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  Valor Total Homologado – R$ 11.183,43
 SERTANÓPOLIS, 23 de janeiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 15/2018
 b) Licitação Nrº              :            15/2018
 c) Modalidade                 :            Inexigibilidade:
 d) Data Homologação    : 23/01/2019
 e) Objeto Homologado   : aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar
 12.306.0006.2.036. - 
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: :  MAURO DE OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 024.271.539-74
 Item Descrição  Unidade Quant.     Valor Unit.      Valor Total
 8 Abóbora Menina Madura    Kg 126 2,60 327,60
 14 Mandioca limpa com casca   Kg 250 2,33 582,50

   Valor Total Homologado – R$ 910,10
 SERTANÓPOLIS, 23 de janeiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 15/2018
 b) Licitação Nrº              :            15/2018
 c) Modalidade                 :            Inexigibilidade:
 d) Data Homologação    : 23/01/2019
 e) Objeto Homologado  : aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar
 12.306.0006.2.036. - 
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: NATALÍCIO STROZAKE CNPJ/CPF:  766.588.139-49
  

  Valor Total Homologado – R$ 2.192,91
 SERTANÓPOLIS, 23 de janeiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 15/2018
 b) Licitação Nrº              :            15/2018
 c) Modalidade                 :            Inexigibilidade:
 d) Data Homologação    : 23/01/2019
 e) Objeto Homologado   : aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para alimentação escolar
 12.306.0006.2.036. - 
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: ROSARIO DA COSTA CNPJ/CPF:  101.251.089-15

  
  Valor Total Homologado – R$ 19.924,37
 SERTANÓPOLIS, 23 de janeiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO

PREFEITO MUNICIPAL

Governador 
determina auditoria 

na folha de 
pagamentos 
do Estado

 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior deter-
minou a contratação de uma 
auditoria externa, por meio de 
pregão eletrônico, para ava-
liar as folhas de pagamento 
dos servidores ativos do Po-
der Executivo e inativos da 
Paranaprevidência, de todos 
os Poderes. O anúncio foi fei-
to nesta terça-feira (22), no 
Palácio Iguaçu, pouco antes 
da reunião de trabalho com o 
secretariado.
 Ratinho Junior disse 
que o propósito da auditoria 
é revisar os gastos e detec-
tar eventuais pagamentos 
em duplicidade, horas extras 
pagas sem direito, questões 
de pensões, pagamento a 
pessoas já falecidas, entre 
outras situações que podem 
ocorrer. “É um pente ino. A 
ideia é poder ser justo com 
quem trabalha direito e aca-
bar com as injustiças”, air-
mou.
 A contratação da 
auditoria será feita pela Se-
cretaria de Estado da Admi-
nistração e da Previdência. 
Segundo o governador, com 
base em dados de outros 
estados que adotaram a me-
dida, há uma estimativa de 
equívocos de 2% na folha de 
pagamento, mas o percentu-
al exato só será conhecido 
após a avaliação inal.
 A medida atinge os 
175 mil servidores ativos e 
122 mil inativos. A folha de 
pagamento mensal do Poder 
Executivo é de R$ 1,2 bilhão 
para ativos e R$ 700 milhões 
para inativos (aposentados 
e pensionistas). A expecta-
tiva do governo é de que os 
trabalhos comecem nos pró-
ximos 60 dias e que alguns 
relatórios sejam entregues 
ainda no primeiro semestre, 
principalmente o de compa-
ração entre a base cadastral 
da folha da Paranaprevidên-
cia e o cadastro de óbitos, 
a análise da frequência dos 
servidores nas secretarias 
e o pagamento de horas ex-
tras.
 AUDITORIA 
 O escopo mínimo do 

pregão prevê, no caso da fo-
lha de funcionários ativos, a 
avaliação dos procedimentos 
de controle de acesso ao sis-
tema de gestão de folha de 
pagamento; dos procedimen-
tos de controle de frequência; 
do pagamento das horas ex-
tras; dos acúmulos de cargos 
e dos pagamentos retroativos 
por promoção e progressão.
 Em relação à folha 
dos inativos, a empresa ven-
cedora do pregão deverá fa-
zer a avaliação do cálculo de 
benefícios (inclusive no que 
diz respeito ao teto remune-
ratório), dos descontos, das 
compensações previdenci-
árias com o Regime Geral 
de Previdência Social, dos 
procedimentos de recadas-
tramento da Paranaprevi-
dência, além da revisão das 
pensões concedidas às ilhas 
maiores solteiras e ilhos uni-
versitários e da existência de 
beneiciários falecidos que 
permanecem na folha de pa-
gamento.

SECRETARIADO 
 O governador co-
mandou nesta terça-feira a 
terceira reunião de secreta-
riado, destacando a impor-
tância destes encontros de 
trabalho para alinhamento 
das informações dentro da 
equipe.
 O secretário de Esta-
do de Planejamento e Proje-
tos Estruturantes, Valdemar 
Bernardo Jorge, fez uma 
apresentação das ações da 
pasta nestas primeiras sema-
nas de governo. Ele destacou 
cinco ações prioritárias que 
estão a cargo da secretaria. 
Uma delas é a formatação 
do projeto de reforma admi-
nistrativa, que reduzirá de 28 
para 15 o número de secreta-
rias de Estado.
 O secretário tam-
bém destacou que o governo 
aguarda a aprovação, em re-
dação inal, do projeto de lei 
que trata de Parcerias Públi-
co-Privadas (PPP) para dar 
sequência à regulamentação 
da nova legislação, que per-
mitirá atrair investimentos ao 
Estado.

 D E C R E T A:
 Art. 1º - Fica concedido ao servidor abaixo listado, Adicional por 
Grau de Instrução, referente ao seu respectivo certiicado, a contar de 11 de 
Janeiro de 2019, conforme parecer jurídico favorável.
 

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data 
de sua publicação, sendo aixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no 
Órgão Oicial do Município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 21 DE JANEIRO DE 2019.

EDSON VIEIRA BRENE

Prefeito Municipal

EDSON HIPOLITO GONÇALVES

Dir. Depto. Administração                                           

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018  EDITAL Nº 003/2019 
 Dispõe sobre o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Con-
curso Público da Câmara Municipal de Sertanópolis aberto pelo Edital nº 001/2018. 
 O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE 
 SERTANÓPOLIS - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:  
 1. O resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Públi-
co aberto pelo Edital nº 001/2018, conforme ANEXO I do presente edital.  
 2. Serão admitidos recursos quanto ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de 
inscrição nos dias 24/01 e 25/01/2019. 
 2.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário especíico que estará dispo-
nível no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico www.fauel.
org.br e seguir as instruções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 
23h59 minutos do dia 25 de janeiro de 2019, observado o horário oicial de Brasília – DF. 
 2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato veriicar as demais disposições contidas no 
item 11 do Edital de Abertura nº 001/2018, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos. 
 3. Os candidatos que tiverem indeferido o seu pedido de isenção da taxa de inscrição e 
que não tenham interesse na interposição de recurso, devem providenciar o pagamento bancário até 
às 23h59 minutos do dia 08 de fevereiro de 2018, para conirmar sua inscrição no Concurso Público.
 Sertanópolis, em 23 de janeiro de 2019. 

LEILA CRISTINA KUREK MORCELLI

Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 EDITAL Nº 003/2019
 ANEXO I - RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO

D E C R E T O Nº 005/2019
 EDSON VIEIRA BRENE Prefeito do Município em exercício  de Bela Vista do Paraíso, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, conforme o Artigo 76 inciso II da Lei Municipal nº. 843/2011 de 24/08/2011


