido pelas Instituições de Ensino de
Pranchita/PR – Educação Infantil – no período de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição Federal de 1988;
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências; o Decreto Federal nº 10.212/2020,
que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; a Lei Estadual nº
13.331/2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle
das ações dos serviços de saúde no âmbito do Estado do Paraná; a Portaria MS/GM
nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; a
Portaria MS/GM nº 356/2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o
disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no Município de Pranchita.
Considerando ainda, a aprovação do referido programa pelos Conselhos Escolares de
cada instituição do município, conforme disposto na Ata nº 01/2021 do CMEI – Emília
Zalesk Furlan, Ata nº 01/2021 CMEI- Fernando Fermino Moresco, CMEI – Brincar e
Aprender aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, Ata nº 02/2021 da Escola
Rural Municipal Santo Zolin Bolzan e Ata nº 02/2021 da Escola Rural Municipal Monteiro
Lobato.
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços públicos de educação, da rede
pública de ensino do Município, prestados pela Secretaria Municipal de Educação de
Pranchita, em consonância com as medidas de enfrentamento de emergência de saúde
pública em decorrência da COVID-19.
Considerando o teor do Decreto Municipal nº 48/2021 art. 6º que trata da suspensão
de aulas presenciais nas instituições de ensino do município de Pranchita e dá outras
providências, como as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública em
decorrência da COVID-19;
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Ficam instituídas as normas relacionadas ao ensino a ser desenvolvido pela
rede pública municipal de ensino na Educação infantil de Pranchita-PR no período de
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus – COVID- 19,
conforme termos deste Decreto.
Art. 2º As atividades pedagógicas a serem realizadas no período de suspensão de aulas
presenciais serão desenvolvidas pelos docentes da Educação Infantil da rede pública
municipal de ensino, de acordo com as turmas sob sua regência, e disponibilizadas
de forma impressa e online aos pais ou responsáveis na escola em que o aluno está
matriculado, conforme cronograma, em dia e hora marcados pela equipe gestora da
escola.
Art. 3º Compreendem atividades escolares não presenciais:
I. as ofertadas pela instituição de ensino, elaboradas e sob responsabilidade de
acompanhamento do professor da turma ou do componente curricular, de maneira remota
e sem a presença do professor e do estudante no mesmo espaço;
II. metodologias por meio da utilização de recursos tecnológicos, inclusive softwares
e hardwares, adotadas pelo professor ou pela instituição de ensino e utilizadas pelos
estudantes com material ou equipamento particular, cedido pela instituição de ensino, ou
mesmo público;
III. as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta pedagógica
curricular da instituição de ensino aprovadas;
IV. as que integram o processo de avaliação do estudante.
Parágrafo único: A mantenedora e a instituição de ensino devem buscar amparo na
experiência de seus professores e disponibilizar meios e recursos pedagógicos e
tecnológicos para oportunizar a formação dos professores, com vistas à oferta desse tipo
de atividade.
CAPÍTULO II
Da Educação Infantil (0 a 3 anos)
Art. 4º As atividades para a Educação infantil de 0 a 3 anos serão realizadas pelos
professores e equipes pedagógicas no período da suspensão das aulas, cumprindo com
a função social da Educação Infantil.
§ 1º As Insituições ião orientar as familias para realizarem brincadeiras infantis, propor
desenhos e pinturas, modelagem, jogos infantis, atividades músicais/canções, teatros e
rodas cantadas, sugerir canais/blogs de desenhos, histórias e filmes, emprestar livros
infantis, e demais possibilidades de atividades, que serão repassadas através de grupos
de WhatsApp, bem como atividades impressas, conforme a idade dos alunos.
§ 2º Todas as ações descritas no §1º tem como objetivo dar suporte aos pais/responsáveis
no período da suspensão das aulas em que as crianças precisam passar o tempo de
forma construtiva, bem como desfrutar de lazer e convivência coms os familiares.
Art. 5º Os professores elaborarão as atividades de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular elaborarão planilha de acompanhamento diário das atividades remota de aulas
não presenciais, relatórios pedagógicos de acompanhamento e avaliação.
CAPÍTULO III
Da Educação Infantil (4 a 5 anos)
Art. 6º As atividades para a Educação Infantil de 4 a 5 anos serão realizadas pelos
professores de acordo com as turmas sob sua regência e equipes pedagógicas, as quais
serão disponibilizadas em forma impressa e online aos pais ou responsáveis na escola
em que o aluno está matriculado, conforme cronograma, em dia e hora marcados pela
equipe gestora da escola.
Parágrafo único: As atividades referidas no caput deste artigo serão organizadas em forma
de apostila quinzenal, com abrangência em todos os componentes curriculares obrigatórios.
Art. 7º No caso de necessidades de esclarecimentos de eventuais dúvidas e para fins
de obtenção de informações acerca do andamento das atividades, os responsáveis
pelos alunos serão orientados por meio dos grupos de WhatsApp com professores e
pais e/ou responsáveis dos alunos da turma, os quais receberão apoio, orientação e
acompanhamento quanto ao desenvolvimento das atividades, podendo entrar em contato
também com as instituições de ensino por meio telefônico, ou na modalidade presencial
na escola conforme cronograma elaborado pela instituição.
Art. 8º O responsável pelo aluno deverá se comprometer a seguir cronograma de entrega
estabelecido pelas escolas, de acordo com orientação da Secretaria Municipal de
Educação, conforme divulgação via WhatsApp a fim de evitar aglomerações, bem como a
assinatura do controle de retirada das atividades.
Art. 9 O material encaminhado deverá ser estudado pelo aluno com auxilio dos
responsáveis, de acordo com o prazo estabelecido pela instituição de ensino, com a
respectiva devolutiva dos trabahos aos professores para contabilização de frequência
e análise.
Parágrafo único: A devolutiva para correção das atividades poderá ser realizada mediante
o envio por meio eletronico ou, em sendo o caso, encaminhada em meio físico, conforme
cronograma das escolas.
Art. 10 Os professores elaborarão as atividades de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular elaborarão planilha de acompanhamento diário das atividades remota de aulas
não presenciais, relatórios pedagógicos de acompanhamento e avaliação.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 11 Todo material utilizado pelos professores no desenvolvimento das atividades
pedagógicas, tais como sites, blogs, livros, apostilas e mídias em geral, deverá ser
devidamente referenciado.
Art. 12 Cada uma das instituições escolares deverá apresentar proposta de trabalho,
desenvolvida conforme modelo estrutural fornecido pela Secretaria Municipal de
Educação, submetendo-o ao Conselho Escolar para aprovação.
Parágrafo único. Aprovada pelo Conselho Escolar, a proposta de trabalho referida no

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da
autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site.

ON
OBSERVATÓRIO NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório
Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do
carimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.

http://dioems.com.br/

2999214417

Diário Oficial
Terça-Feira, 02 de março de 2021

[@cd_dtext]

[.@cd_dtext]

Página 98 / 109

Ano X – Edição Nº 2308

[@cd_nmredi]

[@cd_nmrpag]

[.@cd_nmredi]

caput será considerada como reposição das aulas referentes ao período de suspensão de
aulas presenciais, conforme registro em ata e assinatura de todos os presentes.
Art. 13 Todas as instituições de ensino organizarão cronograma para seu quadro de
professores, respeitando a carga horária de cada um, a fim de que a carga horária
semanal seja cumprida da seguinte forma:
I–comparecimento na instituição de ensino, ao menos em um dia na semana, para fins de
desenvolvimento das atividades, respeitando-se a jornada de trabalho diária;
II–cumprimento do restante da carga horária semanal em trabalho no regime de home
office.
§ 1º. Para fins de cumprimento do disposto no caput, a direção de cada instituição de
ensino estabelecerá escala diária para que, no mínimo, 2 (dois) servidores cumpram
jornada de forma presencial.
§ 2º Ficam dispensados do trabalho presencial, e, portanto, dos cronogramas referidos
neste artigo, os servidores que se enquadrem em grupo de risco, os quais deverão
realizar seu trabalho exclusivamente em regime de home office.
Art. 14 As atividades realizadas pelas instituições de ensino municipais serão
contabilizadas como horas de estudo, conforme estabelecido no Calendário Escolar.
Art. 15 Fica instituido por tempo indeterminado as aulas na modalidade remota na rede
pública municipal de ensino.
Art. 16 Fica revogado o Decreto Municipal nº 070/2020 de, 18 de junho de 2020.
Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
11 de fevereiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Pranchita/PR, 26 de fevereiro de 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
Decreto nº 051/2021

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Cod354497

Súmula. Institui o Programa de Ensino a ser desenvolvido pelas Instituições de Ensino de
Pranchita/PR no período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição Federal de 1988;
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências; o Decreto Federal nº 10.212/2020,
que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; a Lei Estadual nº
13.331/2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle
das ações dos serviços de saúde no âmbito do Estado do Paraná; a Portaria MS/GM
nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; a
Portaria MS/GM nº 356/2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o
disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no Município de Pranchita..
Considerando ainda, a aprovação do referido programa pelos Conselhos Escolares de
cada instituição do município, conforme disposto na Ata nº 01/2021 do CMEI – Emília
Zalesk Furlan, Ata nº 01/2021 CMEI- Fernando Fermino Moresco, CMEI – Brincar e
Aprender aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, Ata nº 02/2021 da Escola
Rural Municipal Santo Zolin Bolzan e Ata nº 02/2021 da Escola Rural Municipal Monteiro
Lobato.
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços públicos de educação, da rede
pública de ensino do Município, prestados pela Secretaria Municipal de Educação de
Pranchita, em consonância com as medidas de enfrentamento de emergência de saúde
pública em decorrência da COVID-19.
Considerando o teor do Decreto Municipal nº 48/2021 art. 6º que trata da suspensão
de aulas presenciais nas instituições de ensino do município de Pranchita e dá outras
providências, como as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública em
decorrência da COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º Ficam instituídas as normas relacionadas ao ensino a ser desenvolvido pela rede
pública de ensino municipal de Pranchita-PR no período de enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus – COVID- 19, conforme termos deste Decreto.
Art. 2º As atividades pedagógicas a serem realizadas no período de suspensão de aulas
presenciais serão desenvolvidas pelos docentes da rede pública municipal de ensino, de
acordo com as turmas sob sua regência, e disponibilizadas de forma impressa aos pais
ou responsáveis na escola em que o aluno está matriculado, conforme cronograma, em
dia e hora marcados pela equipe gestora da escola.
§ 1ºAs atividades referidas no caput deste artigo serão organizadas em forma de apostila quinzenal,
subdivididas em 04 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, com abrangência em todos
os componentes curriculares obrigatórios.
§ 2º No caso de necessidades de esclarecimentos de eventuais dúvidas e para fins
de obtenção de informações acerca do andamento das atividades, os responsáveis
pelos alunos serão orientados por meio dos grupos de WhatsApp com professores e
pais e/ou responsáveis dos alunos da turma, os quais receberão apoio, orientação e
acompanhamento quanto ao desenvolvimento das atividades, podendo entrar em contato
também com as instituições de ensino por meio telefônico, ou na modalidade presencial
na escola conforme cronograma elaborado pela instituição.
Art. 3º As atividades desenvolvidas pela escola serão disponibilizadas de forma impressa a
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todos os alunos, por meio dos pais ou responsáveis legais destes, levando em conta que
muitos não disponham de recursos para promover a impressão.
Parágrafo Único. No caso do caput, o responsável pelo aluno deverá se comprometer a
seguir cronograma de entrega estabelecido pelas escolas, de acordo com orientação da
Secretaria Municipal de Educação, conforme divulgação via WhatsApp a fim de evitar
aglomerações, bem como a assinatura do controle de retirada das atividades.
Art. 4º O material encaminhado deverá ser estudado pelo aluno, com auxílio dos
responsáveis, de acordo com o prazo estabelecido pela instituição de ensino, com a
respectiva devolutiva dos trabalhos aos professores para contabilização de frequência e
análise do resultado obtido.
Parágrafo Único. A devolutiva para correção das atividades poderá ser realizada mediante
o envio por meio eletrônico ou, em sendo o caso, encaminhada em meio físico, conforme
cronograma das escolas.
Art. 5º Os profissionais da Educação Especial, deverão participar do desenvolvimento
das atividades juntamente com os professores regentes, a fim de promover as pertinentes
adaptações para os alunos sob sua responsabilidade.
Art. 6º Os professores elaborarão as atividades de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular, elaborarão planilha de acompanhamento diário das atividades remota de aulas
não presenciais, relatórios pedagógicos de acompanhamento e avaliação.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Educação promoverá o encaminhamento de modelo
estrutural para organização das atividades, o qual deverá ser seguido pelas instituições
municipais de ensino público.
Art. 8º Todo material utilizado pelos professores no desenvolvimento das atividades
pedagógicas, tais como sites, blogs, livros, apostilas e mídias em geral, deverá ser
devidamente referenciado.
Art. 9 Cada uma das instituições escolares deverá apresentar proposta de trabalho,
desenvolvida conforme modelo estrutural fornecido pela Secretaria Municipal de
Educação, submetendo-o ao Conselho Escolar para aprovação.
Parágrafo Único. Aprovada pelo Conselho Escolar, a proposta de trabalho referida no
caput será considerada como reposição das aulas referentes ao período de suspensão de
aulas presenciais, conforme registro em ata e assinatura de todos os presentes.
Art. 10 Todas as instituições de ensino organizarão cronograma para seu quadro de
professores, respeitando a carga horária de cada um, a fim de que a carga horária
semanal seja cumprida da seguinte forma:
I - comparecimento na instituição de ensino, ao menos em um dia na semana, para fins de
desenvolvimento das atividades, respeitando-se a jornada de trabalho diária;
II - cumprimento do restante da carga horária semanal em trabalho no regime de home
office.
§ 1º. Para fins de cumprimento do disposto no caput, a direção de cada instituição de
ensino estabelecerá escala diária para que, no mínimo, 2 (dois) servidores cumpram
jornada de forma presencial.
§ 2º Ficam dispensados do trabalho presencial, e, portanto, dos cronogramas referidos
neste artigo, os servidores que se enquadrem em grupo de risco, os quais deverão
realizar seu trabalho exclusivamente em regime de home office.
Art. 11 As atividades realizadas pelas instituições de ensino municipais serão contabilizadas
como horas de estudo, conforme estabelecido no Calendário Escolar, na falta de dias o
não cumprimento da carga horária mínima até o retorno das aulas presencias, a mesma
poderá ser com atividades remotas em contra turno.
Parágrafo Único. O registro das notas e conceitos será realizado de acordo com o
aproveitamento dos alunos nas atividades disponibilizadas pelas instituições de ensino.
Art. 12 Fica garantida à Educação Infantil o percentual mínimo de 60% de aula presencial,
conforme Lei Federal nº 9.394/1996, o que deverá ser viabilizado pela Secretaria
Municipal de Educação por meio de reorganização do calendário escolar assim que forem
retomadas as atividades presenciais.
Parágrafo Único. As atividades da Educação Infantil serão disponibilizadas para fins de
desenvolvimento da criança sem contabilizar carga horária no currículo individual do
aluno, de forma a cumprir no máximo 04 horas diárias por turma.
Art. 13 Fica instituido por tempo indeterminado as aulas na modalidade remota na rede
pública municipal de ensino.
Art. 14 Ficam revogados o Decreto Municipal nº 50/2020 de, 24 de abril de 2020 e Decreto
Municipal nº 63 de, 04 de junho de 2020.
Art. 15 Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de
fevereiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
Pranchita/PR, 26 de fevereiro de 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
Cod354498

DECRETO N.º 054/2021

Súmula: Revoga o Decreto Municipal nº 049 de 26 de fevereiro de 2021, e ratifica o
decreto do Governo do Estado do Paraná, no âmbito do Município de Pranchita.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhes foram conferidas, em conformidade com o inciso IX do artigo
70 da Lei Orgânica do Município de Pranchita/PR,
I – CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 6983 de 26 de fevereiro de 2021;
II – CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas restritivas para o
enfrentamento da expansão dos índices de contaminação pela COVID-19;
III – CONSIDERANDO a reunião realizada em Cascavel pelos prefeitos da região, na
tarde de sexta feira (26), para deliberar sobre o tema, onde em votação de 14 votos contra
13, definiu-se que os municípios irão acatar na íntegra o decreto estadual divulgado pelo
governador;
IV – CONSIDERANDO as manifestações feitas na reunião do dia 26 de fevereiro de 2021
da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus;
DECRETA
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Art. 1º. Ficam acolhidas no âmbito do Município de Pranchita as determinações constantes
do Decreto Estadual nº 6.983/2021, cujos efeitos se estendem do período das zero hora
do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
Art. 2º. As atividades religiosas somente poderão atuar com atendimento individual ou
culto on-line, conforme determinação contida na Resolução da SESA nº 856.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação, com prazo de vigência
limitado no Decreto Estadual nº 6.983/2021.
Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 049 de 26, de fevereiro de 2021.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 26 DE FEVEREIRO.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

VALOR DO CONTRATO: Inalterado.
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação
orçamentária:
DOTAÇÕES
Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática

Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2021

0930

06.001.12.361.0070.2027

123

3.3.90.30.00.00

Do Exercício

Pranchita, 01 de março de 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Cod354501

PORTARIA Nº 017/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais resolve
CONCEDER
a DANIELA APARECIDA ZAMBONI, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão, 30
(trinta) dias de férias, a partir de 01 de fevereiro de 2021, referente período aquisitivo de
01/04/20 a 31/03/21.
A presente Portaria passa a surtir seus efeitos legais, retroativos a 01 de fevereiro de
2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 11 DE FEVEREIRO DE
2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
PROCESSO SELETIVO SIMPLICIFADO PSS Nº 004/2020

Cod354483

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições, e em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Processo
Seletivo Simplificado–PSS – Edital 04/2020, de 04/05/2020, CONVOCA em segunda
chamada, nos termos do Item 8.14, do referido Edital, a candidata abaixo mencionada, a
comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, no prazo de 03 (três)
dia, a contar da publicação deste Edital, no horário das 7h30min a 11h30min, munidas de
seus documentos pessoais e demais documentos constantes no Edital do PSS, a fim de
ser nomeada para o respectivo cargo, para a qual obteve classificação:
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nome - Juçara de Fátima Fernandes da Cruz
O candidato(a) classificado(a) que convocado(a) e não comparecer no prazo indicado,
será considerado desistente da vaga ao cargo em que foi aprovado(a), desde que não
tenha se manifestado, justificando de forma escrita e aceitável seu não comparecimento,
observado o disposto junto ao item 8.13 do Edital, para permanência no final da lista de
classificação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 01 DE MARÇO DE 2021.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

Cod354517

NOVA DATA DE ABERTURA LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 07/2021
Exclusiva ME/EPP
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR, torna público que a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO, que considerando o Decreto Estadual nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021,
o qual suspende o funcionamento de serviços e atividades considerados não essenciais
em todo território estadual entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2021, o recebimento
dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública
do pregão fica prorrogada para o dia 16 de março, às 09h00min. O Edital, bem como a
devida Rerratificação, estão disponíveis e podem ser solicitados pelo e-mail licitacao@
pranchita.pr.gov.br, ou baixado no www.pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na
sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR,
com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura
Municipal, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira.
Informações pelo fone/fax (46) 35401122.
Pranchita, 01 de março de 2021.
Eloir Nelson Lange - Prefeito Municipal
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

[.@cd_nmrpag]

Cod354516

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 162.2019.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRANCHITA – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada de Santo Antonio do
Sudoeste – COOPAFI–CNPJ N.º 08.691.821/0001-23.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor
familiar rural para atender ao programa PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar) para as escolas municipais do Ensino Fundamental das Séries Iniciais e Centros
de Educação Infantil.
ORIGEM: Processo de Inexigibilidade nº. 03/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

Cod354486
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Cod354480

PORTARIA Nº. 13.090

Data: 01.03.2021
Concede FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA que especifica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1º–CONCEDER, na forma do art. 78 da Lei Complementar nº. 01 de 28.10.1991,
férias regulamentares, a servidora a seguir relacionada:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
NOME

N. º RG.

A PARTIR DE

PERÍODO AQUISITIVO

DRIELI CRISTINA ROHDE SCALCO

10.051.198-3

03/03/2021

2018/2019

Art.2º–Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo primeiro, entra em
vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, 01 de março de 2021.
JEAN PIERR CATTO - Prefeito Municipal
Cod354490

Cod354635
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE
RESOLUÇÃO Nº 04/2021
Data: 26 de Fevereiro de 2021
Sumula: DISPÕE sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Câmara
Municipal de Santa Izabel do Oeste–PR, para minimizar a propagação do Covid-19.
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 6.983, de 26 de Fevereiro de 2021, do Governo
do Estado do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o
enfrentamento da emergência de Saúde Publica decorrente da Pandemia da COVID-19.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE–PR, ERICA
DO NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1°–Suspender todas as atividades do Poder Legislativo do Município de Santa Izabel
do Oeste, incluídas as administrativas, as Sessões Plenárias, as reuniões das Comissões
Permanentes e todas as demais atividades agendadas pelo Parlamento Municipal, a partir
de 1º de Março (segunda-feira) até 05 de Março (sexta-feira).
Art. 2º–Durante o período de vigência desta Resolução, a Câmara Municipal poderá
ser convocada extraordinariamente para tratar de matéria urgente relacionada ao
enfrentamento da COVID-19.
Art. 3º–Esta RESOLUÇÃO tem validade por tempo determinado, podendo ser renovada
ou revogada, por necessidade ou interesse Público.
Gabinete da Presidência, aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de 2021.
ERICA DO NASCIMENTO - Presidente
Cod354489
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RESOLUÇAO Nº 08 DE 01 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre a convocação dos suplentes do Conselho Tutelar do Município de São João/
PR.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(CMDCA) do Município de São João–PR, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
Municipal nº 1.899, de 20 de Março de 2020.
Considerando as medidas de prevenção à pandemia do COVID19, com atenção para
o sistema protetivo de crianças e adolescentes, especialmente os serviços de alta
complexidade, e principalmente com relação à substituição de conselheiros tutelares
afastados por motivos de saúde RESOLVE:
Art. 1º Relativizar a aplicação do art. 61, inciso I, da Lei Municipal Nº 1.899, de 20 de
março de 2020, onde determina a convocação de suplente de Conselheiros Tutelares,
somente quando as licenças a que se fizerem jus excederem 30 (trinta) dias, permitindo a
convocação dos suplentes quando o afastamento for igual ou superior a 15 (quinze) dias,
enquanto perdurar a pandemia do COVID19.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São João–PR, 01 de março de 2021.
Igor de Santis Morais–Presidente do CMDCA
Aviso de Licitação

Cod354617

Pregão Presencial nº 07/2021. O Município de São João – Paraná, torna público, que no
dia 12 do mês de março de 2021, às 8:30 horas, na Secretaria Municipal de Administração,
estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07/2021, que tem por
objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais para construção, para
atendimento das diversas secretarias do Município de São João-PR, de acordo com as
especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital. Cópia do
Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação
ou pelo fone/fax: 46-3533.8300, e-mail: licitacaosj@hotmail.com, e site: www.saojoao.
pr.gov.br – Portal da Transparência. São João, 25 de fevereiro de 2021.
Clovis Mateus Cuccolotto – Prefeito Municipal de São João.
Cod354619
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
ATO DO PRESIDENTE Nº 4/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com
fundamento no inciso II do art. 40 do Regimento Interno,
CONSIDERANDO que a doença COVID-19, causado pelo Coronavírus SARS-CoV2, foi
classificada pela Organização Mundial de Saúde – OMS como uma pandemia;
CONSIDERANDO a alta capacidade de contágio e propagação do vírus;
CONSIDERANDO os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, do Governo
do Estado do Paraná, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório;
CONSIDERANDO que temos um vereador em isolamento;
CONSIDERANDO que as matérias já estão despachadas para análise das comissões,
não havendo nenhuma matéria de urgência;R E S O L V E:
Art. 1° Este Ato dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da
Câmara Municipal de São João, para minimizar a propagação da Covid-19, com vigência
no período de 1º a 5 de março de 2021.
Art. 2º–Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, das sessões extraordinárias,
das reuniões de comissões, das sessões solenes, das audiências públicas e demais
atividades agendadas por esta Casa de Leis.
Art. 3º–Durante o período de vigência deste Ato, a Câmara Municipal poderá ser convocada
extraordinariamente para tratar de matéria urgente relacionada ao enfrentamento da
COVID-19. As demais matérias em tramitação na Câmara Municipal ficam com prazos
suspensos durante este período.
Art. 4º–Ficam suspensas as atividades administrativas presenciais, estabelecendo-se a
prática do regime de trabalho remoto, à distância, por meio de tecnologia, aos servidores
da Câmara Municipal de São João, podendo o servidor ser convocado por motivo
justificado e de reconhecida necessidade, apenas pelo prazo estritamente necessário
para a realização da atividade.
Art. 5º–Fica suspenso o atendimento presencial ao público nas dependências da Câmara
Municipal, sendo mantido o contato através do email: camarasãojoão@outlook.com.
Art. 6º–Recomenda-se aos servidores e vereadores, bem como a população em geral, que
sigam os protocolos de saúde, evitando aglomerações e praticando atos de higienização.
Art. 7º–As medidas descritas no presente Ato têm a vigência de 1º a 5 de março de 2021,
podendo este Ato ser prorrogado.
Gabinete da Presidência, 01 de março de 2021.
Cod354614
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE
LEI Nº 970, DE 1º DE MARÇO DE 2021

DECRETO N° 3321/2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal instituir o PROGRAMA MUNICIPAL DE
CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO, destinado ao atendimento de
famílias carentes do município de São Jorge do Oeste, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, aprovou,
e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei
Art. 1º A presente Lei institui o PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE CESTA
BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO que tem por objetivo adquirir cestas básicas de alimentação
para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de
São Jorge do Oeste, Estado do Paraná.
Art. 2º As famílias serão incluídas no atendimento do PROGRAMA MUNICIPAL DE
CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO a partir da avaliação social,
realizada pelos técnicos do Serviço Social que atuam na Secretaria Municipal de
Assistência Social.
§ 1º Para inclusão no programa que se refere o caput do art. 1º desta lei, deverão ser
observadas as seguintes condições:
I. Famílias com crianças em situação de vulnerabilidade alimentar;
II. Famílias com idosos e ou portadores de deficiência em situação de doença;
III. Famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade e momentaneamente não
conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação;
IV. Famílias cuja renda “per capita” não ultrapasse a 1/3 (um terço) do salário mínimo
nacional.
§ 2º O tempo de permanência de cada família para recebimento do benefício é conforme
a necessidade, com a devida constatação da vulnerabilidade.
§ 3º As famílias poderão ser novamente incluídas no benefício de cesta básica de
alimentos, através de nova avaliação social, quando houver necessidade.
Art. 3º Para fazer jus ao recebimento da cesta básica de alimentos, as famílias necessitam
comprovar:
I. Que tenha requerido o acesso ao programa mediante o preenchimento de formulário
específico junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
II. Que estiver devidamente inscrita no CADUNICO;
III. Que as crianças em idade escolar no ensino fundamental encontram-se matriculadas
e frequentando às aulas;
IV. Que as crianças em idade de vacinação estejam com suas carteiras de vacinação
rigorosamente em dia;
V. A veracidade documental das informações contidas na ficha familiar da pesquisa
socioeconômica, que são de inteira responsabilidade do requerente;
VI. Que residam no Município a pelo menos 03 (três) meses da data do requerimento.
Art. 4º Fica previsto que o PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA
DE ALIMENTAÇÃO atenderá até 150 (cento e cinquenta) famílias, com a distribuição de
01 (uma) cesta por família.
§ 1º A cesta básica de alimentação deverá ser composta de alimentos básicos e
indispensáveis ao sustento familiar;
§ 2º Fica estabelecido o valor máximo de 0,77 UFM para cada unidade de cesta básica
de alimentação, as quais serão adquiridas através de procedimento licitatório adequado;
§ 3º As despesas para atendimento deste benefício correrão a conta do Orçamento
Municipal destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 4º Em situação de excepcionalidade, famílias com 07 (sete) membros ou mais, poderão
receber 02 (duas) cestas
Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social:
I.Oferecer corpo técnico qualificado para a organização da concessão do benefício;
II.Definir modelo de cadastro para o recebimento do benefício da cesta básica de
alimentos;
III.Selecionar as famílias cadastradas para o atendimento do benefício, considerando o
limite de concessões de cestas básicas de alimentos;
IV. Organizar distribuição/entrega das cestas básicas de alimentos, apresentando os
relatórios sempre que solicitado pela Administração Municipal;
V. Divulgar para a população usuária, os critérios de inclusão no benefício da cesta básica
de alimentos;
VI. Outras ações necessárias para a execução do programa, otimizando os recursos.
Art. 6º Perderão o benefício de cesta básica de alimentos as famílias:
I. Que descumprirem as normas estabelecidas nesta Lei;
II. Que na avaliação socioeconômica não comprovem a situação de carência;
III. Que não tenham requerido nova avaliação após o período de 12 (doze) meses da
primeira avaliação;
IV. Outros motivos não previstos nesta Lei, mas que representem afronto aos princípios
que regem a administração pública.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº
783/2017, e demais disposições em contrário.
Paço Municipal de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de
março do ano de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
LEILA DA ROCHA - Prefeita Municipal

Recepciona in totum o Decreto nº 6983, do Governo do Estado do Paraná, datado de 26
de fevereiro de 2021, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no
uso das atribuições legais que lhe foram confere o inciso VIII do art. 68 da Lei Orgânica
Municipal e dando cumprimento ao art. 133 da mesma norma, e
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto nº 6983, do Governo do Estado
do Paraná, datado de 26 de fevereiro de 2021, que determina medidas restritivas de
caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
da pandemia da COVID-19, com todas as considerações elencadas, em especial o
expressivo aumento nos últimos dias de casos positivados, de internamento hospitalar
e atendimentos de sintomáticos respiratórios nas unidades de saúde do Município, bem
como nos hospitais da região
DECRETA:
Art. 1º. Fica recepcionado in totum o Decreto nº 6983, do Governo do Estado do Paraná,
datado de 26 de fevereiro de 2021, que determina medidas restritivas de caráter
obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19.
Art. 2º. Fica suspenso o atendimento ao público na Prefeitura Municipal e nos demais
órgão municipais.
Parágrafo Único–A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às unidades
de saúde, as quais deverão funcionar obedecendo rigorosamente as determinações
da Secretaria de Estado da Saúde –SESA e do Ministério da Saúde, com atendimento
exclusivamente aos casos de urgência e emergência.
Art. 3º. Fica mantido, no âmbito da Rede Municipal de Educação, em caráter excepcional,
o regime especial para oferta de atividades escolares na forma não presenciais, de forma
remota, para os alunos matriculados na Educação Infantil (CMEIs, Infantil 4 e Infantil 5) e
anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ano ao 5º ano).
§ 1º Mantem-se o regime presencial de trabalho para o expediente presencial de todo o
quadro dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
§ 2º Caberá a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes o gerenciamento do regimento
presencial de trabalho como apoio das direções dos CMEIs e Escolas da Rede Municipal
de Ensino, devendo cumprir as recomendações sanitárias contidas nos dispositivos SESA
nº 632/2020 de 05/05/2020 e nº 0098/2021 de 03/02/2021.
Art. 4º. O desatendimento ou a tentativa de burlar às medidas estabelecidas neste
Decreto caracterizará infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades
e sanções aplicáveis e, no que couber, cassação de licença de funcionamento e interdição
temporária.
Parágrafo único. Fica estabelecido o valor entre R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com a gravidade da infração a ser fixada pela
autoridade competente, imposta à pessoa física e/ou jurídica bem como ao responsável
legal pelo estabelecimento ou propriedade particular, sendo dobrada em caso de
reincidência.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias, em especial o Decreto n° 3317/2021, com efeitos a partir da zero hora do dia
27 de fevereiro de 2021 até às 05:00 horas do dia 08 de março de 2021, podendo sua
vigência ser prorrogada.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e
seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 58º ano de emancipação.
LEILA DA ROCHA - Prefeita Municipal
Cod354477

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, que tem como
OBJETO:REGISTROS DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE HORAS MECÂNICO, PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS, A FROTA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna
publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor das empresas
vencedoras abaixo relacionadas:
Fornecedor

Lote

Valor Total R$

CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA

04

1.200,00

CLAUDIR JOSE CARNEIRO DA LUZ–ME

02, 03, 05

6.580,00

WILSON LUIZ PAGNUSSAT–ME

01, 06, 07

5.899,20

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D’Oeste-Paraná, 26 de fevereiro de 2021.
Diogo de Oliveira - Pregoeiro
Portaria n° 1989/2021

Cod354557
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021.
OBJETO: REGISTROS DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE HORAS MECÂNICO, PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS, A FROTA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE D’OESTE. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe,
sendo vencedores os abaixo relacionados:
Fornecedor

Lote

Valor Total R$

CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA

04

1.200,00

CLAUDIR JOSE CARNEIRO DA LUZ–ME

02, 03, 05

6.580,00

WILSON LUIZ PAGNUSSAT–ME

01, 06, 07

5.899,20

Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de
registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.
São Jorge D’Oeste–Paraná, 26/02/2021.
___________________
LEILA DA ROCHA - PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO

Cod354503

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
O Município de São Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia
12/03/2021 até as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial,
tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM
MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, COM
FORMAÇÃO EM MEDICINA INSCRITO NO CRM COM CARGA HORARIA DEFINIDA
NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE D´OESTE. Data para
entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento
aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação:
12/03/2021 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura
de São Jorge D’Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge
D’Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no
mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 ou
do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D’Oeste-PR, 01/03/2021.
Leila da Rocha – Prefeita. Diogo de Oliveira–Pregoeiro
Cod354510
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Estado
Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL
DEdoVITORINO
CNPJ 76.995.463/0001-00

Decreto

4631,

Decreto 4.634, de 26 de fevereiro de 2021

de 26 de fevereiro de 2021
Súmula: Recepciona as medidas restritivas de
enfrentamento da Covid-19 impostas pelo Estado
do Paraná, na forma em que especifica, e dá
outras providências.

Marciano Vottri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal, e
Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta
da rede de atenção à saúde;
Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima
da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19;
Considerando que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se
encontra em seu último estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e
equipamentos no atual panorama;
Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19;
Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no
Estado, ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção
hospitalar;
Decreta
Art. 1º. Ficam recepcionadas pelo Município de Vitorino as medidas impostas
pelo Governo do Estado do Paraná no Decreto 6983, de 26 de fevereiro de 2021 para
enfrentamento da Covid-19, mantidas as medidas impostas por Decretos Municipais
anteriores que não lhe forem contrárias.
Art. 2º. A Administração Municipal adotará, para o serviço público, medidas
próprias previstas na Lei 1786, de 7 de maio de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, 26 de fevereiro
de 2021.
Assinado de forma digital por
MARCIANO
MARCIANO VOTTRI:05691667998
VOTTRI:05691667998 Dados: 2021.02.26 16:05:59 -03'00'
Marciano Vottri
Prefeito
Cod354473

Rua Barão
dede
Capanema,
134 – Fone/Fax:(46)3227-1222
– 85.520-000 – Vitorino – Paraná
DECRETO
4.626,
26 de fevereiro
de 2021
e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br – http://www.pmvitorino.com.br

Súmula: Decreta situação de emergência causado pela pandemia do vírus Covid-19, no
âmbito territorial do Município de Vitorino.
Marciano Vottri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e com base na Legislação Municipal, estabelece, medidas para o
enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID -19), no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Vitorino.
CONSIDERANDO o aumento das confirmações de infecção pela Covid-19 nos municípios
vizinhos à Vitorino, bem como o aumento das ocupações dos quartos de UTI nos hospitais
da região;
CONSIDERANDO que o cenário atual de ocupação de leitos, aumento dos casos de
infecção por Covid-19 e internamentos, juntamente com a aparição de novas cepas e
variantes do vírus Covid-19, caracteriza uma ameaça imediata ao bem-estar, saúde e a
vida da população;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 4.298/2020, que declara situação de emergência
em todo o território paranaense;
CONSIDERANDO que por engano foi revogado o Decreto Municipal que anteriormente
havia declarado situação de emergência;
Resolve:
Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município de Vitorino, para
enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19.
Parágrafo único. As disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos
já publicados, às diretrizes do Ministério da Saúde e dos atos normativos expedidos
pelo Governo do Estado do Paraná a respeito das medidas adotadas para combate e
prevenção à Covid-19.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos em 26 de outubro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, 26 de fevereiro de 2021.
Marciano Vottri - Prefeito Municipal
Cod354474

Súmula: Reintegra servidores públicos por força de mandado de segurança concedido pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos em que especifica, e dá outras providências.
Marciano Vottri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e
Considerando o mandado de segurança concedido a alguns servidores, determinando a
sua reintegração nos cargos públicos dantes ocupados, mesmo diante de coisa julgada
em contrário, formada em processo de anulação de exoneração
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam provisoriamente reintegrados no serviço público os servidores abaixo
relacionados, em razão de concessão de mandado de segurança:
Servidor

Cargo

Claci Turra Bringhentti

Padeira

Joao Maria Demetrio da Silva

Carpinteiro

Santina Volpato

Gari

Terezinha Simão dos Santos

Servente escolar

Valcir Antonio de Lima

Carpinteiro

§ 1º. Deixam de ser reintegrados os servidores Arlindo Mingotte e Luiz Romano Godoi por
motivo de falecimento.
§ 2º. A presente reintegração se dá a título precário, tendo em vista a pendência de
recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, já admitido no tribunal de origem,
tornando-se definitiva em caso de desprovimento o recurso do Município e perdendo
efeito em caso de provimento.
§ 3º. A Gerência de Recursos Humanos deverá providenciar, por meio idôneo (edital, carta
com aviso de recebimento, telefonema com certificação do ato por termo ou declaração,
etc.), os atos de convocação de tais servidores, a fim de que retornem ao exercício de
suas atividades, no prazo estabelecido pela legislação municipal de regência, observados
os cuidados sanitários.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, 26 de fevereiro de 2021.
Marciano Vottri - Prefeito Municipal
Decreto 4577, de 22 de fevereiro de 2021

Cod354577

Marciano Vottri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e com base na Legislação Municipal, e
Considerando o que dispõe a Lei Municipal 542, de 11 de novembro de 1996, sobre o
Serviço de Inspeção Municipal, vinculado ao Departamento de Agricultura, destinado a
fiscalizar previamente, do ponto de vista industrial, higiênico e sanitário, os produtos de
origem animal;
Considerando que a única e última alteração e atualização legislativa na matéria se deu
pela Lei Municipal 1176, de 18 de novembro de 2011;
Considerando que a extrema importância da oferta de produto de origem animal (POA)
seguro ao consumidor final, principalmente em relação à sua qualidade higiênica, sanitária
e tecnológica;
Considerando que o conceito de inspeção higiênico-sanitária de um alimento está ligado
ao ato de observar ou examinar o produto, a fim de confirmar sua segurança como
matéria-prima voltada ao consumo humano;
Considerando a emergência de novas tecnologias relacionadas ao abate, processamento,
transporte, armazenamento (etc.) de tais produtos (carne, pescado, leite, ovos, produtos
de abelhas e seus respectivos derivados, comestíveis ou não), com impacto na atividade
de polícia (inspeção sanitária) a ser desempenhada pelos Poderes Públicos;
Considerando que o principal regulamento destas atividades (Decreto 30.691, de 29 de
março de 1952) foi revogado em termos relativamente recentes por outro regulamento
(Decreto 9.013, de 29 de março de 2017), sem embargo da emergência de outros
diplomas normativos infra legais, como por exemplo o Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA);
Considerando a necessidade de atualização e aperfeiçoamento constante da legislação
municipal;
Decreta
Art. 1º. Ficam designados os seguintes servidores para compor grupo de trabalho
multidisciplinar incumbido de rever a Lei Municipal 542, de 11 de novembro de 1996, que
instituiu o Serviço de Inspeção Municipal:
I – Fernando Favero, médico veterinário do Município, lotado na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento do Interior e Agricultura, presidente;
II – Cristhian Denardi de Britto, procurador jurídico do Município, lotado na Procuradoria
Jurídica Municipal, membro;
III – João Henrique Madruga Neto, Gerente da Administração Tributária da Secretaria
Municipal de Fazenda, membro;
IV – Alexandre Capoani, Gerente de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente, membro;
V – Júlio Cesar Freitas, Técnico em Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.
§ 1º. A comissão terá prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentar anteprojeto de lei,
revisando e aperfeiçoando os critérios previstos na legislação atual, incluindo mensagem
com justificativa a Câmara de Vereadores.
§ 2º. Fica a comissão autorizada a realizar reuniões com representantes das entidades
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da sociedade civil organizada com interesse na matéria, bem como os vereadores
municipais, a fim de que possam facultativamente acompanhar e participar dos trabalhos.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de
2021.
Marciano Vottri - Prefeito
Cod354583

Decreto 4635, de 01 de março de 2021.

Súmula: Define Regime das aulas nas Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino
de Vitorino na modalidade remota até 31 de março de 2021, por força da pandemia
provocada pelo Coronavírus (covid-19), e dá outras providências.
Marciano Vottri Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições, resolve:
Art. 1º. As aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de Vitorino permanecerão
suspensas até 31 de março de 2021, até determinação posterior em contrário.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer deve adotar
medidas para propiciar uma rotina pedagógica domiciliar, com base na Deliberação
01(um) do Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE), de 05 de fevereiro de 2021.
Art. 3º. O retorno gradativo presencial estará previsto para 01 de abril de 2021, podendo
haver alterações para a data de retorno de acordo com a evolução da pandemia de Covid
– 19.
Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de Fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, 01 de março de 2021.
Marciano Vottri - Prefeito Municipal
Cod354639

Instrução Normativa Nº 01/2021 Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento

Súmula: Orienta os servidores municipais ao preenchimento adequado do relatório de
itinerário referente aos veículos da frota municipal.
Jhonatan Salatiel Morosini Klein, Secretário Municipal de Administração e Planejamento
de Vitorino, no uso das suas atribuições e,
CONSIDERANDO a necessidade de controle de quilometragem e abastecimento dos
veículos da frota, bem como do itinerário de viagens;
CONSIDERANDO a necessidade de zelo com o bem público, manutenção, dever de
conservação e uso adequado dos veículos da frota;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração de eventuais multas de trânsito e de
controle das diárias dos servidores municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização do ente público para com seus
subordinados;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que os servidores municipais que utilizem veículos da frota municipal
devem preencher o relatório de itinerário Obrigatório (anexo I) em todas as situações
em que houver uso do bem público, como forma de apurar a utilização de automóveis
por parte dos servidores e, dessa forma, atender ao binômio necessidade-utilidade a ser
seguido nas atitudes de toda a Administração Pública.
Art. 2º. Essa instrução normativa entra em vigor a partir de 01 de março de 2021.
Jhonatan Salatiel Morosini Klein
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Relatório de Itinerário Obrigatório
Nº de Controle 		
Data: ___/___/_____.
Secretaria:___________________________________
Saída
Motorista

Chegada
Local

Data

K.M

Horário

Local

Data

Veículo:_________________________________________

K.M

Horário

Cod354613
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ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
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EXTRATO DO CONTRATO N° 21/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 004/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE CONSULTAS E
SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE: ALERGIA E IMUNOLOGIA, ANGIOLOGIA,
CARDIOLOGIA, CIRURGIA CARDIOVASCULAR, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA PEDIÁTRICA,
GERIATRIA, CIRURGIA VASCULAR, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA,
GASTROENTEROLOGIA, GERITARIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, NEFROLOGIA, NEUROCIRURGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUTAMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA,
PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM,
REUMATOLOGIA, UROLOGIA, BEM COMO, SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NAS ESPECIALIDADES DE BUCO-MAXILO-FACIAL, PACIENTES ESPECIAIS e ENDODONTISTA, as quais serão
realizadas no âmbito da ARSS para atendimento ambulatorial aos pacientes do SUS oriundos dos
27 municípios integrantes do consórcio, pelo período de 9 (nove) meses.
Prazo: O período de vigência desse instrumento terá início no dia 22/02/2021, com término no dia
01/11/2021.
Valor: R$ 691.200,00 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos reais).
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96. Fone/Fax: (0XX46) 3524 5335.

Rodovia Contorno Vitório Traiano, 501, Bairro Água Branca.
RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
CEP 85.604-278. Francisco Beltrão/ PR
PRESIDENTE/ARSS

Cod354554

EXTRATO DO CONTRATO N° 22/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área médica para realização de
diversos tipos de Exames de Sangue, Exames de Imagem e Exames de Métodos Diagnósticos por Especialidades, para os pacientes dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste –
ARSS.
Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, com início em 22 fevereiro de 2021, e término
em 31 de agosto de 2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná
[.@cd_nmrpag]

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: INSTITUTO SANTÉ
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário incluindo o item abaixo relacionado: 33.4 – Ecocardiografia Transtoracica
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.
EXTRATO DA 2ª RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO N° 96/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário excluindo o item abaixo relacionado: 3.49 – Imunofetotipagem de Hemopatias Malignas (por marcador)
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.
EXTRATO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO N° 74/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: SHIAVINI E SHIAVINI LTDA
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário incluindo os itens abaixo relacionados: 2.31, 2.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39,
3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22,
4.23, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9,
11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 12.1, 12.13, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7,
15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15,23,
15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8,
16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24,
16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40,
16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11,
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27,
17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11,
19.12, 19.14, 20.1 e 20.2.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
PRESIDENTE/ARSS

Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.

Cod354561

RICARDO ANTÕNIO ORTINÃ
PRESIDENTE/ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520 0918
Rodovia Vitorio Traiano, 501, Água Branca
CEP 85.601-090 - Francisco Beltrão – PR

Cod354555
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2021
CHAMAMENTO Nº 003/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área da saúde, Fisioterapia, para
atender os usuários dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.
Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 07 (sete) meses, com início em 22/02//2021 e término
em 30/09/2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 24/2021
CHAMAMENTO Nº 003/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019
Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: LG CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área da saúde, Fisioterapia, para
atender os usuários dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.
Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 07 (sete) meses, com início em 22/02//2021 e término
em 30/09/2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR
Francisco Beltrão 01 de março de 2021.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
PRESIDENTE - ARSS

1
Cod354556
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