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DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019

 Conforme Lei 8.666/93 – Art. 24 XVII
 É dispensável a licitação: XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia 
técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for 
indispensável para a vigência da garantia;
 Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação para con-
tratação da Empresa Marajó Bella Via Automóveis LTDA, com sede na Av. Tiradentes, Nº 2700, Jardim 
Leonor, Londrina/PR, CEP 86072-360, inscrita no CNPJ N.º 86.986.296/0001-87, representado neste 
ato pela Sra. Flavia de Miranda Meneghetti Palumbo, portadora do RG n.º 6.790.828-7 SSP/SP, e CPF/
MF N.º 033.367.649-12, residente e domiciliada na cidade de Londrina, no valor global de R$ 809,75 
(oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos) pelo período de 30 (trinta) dias, com base no artigo 
24 da Lei nº. 8.666/93 § XVII, conforme o que consta no processo em epígrafe.
 Sertanópolis, 11 de julho de 2019

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente do Sermusa

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 : 38/2019
 b) Licitação Nrº :            37/2019
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 11/07/2019
 e) Objeto Homologado : Registrar preço para futura aquisição de empre-
sa para o fornecimento de passagens aéreas ao prefeito municipal desta Prefeitura e servidores no 
exercício da função, acompanhado das respectivas bagagens, atendendo às normas da Agência Na-
cional de Aviação Civil - ANAC, em território nacional, mediante pagamento do valor de agenciamento
 04.122.0001.2.011. - Manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF: 12.146.604/0001-20

 Valor Total Homologado - R$ 22.000,00
 SERTANÓPOLIS, 11 de julho de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Processo n.º 16/2019 – Revisão em Período de Garantia 
 Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação para con-
tratação da empresa VCA AUTOMOTORES LTDA., CNPJ nº 24.380.089/0001-27, situada A Rodovia 
Mello Peixoto nº498, KM-158, Cambé/Paraná, neste ato representado pelo senhor Carlos Henrique 
Trevisan, cédula de identidade nº 6.538.768-9/SSP-PR, CPF nº 005.069.129-57, visando a revisão 
em período de garantia do veículo Iveco Tector 260E30, (orçamento em anexo), no valor total de R$ 
1.292,16 (hum mil duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), tendo em vista que a realiza-
ção da revisão em concessionária não autorizada implica em quebra da garantia, conforme os termos 
do artigo 24, XVII, da Lei nº. 8.666/93, e o que consta do processo em epígrafe.
 Sertanópolis, 11 de julho de 2019.

Aleocídio Balzanelo
Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
 Ao Instrumento de Contrato de prestação de serviços de segurança com vigilância eletrô-
nica, monitoramento de sistemas de alarme e monitoramento digital com câmeras nas Escolas Muni-
cipais e CMEI – CONTRATO Nº. 108/2018, objeto do Pregão Presencial nº. 042/2018, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS e a Empresa SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME.
 Cláusula Primeira. 
 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato n.º 108/2018 até a 
data de 10 de julho (07) de 2020.
 Cláusula Segunda.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos, certos e acordados com o presente TERMO ADITIVO, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 08 de julho (07) de 2019.
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS                         SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

Contratante                                                                               Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO
 Ao Instrumento de Contrato de prestação de serviços de segurança com vigilância eletrô-
nica, monitoramento de sistemas de alarme e monitoramento digital com câmeras nas Escolas Muni-
cipais e CMEI – CONTRATO Nº. 108/2018, objeto do Pregão Presencial nº. 042/2018, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS e a Empresa SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME.
 Cláusula Primeira. 
 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditivar em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 
reais) o Contrato n.º 108/2018, em decorrência de sua prorrogação até a data de 10 de julho (07) de 
2020, conforme tabela abaixo:

 Cláusula Segunda.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos, certos e acordados com o presente TERMO ADITIVO, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 08 de julho (07) de 2019.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS               SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
Contratante                                                          Contratada

Amuletos da Série A! Saiba quem tem o melhor 
aproveitamento em campo pelo seu time

 A superstição faz 
parte da história do futebol. 
Muitos torcedores, atletas 
e treinadores apostam em 
curiosidades peculiares para 
"ajudar" na vitória do seu time. 
Para contribuir com torcedo-
res supersticiosos de plantão, 
o GloboEsporte.com apre-
senta uma lista dos jogadores 
com melhor aproveitamento 
em campo no elenco. Ou seja, 
aquele amuleto que represen-
ta um desempenho acima da 
média do time na temporada.
 Líder do Brasileirão, o 
Palmeiras tem 78% de apro-
veitamento em 2019. Nos 34 
jogos oficiais que disputou, o 
Alviverde venceu 24, empa-
tou oito e perdeu apenas duas 
partidas. E no elenco rechea-
do de grandes jogadores um 
se destaca: Zé Rafael.
 O meia é o único da 
Série A com rendimento su-
perior a 90% na temporada, 
respeitando o número mínimo 
de jogos. Ele ainda não per-
deu neste ano e soma 92% 
de aproveitamento. Zé Rafael 
segue os mesmos passos de 
Casemiro, que com a camisa 
do Brasil, nunca perdeu com 
Tite no comando.
 Xodó da torcida co-
rintiana, Pedrinho é o amuleto 
do Corinthians em 2019. Se 
o time tem 53% de aprovei-
tamento no ano, o jovem é o 
único da equipe com 59%. O 
meia acumula 14 vitórias, 9 
empates e 6 derrotas nesta 
temporada.
 Outro destaque é Ro-
drigo Caio, que também caiu 
nas graças da torcida e virou 
titular absoluto do Flamengo. 
O zagueiro é o amuleto rubro
-negro, com 77% de aprovei-
tamento em campo.
 Na retomada pelos 
bons resultados, o Vasco 
tem em Fernando Miguel um 
alento. Se o time tem 59% de 
aproveitamento neste ano, 
o goleiro soma 17 vitórias e 
apenas quatro derrotas com o 
Cruz-Maltino, um rendimento 
superior a 70%.
 Quer saber quem é 
o amuleto do seu time? Con-
fira a lista abaixo com um 
Top-3 dos jogadores com os 
melhores aproveitamentos 
em campo nesta temporada. 
Foram considerados os atle-
tas com pelo menos 40% dos 

jogos disputados por cada 
time neste ano. Além disso, o 
GloboEsporte.com colocou o 
aproveitamento do time para 
melhor comparação com os 
respectivos amuletos. Confira:

Atlético-MG
 Neste ano, o Galo 
tem 40 jogos oficiais disputa-
dos, com 61% de aproveita-
mento.
 1) José Welison: 17 
vitórias, 5 empates e 4 derro-
tas (26 jogos) - 72%
 2) Guga: 15 vitórias, 
3 empates e 6 derrotas (24 jo-
gos) - 67%
 3) Leonardo Silva: 10 
vitórias, 1 empate e 5 derrotas 
(16 jogos) - 65%
 3) Maicon: 11 vitórias, 
4 empates e 4 derrotas (19 jo-
gos) - 65%
 3) Réver: 14 vitórias, 
5 empates, 5 derrotas (24 jo-
gos) - 65%
 3) Vinícius: 12 vitó-
rias, 1 empate e 6 derrotas (19 
jogos) - 65%

Corinthians
 Neste ano, o Timão 
tem 38 jogos oficiais disputa-
dos, com 53% de aproveita-
mento.
 1) Pedrinho: 14 vitó-
rias, 9 empates e 6 derrotas 
(29 jogos) - 59%
 2) Cássio: 16 vitórias, 
11 empates e 8 derrotas (35 
jogos) - 56%
 2) Fagner: 13 vitórias, 
8 empates e 7 derrotas (28 jo-
gos) - 56%
 2) Júnior Urso: 10 vi-
tórias, 7 empates e 5 derrotas 
(22 jogos) - 56%
 2) Manoel: 12 vitórias, 
8 empates e 6 derrotas (26 jo-
gos) - 56%

Cruzeiro
 Neste ano, a Raposa 
tem 34 jogos oficiais disputa-
dos, com 65% de aproveita-
mento.
 1) Rafinha: 12 vitó-
rias, 2 empates e 2 derrotas 
(16 jogos) - 79%
 2) Jadson: 13 vitórias, 
3 empates e 3 derrotas (19 jo-
gos) - 74%
 3) Ariel Cabral: 10 vi-
tórias, 4 empates e 2 derrotas 
(16 jogos) - 71%

CSA
 Neste ano, o Azulão 
tem 30 jogos oficiais disputa-
dos, com 48% de aproveita-
mento.

 1) João Carlos: 10 vi-
tórias, 6 empates e 4 derrotas 
(20 jogos) - 60%
 2) Victor Paraíba: 9 
vitórias, 5 empates e 5 derro-
tas (19 jogos) - 56%
 3) Rafinha: 5 vitórias, 
5 empates e 2 derrotas (12 jo-
gos) - 56%

Flamengo
 Neste ano, o Rubro
-Negro tem 35 jogos oficiais 
disputados, com 69% de apro-
veitamento.
 1) Rodrigo Caio: 21 
vitórias, 4 empates e 4 derro-
tas (29 jogos) - 77%
 2) Diego Alves: 18 vi-
tórias, 3 empates e 4 derrotas 
(25 jogos) - 76%
 3) Pará: 18 vitórias, 3 
empates e 5 derrotas (26 jo-
gos) - 73%
 3) Willian Arão: 19 vi-
tórias, 4 empates e 5 derrotas 
(28 jogos) - 73%

Fluminense
 Neste ano, o Tricolor 
tem 36 jogos oficiais disputa-
dos, com 51% de aproveita-
mento.
 1) Airton: 11 vitórias, 
3 empates e 7 derrotas (21 jo-
gos) - 57%
 1) Bruno Silva: 10 vi-
tórias, 4 empates e 6 derrotas 
(20 jogos) - 57%
 3) Daniel: 13 vitórias, 
9 empates e 7 derrotas (29 jo-
gos) - 55%
 3) Luciano: 14 vitó-
rias, 9 empates e 8 derrotas 
(31 jogos) - 55%
 3) Yony González: 15 
vitórias, 6 empates e 10 derro-
tas (31 jogos) - 55%

Grêmio
 Neste ano, o Imortal 
tem 35 jogos oficiais disputa-
dos, com 62% de aproveita-
mento.
 1) Thaciano: 10 vitó-
rias, 4 empates e 2 derrotas 
(16 jogos) - 71%
 2) Romulo: 8 vitórias, 
6 empates e 1 derrota (15 jo-
gos) - 67%
 3) Juninho Capixaba: 
10 vitórias, 7 empates e 2 der-
rotas (19 jogos) - 65%
 3) Pepê: 10 vitórias, 
7 empates e 2 derrotas (19 jo-
gos) - 65%

Internacional
 Neste ano, o Colora-
do tem 35 jogos oficiais dispu-
tados, com 66% de aproveita-
mento.

 1) Zeca: 17 vitórias, 4 
empates e 3 derrotas (24 jo-
gos) - 76%
 2) D’Alessandro: 15 
vitórias, 4 empates e 3 derro-
tas (22 jogos) - 74%
 3) Sarrafiore: 14 vitó-
rias, 1 empate e 5 derrotas (20 
jogos) - 72%

Palmeiras
 Neste ano, o Verdão 
tem 34 jogos oficiais disputa-
dos, com 78% de aproveita-
mento.
 1) Zé Rafael: 15 vi-
tórias, 2 empates (17 jogos) 
- 92%
 2) Marcos Rocha: 15 
vitórias, 3 empates e 1 derrota 
(19 jogos) - 84%
 3) Moisés: 16 vitórias, 
4 empates e 1 derrota (21 jo-
gos) - 83%
 3) Weverton: 18 vitó-
rias, 3 empates e 2 derrotas 
(23 jogos) - 83%

Santos
 Neste ano, o Peixe 
tem 35 jogos oficiais disputa-
dos, com 62% de aproveita-
mento.
 1) Alison: 15 vitórias, 
4 empates e 5 derrotas (24 jo-
gos) - 68%
 1) Carlos Sánchez: 
19 vitórias, 6 empates e 6 der-
rotas (31 jogos) - 68%
 3) Eduardo Sasha: 12 
vitórias, 4 empates e 4 derro-
tas (20 jogos) - 67%

São Paulo
 Neste ano, o Tricolor 
tem 31 jogos oficiais disputa-
dos, com 42% de aproveita-
mento.
 1) Anderson Martins: 
6 vitórias, 8 empates e 2 der-
rotas (16 jogos) - 54%
 2) Everton Felipe: 4 
vitórias, 6 empates e 2 derro-
tas (12 jogos) - 50%
 3) Helinho: 5 vitórias, 
6 empates e 4 derrotas (15 jo-
gos) - 47%

Vasco
 Neste ano, o Cruz
-Maltino tem 33 jogos oficiais 
disputados, com 59% de apro-
veitamento.
 1) Fernando Miguel: 
17 vitórias, 4 empates e 4 der-
rotas (25 jogos) - 73%
 2) Leandro Castan: 
11 vitórias, 4 empates e 3 der-
rotas (18 jogos) - 69%
 3) Raúl Cáceres: 14 
vitórias, 4 empates e 5 derro-
tas (23 jogos) - 67%

DECRETO Nº 107/2019
 NELSON  CORREIA JUNIOR, Prefeito municipal, de Florestópolis,Comarca  de Porecatu,  
Estado do Paraná, No uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a  UNIFICAÇÃO dos lotes 
urbanos de terras sob os nºs. 18, 19, 20, 21 e 22, da quadra nº 01, todos com a medida individual de  
200,25 m², objetos do cadastro imobiliário sob os nºs 5250, 5251, 5252, 5253 e 5255 respectivamente, 
localizados no JARDIM NOVO HORIZONTE, desta cidade de Florestópolis, de propriedade de ALMEI-
DA LOTEADORA E CONSTRUTORA LTDA, em 01 (um) único lote que passará a denominar-se lote nº 
18, medindo 1.001,25 m²,  possuindo as seguintes medidas, divisas e confrontações:

LOTE 18 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  1.001,25 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5250

 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 155, com 37,50 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 17, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 23,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
37,50 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data,  revogando as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, 01 de Julho de 2019.

DECRETO Nº 108/2019
 NELSON  CORREIA JUNIOR, Prefeito municipal, de Florestópolis,Comarca  de Porecatu,  
Estado do Paraná, No uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a  SUBDIVISÃO do lote urbano 
de terras sob o nº 18, da quadra nº 01,  medindo  1.001,25 m², objetos do cadastro imobiliário sob o 
nºs 5250, localizado no JARDIM NOVO HORIZONTE, desta cidade de Florestópolis, de propriedade de 
ALMEIDA LOTEADORA E CONSTRUTORA LTDA, em 07 (sete)  lotes que passarão a denominar-se 
lotes: 18 e 18-A medindo 142,85 m² cada um; lotes 18-B, 19, 20, 21 e 22 medindo 143,11 m² cada um 
, possuindo as seguintes medidas, divisas e confrontações:

LOTE 18 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  142,85 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5250

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 155, com 5,35 metros de extensão.
 LADO DIREITO :  Com o lote  nº 18-A, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 17,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,35 metros de extensão.

LOTE 18 -A– QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  142,85 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5254

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 159, com 5,35 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 18-B, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 18,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,35 metros de extensão.

LOTE 18-B– QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  143,11 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5123

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 161 com 5,36 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 19, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 18-A,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,36 metros de extensão.

LOTE 19 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  143,11 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5251

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 165, com 5,36 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 20, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 18-B,  com 26,70 metros de extensão.

 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícu-
la nº R-04-09.525, com 5,36 metros de extensão.

LOTE 20 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  143,11 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5252

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 169, com 5,36 metros de extensão.
 LADO DIREITO :      Com o lote  nº 21, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 19,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,36 metros de extensão.

LOTE 21 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  143,11 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5253

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 177, com 5,36 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 22, com 26,70 metros de extensão.
LADO ESQUERDO: Com o lote nº 20,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,36 metros de extensão.

LOTE 22 – QUADRA 01 
JARDIM NOVO HORIZONTE

ÁREA :  143,11 m² 
Cadastro Imobiliário  nº 5255

 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Com a Rua  Urias Julião da Silva, nº 185, com 5,36 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote  nº 23, com 26,70 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 21,  com 26,70 metros de extensão.
 FUNDO: Com a propriedade de Moacir Alves Medeiros, matrícula nº R-04-09.525, com 
5,36 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data,  revogando as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, 03 de Julho de 2019.


