
•  Temperaturas mais amenas ao amanhecer devido a in-
cursão de um ar menos aquecido e que deixa as regiões do 
centro-sul e leste com pequeno aumento das temperaturas ao 
longo do dia.

Mín:  15° C em Curitiba
Máx: 29° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega 
em Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edi-
ção Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/19................................. R$ 64,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/19.................................R$ 25,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019.
 - CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE- SERMUSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLI-
CO INTERNO, COM SEDE NESTA CIDADE DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, SITO A RUA SENADOR SOUZA 
NAVES, Nº 487, CENTRO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 78.318.359/0001-07, NESTE ATO REPRE-
SENTADO PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE, ILTO DE SOUZA, RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL, SOB Nº. 06/2019, AQUI DENOMINADA CONTRATADA. FICANDO CONTRATADA AS EMPRESAS.
 - CONTRATO Nº 22/2019 - EMPRESA NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 
06.974.929/0001-06, SITUADA NA RUA ANTÔNIO FACHIN Nº 2.210, PARANAVAÍ, CEP 87.703-350, FONE: (44)3422-7118, 
E-MAIL: noroestemed@uol.com.br.  NESTE ATO REPRESENTADO PELA SENHORA REGIANE RODRIGUES BRAGA, COM 
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 5.736.660-5, INSCRITO NO CPF Nº 856.228.269-34, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CI-
DADE DE PLANALTINA DO PARANÁ, RUA URUGUAIANA S/N, CHÁCARA SHALON, CEP 87.860-000, VALOR TOTAL R$  
830,50 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).  DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA.
 - CONTRATO Nº23/2019 - EMPRESA PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.816.696/0001-
54, RUA FRANCO GRILO, 374, FUNDOS, COLONIA DONA LUIZA, PONTA GROSSA, PARANÁ, CEP. 84.045-320, FONE: 
42.2101-5151, E-MAIL: pontamed@pontamed.com.br, SENDO SEU REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO PARUCKER 
DA SILVA COM REGISTRO GERAL DE NÚMERO 2R.188527/SC E CPF. 246.710.109-10, RESIDENTE E DOMICILIADO 
EM PONTA GROSSA, ESTADO DO PARANÁ, VALOR TOTAL R$ 20.414,00 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE 
REAIS). DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA.
 - CONTRATO Nº24/2019 - EMPRESA CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.419.709/0001-
33, SITUADA NA RUA TOVAÇÚ Nº 1220, LOTE 54, VILA TRIÂNGULO, ARAPONHAS/PR, CEP:86702-590, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELA SENHORA LARISSA CARDOSO MACHADO, COM CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 12.484.409-6 
SSPPR, INSCRITO NO CPF Nº 081.176.039-18, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE ARAPONGAS/PR, RUA 
JOÃO GRAVETO, Nº78, GOLDEN GARDEN RESIDENCE CONDOMINIO, CEP 86.701-875, E-MAIL: cirurgicaonix@hot-
mail.com.  VALOR DE R$ 45.160,60 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta centavos). DORAVANTE 
DENOMINADA CONTRATADA.
 -OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DOS PACIENTES INTERNOS, AMBULATORIAIS DO HOSPITAL SÃO LUCAS E FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE – SERMUSA.
DURAÇÃO DO CONTRATO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO DECORRENTE DO PRESENTE CERTAME SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.
 -FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, ILTO DE SOUZA DIRETOR SUPERIN-
TENDENTE DA SAÚDE.
 - FISCAIS DO CONTRATO:
 INGRYT MARIA FERRACIN / CPF.031.062.009-01
 TATIANE CARLA DOS SANTOS / CPF.079.433.609-40
 BÁRBARAPIOTTO GIGLIO DE MORAIS/CPF. 043.108.899-30                                                               
 DIRLEI BOSSO CECILIO SILVA/CPF.025.046.559-08
 SERTANÓPOLIS, 07 DE MAIO DE 2019.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, ILTO DE SOUZA, 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               : 17/2019
 b) Licitação Nrº              :            6/2019
 c) Modalidade                 :            Pregão:
 d) Data Homologação    : 06/05/2019
 e) Objeto Homologado   : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PA-
DRONIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNOS, AMBULATORIAIS DO HOSPITAL 
SÃO LUCAS E FARMÁCIAS DA UNIDADES BÁSICAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.302.0002.2.229. - Assistência Médica Hospitalar (HSL).
 10.302.0002.2.232. - Farmácia Hospitalar (HSL).
  f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
 CNPJ/CPF: 20.419.709/0001-33

 Valor Total Homologado - R$ 45.160,60 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta centavos)
 SERTANÓPOLIS, 06 de maio de 2019. 

ILTO DE SOUZA - Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, ILTO DE SOUZA, 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               : 17/2019
 b) Licitação Nrº              :            6/2019
 c) Modalidade                 :            Pregão:
 d) Data Homologação    : 06/05/2019
 e) Objeto Homologado   : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PA-
DRONIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNOS, AMBULATORIAIS DO HOSPITAL 
SÃO LUCAS E FARMÁCIAS DA UNIDADES BÁSICAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.302.0002.2.229. - Assistência Médica Hospitalar (HSL).
 10.302.0002.2.232. - Farmácia Hospitalar (HSL).
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.816.696/0001-54

 

 Valor Total Homologado - R$ 20.414,00 (vinte mil, quatrocentos e quatorze reais)
 SERTANÓPOLIS, 06 de maio de 2019.                       

ILTO DE SOUZA - Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, ILTO DE SOUZA, 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               : 17/2019
 b) Licitação Nrº              :            6/2019
 c) Modalidade                 :            Pregão:
 d) Data Homologação    : 06/05/2019
 e) Objeto Homologado   : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PA-
DRONIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNOS, AMBULATORIAIS DO HOSPITAL 
SÃO LUCAS E FARMÁCIAS DA UNIDADES BÁSICAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
 10.302.0002.2.229. - Assistência Médica Hospitalar (HSL).
 10.302.0002.2.232. - Farmácia Hospitalar (HSL).
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - ME
 CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06

 Valor Total Homologado - R$ 830,50 (oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos)
 SERTANÓPOLIS, 06 de maio de 2019. 

ILTO DE SOUZA - Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde.

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO
 O MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, CNPJ n.° 76.245.034/0001-08, através de seu 
Departamento de Cultura e Turismo, torna pública a presente Chamada Pública para autorização gratuita de uso de 20 (vinte) 
barracas, tipo tenda, com lona no teto, no tamanho de 3,00m x 3,00m, para exploração de atividade econômica, em caráter 
pessoal e precário, sujeita a prévia licença da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, no Aniversário da Cidade de Sertanópolis, 
neste Município de Sertanópolis, onde serão realizadas as festividades de Aniversário da Cidade 2019, no período de 06 a 
08 de junho de 2019, para quem atender as condições estabelecidas neste edital. Os interessados deverão apresentar a 
documentação para inscrição até o dia 17 de maio de 2019, às 09 horas, no Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura 
Municipal de Sertanópolis, localizada na Avenida doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, Sertanópolis – PR.
 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 Poderão cadastrar-se para participar do sorteio entidades civis sem fins lucrativos e sem interesse econô-
mico e, ainda, instituições de ensino, sendo que as primeiras terão prioridade sobre as segundas.
 DA DOCUMENTAÇÃO
 1. Até o dia 17/05/2019 às 09h, os interessados deverão protocolar envelope lacrado, contendo os seguin-
tes documentos:
 I – comprovante de inscrição no CNPJ;
 II – estatuto social ou documento equivalente, na forma da lei;
 III – documento de Identificação, RG e CPF do responsável pela administração da pessoa jurídica;
 2. O envelope com a documentação deverá ser identificado com o nome do proponente e a que item pre-
tende concorrer no sorteio, conforme itens I ou II da planilha constante do objeto do presente edital.
 3. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, juntamente com os originais, para análise 
e conferência pela comissão ou autenticados em cartório.
 DO SORTEIO
 1. Havendo mais interessados que o numero disponível de barracas, a comissão organizadora do evento 
procederá ao sorteio das barracas uma a uma sendo que terão prioridade sobre as demais, as entidades que possuírem 
declaração de utilidade pública municipal.
 2. Realizar-se-á o sorteio de três interessados, que formarão lista excedente para o caso de desistência do 
primeiro sorteado.
 3. Após a realização do sorteio da posição das barracas, os sorteados assinarão contrato de autorização de 
uso com a Administração Municipal, obrigando-se às clausulas e condições estabelecidas no instrumento contratual.
 4. No caso de desistência do primeiro sorteado, serão convocados os suplentes, de acordo com a ordem do sorteio 
para proceder ao pagamento do valor da autorização de uso, a fim de que se proceda ao sorteio do posicionamento das barracas.
 DAS ASSOCIAÇÕES DE FATO
 1. O Prefeito Municipal do Município de Sertanópolis poderá anular ou revogar a presente chamada pública 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para jus-
tificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito da comissão 
de festa, devidamente fundamentado.
 2 – A nulidade do presente processo administrativo induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no pará-
grafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
 3. As reclamações referentes à documentação deverão ser feitas no momento da abertura do envelope corres-
pondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.
 4. A inscrição do proponente implica na observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem 
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
 5. Havendo indício de conluio entre os interessados ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração da 
Prefeitura Municipal de Sertanópolis, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
 6. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligência destina-
da a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deva constar no ato da sessão pública.
 7.  As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Sertanópolis – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
 8. Os casos omissos serão dirimidos pelo presidente da comissão, com observância da legislação regedo-
ra, em especial a Lei Federal n° 8.666/93.
 ANEXOS
 1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:
 Anexo I – Termo de referência.
 Sertanópolis, 02 de maio de 2019.

REGINALDO APARECIDO TORRES - Diretor do Departamento de Cultura e Turismo
ANEXO I

 MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019.
 O Município de Sertanópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 76.245.034/0001-08, com 
sede da Prefeitura localizada na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, Sertanópolis-PR, neste instrumento 
representado pelo Prefeito Municipal, Aleocídio Balzanelo, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 599.558-2, inscrito 
no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ/CPF nº 
___________________, com sede/endereço à ___________________________________, nº ______, em _______/___, 
neste instrumento representado por seu Diretor ___________________, _________, ___________, __________, portador 
do CPF ____________, residente e domiciliado à ________________, nº ________, em ________/___, doravante denomi-
nado CONTRATADO, celebram o presente Termo de Autorização Gratuita de Uso de Espaço Público, mediante as cláusulas 
e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo a autorização de uso de barracas, tipo tenda, com lona no teto, no tamanho 
de 3,00m x 3,00m, para exploração de atividade econômica, em caráter pessoal e precário, sujeita a prévia licença da 
Prefeitura Municipal de Sertanópolis, no Lago Tabocó, localizado no prolongamento da Rua São Paulo, neste Município de 
Sertanópolis, onde serão realizadas as festividades de Aniversário da Cidade 2019, no período de 06 a 08 de junho de 2019.
 CLÁUSULA II - Do Ramo de Comércio
 A barraca ora autorizada é destinada exclusivamente ao comércio de __________, conforme ata da Cha-
mara Pública nº 01/2019.
 CLÁUSULA III - Das Obrigações da Autorizada
 3.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações: 
 3.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente.
 3.1.2. Não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, o objeto da autorização de uso sem autorização da 
municipalidade, zelando pelo seu uso e comunicando, de imediato, à Administração, a sua utilização indevida por terceiros.
 3.1.3. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da outorga de autorização de uso, confor-
me descrito e caracterizado no objeto do Edital, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias pertinentes.
 3.1.4. Responder, civil, jurídica e administrativamente, pelos atos de seus empregados, bem assim por 
danos ou prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados.
 3.1.5. Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa autoriza-
ção da Administração.
 3.1.6. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e da área de instalação do 
objeto do presente termo, observando a totalidade das exigências de ordem higiênico - sanitária.
 3.2. A ocorrência de infração a qualquer dispositivo normativo, mesmo que não previsto explicitamente no 
edital e/ou termo de autorização de uso, acarretará na aplicação, pelo autorizante, das sanções administrativas cabíveis, 
sem prejuízo da adoção das medidas legais pertinentes.
 3.3. A barraca deverá ser mantida em excelentes condições de uso, higiene e limpeza, utilizando-se mate-
rial necessário para tal fim, inclusive tambores ou depósitos para lixo ou sobras, de conformidade com a legislação sanitária, 
sendo que caixarias, embalagens e afins já utilizadas, não poderão ser armazenadas nas áreas internas e externas da 
barraca, devendo ser acondicionados em local próprio indicado pelo autorizante.
 3.4. O autorizado se compromete a atender à determinação da vigilância sanitária quanto ao acondiciona-
mento, manipulação e preparo dos alimentos e acondicionamento das bebidas.
 3.5. O autorizado se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
 3.6. O autorizado fica obrigado a utilizar copos, pratos e talheres descartáveis; a comercializar bebidas 
somente em lata ou vasilhame plástico, sendo proibida a comercialização de qualquer tipo de bebida em vasilhame de vidro.
 CLÁUSULA IV - Da Autorização de Uso
 4.1. A outorga desta autorização de uso é feita a título precário, gratuito, intransferível e por prazo determinado.  
 4.2. Poderá ocorrer o remanejamento da barraca autorizada, visando atender às normas de setorização ou 
desde que haja fundamentado interesse técnico – operacional da Administração.
 CLÁUSULA V - Do Preço
 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no objeto do presente instrumento de autori-
zação é feita a título gratuito. 
 CLÁUSULA VI - Das Disposições Finais
 6.1. Os casos omissos serão encaminhados ao Departamento de Cultura e Turismo.
 6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Sertanópolis para solucionar quaisquer litígios referentes ao presente 
ajuste, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
 Pelo autorizado foi dito que aceitava o presente termo que, lido, conferido e achado conforme, vai assinado 
em 02 (duas) vias de igual teor pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas, sendo uma via entregue ao autorizada, uma 
via inserta aos autos do Processo Administrativo e uma via encaminhada ao Departamento de Cultura e Turismo. 
 Autorizante: Município de Sertanópolis                        
 Autorizado: 
 Testemunhas:  ____________________________
                        

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019 PARA EXPLORAÇÃO AUDIOVISUAL, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO,
 NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE – ANO 2019

 O MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, CNPJ n.° 76.245.034/0001-08, através de seu 
Departamento de Cultura e Turismo, torna pública a presente Chamada Pública visando convocar interessados em patrocinar 

Resolução nº 004/2019.
 Súmula: Aprovar Serviço Cadastrado por Entidade no CMAS para certificação.
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 
1.032/95 de 28/11/1995, e o disposto no inciso, do artigo 30 da Lei Federal 8.742/93. 
 E, considerando a deliberação da plenária realizada em 07 de Maio de 2019, Ata Nº 151.
 Resolve:
 Art. 1º - Aprovar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela Entidade Missão 
Filadélfia;
 Art. 2° - A Certificação do Serviço citado acima terá validade até Dezembro de 2019;
 Art. 3° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 Sertanópolis, 07 de Maio de 2019.

Carlos Alberto Aparecido Torres  - Presidente CMAS

financeiramente as festividades de Aniversário da Cidade 2019, no período de 06 a 08 de junho de 2019, com autorização 
para exploração audiovisual da festa, para quem atender às condições estabelecidas no edital. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para inscrição até o dia 28 de maio de 2019, às 10 horas, no Departamento de Cultura e Turismo 
da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, localizada na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, Sertanópolis – PR. Os 
interessados poderão retirar o Edital no mesmo local, no período das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:30.
 I – DO OBJETO:
 1.1. O objeto deste edital é o chamamento público para patrocínio financeiro das festividades de Aniversário 
da Cidade 2019, com autorização para exploração audiovisual da festa, na Orla do Lago Tabocó – Área de Lazer Municipal 
Prefeito Benedito da Silva Giglio, localizado no prolongamento da Rua São Paulo, neste Município de Sertanópolis, no 
período de 06 a 08 de junho de 2019, assim definidas:
 QUADRO 1
 AUTORIZAÇÃO
 (ATÉ DOIS PATROCINADORES) Explorar o local com luminoso/faixa, na qualidade de “APOIO”
 VALOR DA AUTORIZAÇÃO Ramalhetes de flores e/outra premiação para os concursos culturais 
 QUADRO 2
 AUTORIZAÇÃO
 (UM PATROCINADOR) Explorar o local com inflável/espaço, na qualidade de “APOIO”
 VALOR DA AUTORIZAÇÃO Disponibilização de DJ profissional para apresentação na festa, o qual deverá se 
apresentar no dia 05/06/2019 das 20:00 às 22:00 e nos dias 06, 07 e 08 das 20:30 às 02:30 (nos intervalos das atrações principais)
 II - DATA, LOCAL E HORA PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO
 2.1. Local: Departamento de Cultura e Turismo, Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira, 342, Sertanópolis – PR.
 2.2. Data: 28/05/2019.
 2.3. Horário: 10h.
 III – DA LOGÍSTICA
 3.1. O interessado poderá divulgar sua marca, através de exploração no local conforme quadros do tópico 
I, na qualidade de “APOIO”.
 IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 4.1. Poderão cadastrar-se para participar do sorteio pessoas jurídicas.
 V – DA DOCUMENTAÇÃO
 5.1. Até o dia 28/05/2019 às 10h, os interessados deverão protocolar envelope lacrado, contendo os se-
guintes documentos:
 I – comprovante de inscrição no CNPJ;
 II – Contrato Social ou Documento equivalente;
 III – Certidões negativas de Débito junto à Fazenda Municipal, Estadual e Federal, bem como com o Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social – INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
 5.2. O envelope com a documentação deverá ser identificado com o nome do proponente e a que item 
pretende concorrer no sorteio.
 5.3. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, juntamente com os originais, para análi-
se e conferência pela comissão ou autenticados em cartório.
 VI – DO SORTEIO
 6.1. Havendo mais interessados, a comissão organizadora do evento procederá ao sorteio dos mesmos.
 6.2. Realizar-se-á o sorteio de interessados, que formarão lista excedente para o caso de desistência do 
primeiro sorteado.
 6.3. Após a realização do sorteio, os sorteados assinarão contrato de autorização de uso com a Administra-
ção Municipal, obrigando-se às clausulas e condições estabelecidas no instrumento contratual.
 6.4. No caso de desistência do primeiro sorteado, serão convocados os suplentes, de acordo com a ordem 
do sorteio para proceder ao pagamento do valor da autorização de uso.
 VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 7.1. O Prefeito Municipal do Município de Sertanópolis poderá anular ou revogar a presente chamada 
pública por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito da 
comissão de festa, devidamente fundamentado.
 7.2 – A nulidade do presente processo administrativo induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
 7.3. As reclamações referentes à documentação deverão ser feitas no momento da abertura do envelope corres-
pondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.
 7.4. A inscrição do proponente implica na observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem 
como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
 7.5. Havendo indício de conluio entre os interessados ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração da 
Prefeitura Municipal de Sertanópolis, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
 7.6. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligência desti-
nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deva constar no ato da sessão pública.
 7.7.  As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamen-
te, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Sertanópolis – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
 7.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo presidente da comissão, com observância da legislação rege-
dora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93.
 VIII – ANEXOS
 8.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:
 Anexo I – Minuta do Termo de Autorização de Uso.
 Sertanópolis, 07 de maio de 2019.

REGINALDO APARECIDO FORRES - Diretor do Departamento de Cultura e Turismo
ANEXO I

 MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO AUDIOVISUAL, ATRAVÉS DE PATROCÍ-
NIO, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE – ANO 2019
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019.
 O Município de Sertanópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 76.245.034/0001-08, com 
sede da Prefeitura localizada na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, Sertanópolis-PR, neste instrumento 
representado pelo Prefeito Municipal, Aleocídio Balzanelo, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 599.558-2, inscrito 
no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ/CPF nº 
___________________, com sede/endereço à ___________________________________, nº ______, em _______/___, 
neste instrumento representado por seu Diretor ___________________, _________, ___________, __________, portador 
do CPF ____________, residente e domiciliado à ________________, nº ________, em ________/___, doravante denomi-
nado CONTRATADO, celebram o presente Termo de Autorização para Exploração Audiovisual, através de Patrocínio, nas 
Festividades de Aniversário da Cidade, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo o patrocínio financeiro das festividades de Aniversário da Cidade 2019, com autori-
zação para exploração audiovisual da festa, na Orla do Lago Tabocó – Área de Lazer Municipal Prefeito Benedito da Silva Giglio, 
localizado no prolongamento da Rua São Paulo, neste Município de Sertanópolis, no período de 06 a 08 de junho de 2019.
 CLÁUSULA II 
 O interessado poderá instalar com sua logomarca e/ou produtos: 01 inflável ou 01 luminoso ou 01 faixa, ou 
01 espaço, na qualidade de “APOIO”.
 CLÁUSULA III - Das Obrigações da Autorizada
 3.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigações: 
 3.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente.
 3.1.2. Responder, civil, jurídica e administrativamente, pelos atos de seus empregados, bem assim por 
danos ou prejuízos causados à municipalidade ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados.
 3.1.3. Efetuar a entrega devidamente registrada dos bens e serviços objeto da contrapartida, após assina-
tura do Contrato, ao Município, sob pena de não ser concedida a autorização.
 3.2. A ocorrência de infração a qualquer dispositivo normativo, mesmo que não previsto explicitamente no 
edital e/ou termo de autorização de uso, acarretará na aplicação, pelo autorizante, das sanções administrativas cabíveis, 
sem prejuízo da adoção das medidas legais pertinentes.
 3.5. A autorizada se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
 CLÁUSULA IV - Da Autorização 
 4.1. A outorga desta autorização de uso é feita a título precário, oneroso, intransferível e por prazo determinado.
 CLÁUSULA V - Das Disposições Finais
 5.1. Os casos omissos serão encaminhados aos Departamento de Cultura e Turismo.
 5.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Sertanópolis para solucionar quaisquer litígios referentes ao presente 
ajuste, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
 Pelo autorizado foi dito que aceitava o presente termo que, lido, conferido e achado conforme, vai assinado 
em 02 (duas) vias de igual teor pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas, sendo uma via entregue ao autorizada, uma 
via inserta aos autos do Processo Administrativo e uma via encaminhada ao Departamento de Cultura e Turismo. 
 Autorizante: Município de Sertanópolis                        
 Autorizado: ______________________
 Testemunhas:  ____________________________
                         

ERRATA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

 Na Cláusula Primeira do Contrato n.º 070/2018, de prestação de serviço de poda, roçagem e limpeza de 
bueiros, objeto do Pregão Presencial nº. 030/2018, firmado entre o MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS e a Empresa CARLOS 
VINÍCIUS DIAS – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, onde lê-se a prorrogação do Contrato n.º 070/2018 até a data de 15 de 
Maio (05) de 2019, LEIA-SE até a data de 15 de Maio (05) de 2020.
 Sertanópolis, 07 de maio (05) de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeitura Municipal de Sertanópolis

EXTRATO DO CONTRATO N.º 063/2019 – PMS
 Processo n.º 007/2019 – ID 83418 – Inexigibilidade de Licitação
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de maio de 2019.   
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de 
Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, nº 342, inscrita no CNPJ/MF nº 76.245.034/0001-
08, neste ato representado por seu prefeito municipal, senhor Aleocídio Balzanelo, brasileiro, portador do RG n.º 599.558-2, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-000, residente e domiciliado na Rua Manoel Rebelo, n.º 381, Sertanópolis/PR, e
 CONTRATADA: BIANCHI & ROQUE LTDA, com sede comercial estabelecida na Rua José Monteiro de 
Mello n.º 250, apto 704b, Jardim do Lago, CEP 86.050-430, Londrina/PR, neste ato representada pelo Sr. Marcos Vinicius 
Roque Bianchi, inscrito no CPF/MF n.º 147.197.608-48, representante exclusivo dos artistas abaixo.
 OBJETO: apresentação dos seguintes shows por parte dos artistas: “Davi & Fernando”, mediante Inexigibi-
lidade de Licitação, para apresentação de 1,5 horas em data de 08/06/2019, por ocasião do Aniversário da Cidade.
 VALOR: de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2019.
 FORO: Comarca de Sertanópolis, Estado do Paraná.
 EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à inexigibilidade de licitação, 
com fulcro artigo 25, III da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, eis que contrato de apresentação por artistas representados 
por empresário exclusivo.
 Sertanópolis, 06 de maio de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-
gislação 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               : 13/2019
 b) Licitação Nrº              :            16/2019
 c) Modalidade                 :            Pregão:
 d) Data Homologação    : 07/05/2019
 e) Objeto Homologado   : Registro de Preço para a eventual aquisição de material 
escolar para ser distribuído aos alunos das escolas municipais
 12.361.0006.2.035. - Manutenção do ensino fundamental
 12.361.0006.2.035. - Manutenção do ensino fundamental
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: CAMPI & SOUZA LTDA EPP


