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 CLÁUSULA V - Do Preço
 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no objeto do presente instru-
mento de autorização e 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 re-
ferentes 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 con-
forme, 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. 
 Sertanópolis, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA

TERMO PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA N.º 002/2019
DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

CHAMADA Nº 02/2019.
 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, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 78.308.640/0001-50, representada pela Sra. Elizabete Eva Almeida Dantas, inscrita 
no CPF/MF n.º 562.944.099-34, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Termo 
de Autorização Gratuita de Uso de Espaço Público para exploração de atividade econômica, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo a autorização de uso de 02 (duas) 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.
 CLÁUSULA II - Do Ramo de Comércio
 A autorização é destinada exclusivamente ao comércio de alimentos, vedada a comercia-
lização de bebidas destiladas e drinks/coquetéis que tenham bebida destilada na sua elaboração.
 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 autoriza-
ção de uso, conforme 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 autorização 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 material 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 acondicionamento, manipulação e preparo dos alimentos e acondicionamento das bebidas.
 3.5. O autorizado se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a meno-
res de 18 anos.
 3.6. O autorizado fica obrigado a utilizar copos, pratos e talheres descartáveis; a comer-
cializar 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, 
mediante notificação prévia da autorizada, em prazo não inferior a 24(vinte e quatro) horas, arcando a 
Administração com os encargos diretos da eventual transferência do local e a Autorizada com aqueles 
resultantes da utilização da nova área.
 CLÁUSULA V - Do Preço
 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no objeto do presente instru-
mento de autorização e 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 re-
ferentes 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 con-
forme, 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. 
 Sertanópolis, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL 

MONTEIRO LOBATO

TERMO PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA N.º 006/2019
DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

CHAMADA Nº 02/2019.
 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, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ASSOCIA-
ÇÃO SERTANOPOLENSE DE NIHON KARATE KYOKAI, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.157.193/0001-
42, representada pelo Sr. Eduardo Parreira, inscrito no CPF/MF n.º 803.327.069-15, doravante deno-
minado CONTRATADO, celebram o presente Termo de Autorização Gratuita de Uso de Espaço Público 
para exploração de atividade econômica, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo a autorização de uso de 01 (uma) barraca, 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.
 CLÁUSULA II - Do Ramo de Comércio
 A autorização é destinada exclusivamente ao comércio de alimentos, vedada a comercia-
lização de bebidas destiladas e drinks/coquetéis que tenham bebida destilada na sua elaboração.
 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 autoriza-
ção de uso, conforme 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 autorização 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 material 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 acondicionamento, manipulação e preparo dos alimentos e acondicionamento das bebidas.
 3.5. O autorizado se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a meno-
res de 18 anos.
 3.6. O autorizado fica obrigado a utilizar copos, pratos e talheres descartáveis; a comer-
cializar 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, 
mediante notificação prévia da autorizada, em prazo não inferior a 24(vinte e quatro) horas, arcando a 
Administração com os encargos diretos da eventual transferência do local e a Autorizada com aqueles 
resultantes da utilização da nova área.
 CLÁUSULA V - Do Preço
 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no objeto do presente instru-
mento de autorização e 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 re-
ferentes 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. 
 Sertanópolis, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO SERTANOPOLENSE DE NIHON KARATE KYOKAI

TERMO PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA N.º 001/2019
DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

CHAMADA Nº 02/2019.
 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 Balzane-
lo, inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ASSO-
CIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE VICENTE MARIANI, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.800.632/0001-30, 
representada pelo Sr. Luiz Carlos de Almeida Pinto, inscrito no CPF/MF n.º 528.530.129-72, doravante 
denominado CONTRATADO, celebram o presente Termo de Autorização Gratuita de Uso de Espaço 
Público para exploração de atividade econômica, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo a autorização de uso de 01 (uma) barraca, 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.
 CLÁUSULA II - Do Ramo de Comércio
 A autorização é destinada exclusivamente ao comércio de alimentos, vedada a comercia-
lização de bebidas destiladas e drinks/coquetéis que tenham bebida destilada na sua elaboração.
 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 autoriza-
ção de uso, conforme 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 autorização 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 material 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 acondicionamento, manipulação e preparo dos alimentos e acondicionamento das bebidas.
 3.5. O autorizado se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a meno-
res de 18 anos.
 3.6. O autorizado fica obrigado a utilizar copos, pratos e talheres descartáveis; a comer-
cializar 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, 
mediante notificação prévia da autorizada, em prazo não inferior a 24(vinte e quatro) horas, arcando a 
Administração com os encargos diretos da eventual transferência do local e a Autorizada com aqueles 
resultantes da utilização da nova área.
 CLÁUSULA V - Do Preço
 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no objeto do presente instru-
mento de autorização e 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 re-
ferentes 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 con-
forme, 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. 
 Sertanópolis, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE VICENTE MARIANI

TERMO PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA N.º 008/2019
DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

CHAMADA Nº 02/2019.
 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, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, doravante denominado CONTRATANTE, e ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO SANTO TOMAS DE AQUINO, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 00.856.073/0001-80, representada pela Sra. Raquel de Lourdes Pereira, inscrita no 
CPF/MF n.º 713.929.399-68, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Termo de 
Autorização Gratuita de Uso de Espaço Público para exploração de atividade econômica, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:
 CLÁUSULA I - Do Objeto 
 É objeto do presente termo a autorização de uso de 02 (duas) 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.
 CLÁUSULA II - Do Ramo de Comércio
 A autorização é destinada exclusivamente ao comércio de alimentos, vedada a comercia-
lização de bebidas destiladas e drinks/coquetéis que tenham bebida destilada na sua elaboração.
 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 autoriza-
ção de uso, conforme 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 autorização 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 material 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 acondicionamento, manipulação e preparo dos alimentos e acondicionamento das bebidas.
 3.5. O autorizado se compromete a não proceder a venda de bebidas alcoólicas a meno-
res de 18 anos.
 3.6. O autorizado fica obrigado a utilizar copos, pratos e talheres descartáveis; a comer-
cializar 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, 
mediante notificação prévia da autorizada, em prazo não inferior a 24(vinte e quatro) horas, arcando a 
Administração com os encargos diretos da eventual transferência do local e a Autorizada com aqueles 
resultantes da utilização da nova área.
 CLÁUSULA V - Do Preço

 5.1 – A autorização de utilização da barraca/espaço, descrita no 
objeto do presente instrumento de autorização e 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 re-
ferentes 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 con-
forme, 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. 
 Sertanópolis, 29 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO SANTO 

TOMAS DE AQUINO

EDITAL N.º 013/2019 – CONCURSO PÚBLICO PMS 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.º 001/2017, DO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, CONFORME EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO N.º 01/2017, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.         
  ALEOCÍDIO BALZANELO – Prefeito Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Concurso Público Municipal n.º 
001/2017, datado de 22/12/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 26/12/2017, 
realizado em 04/03/2018, Edição 1407 (p. 523/543); Edital de Complementação e Retificação datado 
de 11/01/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 12/01/2018, Edição 1420 
(p. 231/235); Edital de Homologação das Inscrições datado de 09/02/2018, publicado no Diário Ofi-
cial dos Municípios do Paraná em 26/02/2018, Edição 1450 (p. 399/440); Edital 004/2018, datado de 
02/04/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 03/04/2018, Edição 1476 (p. 
345/387), que divulgou a Nota da Prova Objetiva; Edital 005/2018, datado de 27/04/2018, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 30/04/2018, Edição 1495 (p. 261/262), que convocou para 
prova prática e teste de aptidão física; Edital 06/2018, datado de 11/05/2018, publicado no Diário Oficial 
dos Municípios do Paraná em 14/05/2018, Edição 1504 (p. 358/368), que divulgou a classificação final 
para o Concurso Público; Edital 007/2018, de 05/07/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do 
Paraná em 06/07/2018, Edição 1542 (p. 465/480), de retificação da classificação final e homologação 
final para o Concurso 001/2017, faz saber que  
  1. Fica CONVOCADO o candidato constante da relação abaixo, aprovado e classificado 
no Concurso Público Municipal n.º 01/2017, para realização de Exame de Sanidade Física, e posterior 
nomeação ao cargo público: 
  CARGO: PROFESSOR 20 HORAS 
 Inscrição  Nome do Candidato   RG/CPF   Classif. 
 36509  BRUNA KARLA PIOTTO   10.760.250-0  37 
 36108  LETÍCIA FERNANDES GARCIA  12.487.958-2  38 
 35655  SCHÉLIDA RAMOS VIEIRAS GOBBO  10.036.634-7  39 
 2. Os candidatos convocados por este Edital, deverão se apresentar na Labcenter, sito na 
Rua Drº Gervásio Morales, 368, Sertanópolis/PR, no dia 13 de junho de 2019, às 14:30 horas, para a 
realização da avaliação de sanidade física, pelo médico Dr. Renan S. 
Perisse inscrito no CRM/PR n.º 12973 , portando os resultados dos  
 exames abaixo relacionados, previamente realizados, e obedecendo a seguinte ordem: 
 - RAIO X DO TÓRAX 
 - URINA I 
 -HEMOGRAMA  
 -EXAME DE APTIDÃO MENTAL. 
  3. As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados, são de 
responsabilidade do Candidato aprovado, que após aprovação nos Exames Médicos, deverão compa-
recer a Divisão de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Sertanópolis – PR, sito na Avenida 
Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n° 342, centro, cidade de Sertanópolis/PR, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, portando a seguinte a documentação: 
 I. Cédula de Identidade (R.G.) e fotocópia autenticada. 
 II. Certificado de reservista e fotocópia autenticada, quando couber. 
 III. Título de eleitor e fotocópia autenticada. 
 IV. Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência. V.    Cadastro de 
Pessoa Física (C.P.F.) e fotocópia autenticada. VI.   Comprovante de escolaridade e habilitação exigida.  
 VII. Registro no órgão de classe e fotocópia autenticada. 
 VIII. Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia. 
 IX. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber. 
 X. Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente. 
 XI. Atestado de sanidade física. 
 XII. Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 05 (cinco) últimos anos. 
 XIII. Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio. XIV.Declaração quan-
to ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 
 XV. Declaração a próprio punho de que não foi demitido do serviço público. 
 4. não comparecimento do candidato convocado sem causa justificada no prazo acima, 
acarretará a perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na 
convocação do próximo candidato classificado. 
 Paço Santo Soriani, Sertanópolis/Estado do Paraná, 03 de junho de 2019. 

ALEOCÍDIO BALZANELO 
Prefeito Municipal 

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 34/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao disposi-
tivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa a licitação modalidade Pregão Presencial nº 34/2019, declarando oficialmente 
vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: C E CARVALHO MEDICAMENTOS ME - CNPJ: 24.864.422/0001-73
 Valor Total do Fornecedor: R$ 5.183,94 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e noventa e 
quatro centavos).


