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sociedade comercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) for-
necedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI 
– praticar usura em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens 
de qualquer espécie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que 
tenha ciência, em razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial 
ou administrativo; IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em 
lei, o desempenho de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro 
órgão de divulgação publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assi-
nados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; 
XI – entreter-se nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas 
ao serviço; XII – atender pessoas estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; XIII – empregar matérias e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização 
superior, retirar objetos de órgãos estaduais; XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; 
XV – incidir greves; XVI – exercer comercio entre os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para 
melhor desempenhar atividades estranha às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – Pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qual-
quer das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante me-
diante averiguação sumaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla 
defesa, conforme previsão legal.
 CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – Pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade con-
tratante.
	 E	por	estarem	assim	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	 instrumento	em	2	(duas)	
vias de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 07 de outubro de 2019. 

FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAUDE
MICHELE PIOVESAN DE LIMA

          FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE     EDITAL  N° 017/2019.
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

 Pelo presente instrumento de contrato, FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob 
o n. 11420915/0001-72, com sede na Rua Rosa Imperatore Alves, Nº1098 neste ato devidamente 
representado pelo Diretor Superintendente Sr. VALTEIR APARECIDO BAZZONI, brasileiro, casado, 
portador do RG. 2.238.713-8 - SSP/PR e do CPF.360.197.809-10, aqui denominada “CONTRATANTE”, 
e ODAIR JOSÉ DAMAZIO, RG n°5.966.033-0 – SSP-PR e CPF n°905.187.729-34 e PIS/PASEP n° 
123.30578.33-6,  residente na Rua DR. NIVALDO ANTONIO GRANGE Nº108, município de ALVO-
RADA DO SUL - PARANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 
da Constituição Estadual, da Lei Municipal nº1463-2007 e o constante no Processo PSS, aberto pelo 
Edital	Nº007/2019	de	02	de	julho	de	2019	e	retificado	pelo	Edital	nº008/2019,	de	09	de	julho	de	2019	e	
divulgado	resultado	final	e	homologado	pelo	Edital	nº015/2019	de	19	de	agosto	de	2019,		celebram	o	
presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas 
abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
 Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço por parte do contratado na função 
de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE em Regime de Trabalho de 40 horas semanais, junto a sede 
da contratante, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 07/10/2019 e término em 06/10/2020, podendo 
ser prorrogado, por necessidade fundamental do contratante por quantas vezes for necessária, desde 
que	não	ultrapasse	o	limite	máximo	de	02(dois)	anos	fixados	pelo	art.5º	parágrafo	1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentária 
nas	rubricas	relacionadas,	Atividades	Saúde	Coletiva,	319011.01.01	–	Vencimentos	e	Vantagens	fixas	
– Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO
 A remuneração obedecera às disposições contidas na Lei Municipal 1220/03 e altera-
ções.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contri-
buição previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor corresponden-
te	e	titulo	de	Imposto	de	Renda,	de	acordo	com	a	legislação	especifica	sobre	cada	uma	das	deduções.
Caso	o	contratado	já	seja	contribuinte	do	teto	da	previdência,	e	se	comprovado,	referido	desconto	fica	
dispensado.
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS
 Ao contratado em regime especial aplicam-se os seguintes direitos:
 I – décimo terceiro salário; II – férias; III – licença paternidade de 5 (cinco) dias; IV - afas-
tamento	decorrente	de	casamento	ate	5	(cinco)	dias,	 luto	por	falecimento	do	cônjuge,	filho,	pai	mãe	
e irmão até 5 (cinco) dias; V – licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da 
legislação previdenciária aplicável ao regime geral; VI – direito de petição na forma prevista pelo art. 
261 a 263 da Lei n° 6174/70; 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES – São deveres do contratado em regime especial: 
I – assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – discrição; V – lealdade e respeito às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir; VI – observância das normas legais e regulamentares; VII 
– obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VIII – levar ao conhecimen-
to de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação 
do	material	que	lhe	for	confiado;	X	–	guardar	sigilo	sobre	a	documentação	e	os	assuntos	de	natureza	
reservada de que tenha conhecimento em razão da função; XI – apresentar-se decentemente trajado 
em serviço ou com uniforme que lhe for destinado para o caso; XII – proceder na vida publica e privada 
de	forma	a	dignificar	sempre	a	função	publica;	XIII	–	submeter-se	à	perícia	medica	que	for	determinada	
pela autoridade competente; XIV – comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinário, quando convocado, executando os serviços que lhe competirem.
 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES – O contrato em regime especial não poderá:
 I – referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades 
e atos da administração publica, federal ou estadual, podendo, porem, em trabalho assinado, criticá-los 
do	ponto	de	vista	doutrinário	ou	da	organização	do	serviço;	 II	–	 retirar,	modificar	ou	substituir,	 sem	
previa	autorização	da	autoridade	competente,	qualquer	documento	de	órgão	estadual,	com	o	fim	de	
criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; III – valer-se da função para lograr proveito 
pessoas em detrimento da dignidade da mesma; IV – promover manifestações de apreço ou desapre-
ço e fazer circular ou subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; V – enquanto na atividade, 
participar de diretoria, gerência, administração. Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou 
sociedade comercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) for-
necedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI 
– praticar usura em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens 
de qualquer espécie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que 
tenha ciência, em razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial 
ou administrativo; IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em 
lei, o desempenho de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro 
órgão de divulgação publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assi-
nados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; 
XI – entreter-se nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas 
ao serviço; XII – atender pessoas estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; XIII – empregar matérias e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização 
superior, retirar objetos de órgãos estaduais; XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; 
XV – incidir greves; XVI – exercer comercio entre os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para 
melhor desempenhar atividades estranha às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – Pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qual-
quer das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante me-
diante averiguação sumaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla 
defesa, conforme previsão legal.
  CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – Pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade con-
tratante.
	 E	por	estarem	assim	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	 instrumento	em	2	(duas)	
vias de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 07 de outubro de 2019. 

FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAUDE
ODAIR JOSÉ DAMAZIO

          FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE    EDITAL  N° 017/2019.
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

 Pelo presente instrumento de contrato, FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o 
n. 11420915/0001-72, com sede na Rua Rosa Imperatore Alves, Nº1098 neste ato devidamente repre-
sentado pelo Diretor Superintendente Sr. VALTEIR APARECIDO BAZZONI, brasileiro, casado, porta-
dor do RG. 2.238.713-8 - SSP/PR e do CPF.360.197.809-10, aqui denominada “CONTRATANTE”, e 
RAISSA GABRIELA SEVERINO, RG n°10.435.706-7 – SSP-PR e CPF n°096.087.699-57 e PIS/PASEP 
n° 165.58309.47-6,  residente na Rua FRANCISCO BOTELHO DE CARVALHO, Nº.126, município de 
ALVORADA DO SUL - PARANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 
27 da Constituição Estadual, da Lei Municipal nº1463-2007 e o constante no Processo PSS, aberto pelo 
Edital	Nº007/2019	de	02	de	julho	de	2019	e	retificado	pelo	Edital	nº008/2019,	de	09	de	julho	de	2019	e	
divulgado	resultado	final	e	homologado	pelo	Edital	nº015/2019	de	19	de	agosto	de	2019,		celebram	o	
presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas 
abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
 Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço por parte do contratado na função 
de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE em Regime de Trabalho de 40 horas semanais, junto a sede 
da contratante, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 07/10/2019 e término em 06/10/2020, podendo 

ser prorrogado, por necessidade fundamental do contratante por quantas vezes for necessária, desde 
que	não	ultrapasse	o	limite	máximo	de	02(dois)	anos	fixados	pelo	art.5º	parágrafo	1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentária 
nas	rubricas	relacionadas,	Atividades	Saúde	Coletiva,	319011.01.01	–	Vencimentos	e	Vantagens	fixas	
– Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO
 A remuneração obedecera às disposições contidas na Lei Municipal 1220/03 e altera-
ções.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contri-
buição previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor corresponden-
te	e	titulo	de	Imposto	de	Renda,	de	acordo	com	a	legislação	especifica	sobre	cada	uma	das	deduções.
 Caso o contratado já seja contribuinte do teto da previdência, e se comprovado, referido 
desconto	fica	dispensado.
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS
 Ao contratado em regime especial aplicam-se os seguintes direitos:
 I – décimo terceiro salário; II – férias; III – licença paternidade de 5 (cinco) dias; IV - afas-
tamento	decorrente	de	casamento	ate	5	(cinco)	dias,	 luto	por	falecimento	do	cônjuge,	filho,	pai	mãe	
e irmão até 5 (cinco) dias; V – licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da 
legislação previdenciária aplicável ao regime geral; VI – direito de petição na forma prevista pelo art. 
261 a 263 da Lei n° 6174/70; 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES – São deveres do contratado em regime especial: 
I – assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – discrição; V – lealdade e respeito às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir; VI – observância das normas legais e regulamentares; VII 
– obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VIII – levar ao conhecimen-
to de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação 
do	material	que	lhe	for	confiado;	X	–	guardar	sigilo	sobre	a	documentação	e	os	assuntos	de	natureza	
reservada de que tenha conhecimento em razão da função; XI – apresentar-se decentemente trajado 
em serviço ou com uniforme que lhe for destinado para o caso; XII – proceder na vida publica e privada 
de	forma	a	dignificar	sempre	a	função	publica;	XIII	–	submeter-se	à	perícia	medica	que	for	determinada	
pela autoridade competente; XIV – comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinário, quando convocado, executando os serviços que lhe competirem.
 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES – O contrato em regime especial não poderá:
 I – referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades 
e atos da administração publica, federal ou estadual, podendo, porem, em trabalho assinado, criticá-los 
do	ponto	de	vista	doutrinário	ou	da	organização	do	serviço;	 II	–	 retirar,	modificar	ou	substituir,	 sem	
previa	autorização	da	autoridade	competente,	qualquer	documento	de	órgão	estadual,	com	o	fim	de	
criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; III – valer-se da função para lograr proveito 
pessoas em detrimento da dignidade da mesma; IV – promover manifestações de apreço ou desapre-
ço e fazer circular ou subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; V – enquanto na atividade, 
participar de diretoria, gerência, administração. Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou 
sociedade comercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) for-
necedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI 
– praticar usura em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens 
de qualquer espécie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que 
tenha ciência, em razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial 
ou administrativo; IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em 
lei, o desempenho de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro 
órgão de divulgação publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assi-
nados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; 
XI – entreter-se nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas 
ao serviço; XII – atender pessoas estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; XIII – empregar matérias e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização 
superior, retirar objetos de órgãos estaduais; XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; 
XV – incidir greves; XVI – exercer comercio entre os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para 
melhor desempenhar atividades estranha às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – Pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qual-
quer das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante me-
diante averiguação sumaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla 
defesa, conforme previsão legal.
 CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – Pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade con-
tratante.
	 E	por	estarem	assim	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	 instrumento	em	2	(duas)	
vias de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 07 de outubro de 2019. 

FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAUDE
RAISSA GABRIELA SEVERINO

           FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE   EDITAL  N° 017/2019.
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

 Pelo presente instrumento de contrato, FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob 
o n. 11420915/0001-72, com sede na Rua Rosa Imperatore Alves, Nº1098 neste ato devidamente 
representado pelo Diretor Superintendente Sr. VALTEIR APARECIDO BAZZONI, brasileiro, casado, 
portador do RG. 2.238.713-8 - SSP/PR e do CPF.360.197.809-10, aqui denominada “CONTRATANTE”, 
e VALERIA DOS SANTOS, RG n°10.353.535-2 – SSP-PR e CPF n°072.766,709-29 e PIS/PASEP n° 
165.32979.33-4,  residente na Rua  ALÍPIO MARTINS RAMOS Nº307, município de ALVORADA DO 
SUL - PARANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Cons-
tituição Estadual, da Lei Municipal nº1463-2007 e o constante no Processo PSS, aberto pelo Edital 
Nº007/2019	de	02	de	 julho	 de	2019	e	 retificado	pelo	Edital	 nº008/2019,	 de	09	de	 julho	 de	2019	e	
divulgado	resultado	final	e	homologado	pelo	Edital	nº015/2019	de	19	de	agosto	de	2019,		celebram	o	
presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas 
abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
 Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço por parte do contratado na função 
de AGENTE DE ENDEMIAS em Regime de Trabalho de 40 horas semanais, junto a sede da contratan-
te, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 14/10/2019 e término em 13/10/2020, podendo 
ser prorrogado, por necessidade fundamental do contratante por quantas vezes for necessária, desde 
que	não	ultrapasse	o	limite	máximo	de	02(dois)	anos	fixados	pelo	art.5º	parágrafo	1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentária 
nas	rubricas	relacionadas,	Atividades	Saúde	Coletiva,	319011.01.01	–	Vencimentos	e	Vantagens	fixas	
– Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO
 A remuneração obedecera às disposições contidas na Lei Municipal 1220/03 e altera-
ções.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contri-
buição previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor corresponden-
te	e	titulo	de	Imposto	de	Renda,	de	acordo	com	a	legislação	especifica	sobre	cada	uma	das	deduções.
 Caso o contratado já seja contribuinte do teto da previdência, e se comprovado, referido 
desconto	fica	dispensado.
 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS
 Ao contratado em regime especial aplicam-se os seguintes direitos:
 I – décimo terceiro salário; II – férias; III – licença paternidade de 5 (cinco) dias; IV - afas-
tamento	decorrente	de	casamento	ate	5	(cinco)	dias,	 luto	por	falecimento	do	cônjuge,	filho,	pai	mãe	
e irmão até 5 (cinco) dias; V – licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da 
legislação previdenciária aplicável ao regime geral; VI – direito de petição na forma prevista pelo art. 
261 a 263 da Lei n° 6174/70; 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES – São deveres do contratado em regime especial: 
I – assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – discrição; V – lealdade e respeito às instituições 
constitucionais e administrativas a que servir; VI – observância das normas legais e regulamentares; VII 
– obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; VIII – levar ao conhecimen-
to de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação 
do	material	que	lhe	for	confiado;	X	–	guardar	sigilo	sobre	a	documentação	e	os	assuntos	de	natureza	
reservada de que tenha conhecimento em razão da função; XI – apresentar-se decentemente trajado 
em serviço ou com uniforme que lhe for destinado para o caso; XII – proceder na vida publica e privada 
de	forma	a	dignificar	sempre	a	função	publica;	XIII	–	submeter-se	à	perícia	medica	que	for	determinada	
pela autoridade competente; XIV – comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinário, quando convocado, executando os serviços que lhe competirem.
 CLÁUSULA OITAVA – DAS PROIBIÇÕES – O contrato em regime especial não poderá:
 I – referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades 
e atos da administração publica, federal ou estadual, podendo, porem, em trabalho assinado, criticá-los 
do	ponto	de	vista	doutrinário	ou	da	organização	do	serviço;	 II	–	 retirar,	modificar	ou	substituir,	 sem	
previa	autorização	da	autoridade	competente,	qualquer	documento	de	órgão	estadual,	com	o	fim	de	
criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; III – valer-se da função para lograr proveito 
pessoas em detrimento da dignidade da mesma; IV – promover manifestações de apreço ou desapre-
ço e fazer circular ou subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; V – enquanto na atividade, 
participar de diretoria, gerência, administração. Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou 
sociedade comercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) for-
necedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual; VI 
– praticar usura em qualquer de suas formas; VII – receber propinas, comissões, presente e vantagens 
de qualquer espécie, em razão da função; VIII – revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que 
tenha ciência, em razão da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial 
ou administrativo; IX – cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em 
lei, o desempenho de encargo que lhe competir, X – censurar pela imprensa as ou por qualquer outro 
órgão de divulgação publica as autoridades constituídas, podendo, porem, faze-lo em trabalhos assi-
nados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com animo construtivo; 
XI – entreter-se nos locais e horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas 
ao serviço; XII – atender pessoas estranhas ao serviço, no local de trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; XIII – empregar matérias e bens do Estado, em serviço particular, ou, sem autorização 
superior, retirar objetos de órgãos estaduais; XIV – aceitar representações de Estados estrangeiros; 
XV – incidir greves; XVI – exercer comercio entre os colegas de trabalho; XVII – valer-se da função para 
melhor desempenhar atividades estranha às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
 CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O contrato em regime especial rescinde-se:
 I – Pelo descumprimento dos deveres previstos na clausula sétima do presente contrato; 
II – pela transgressão das proibições da clausula oitava do presente contrato; III – incidência em qual-
quer das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 

 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas 
pelo órgão contratante mediante averiguação sumaria no prazo máximo de 
30 (trinta) dias assegurada o contraditório e a ampla defesa, conforme previ-
são legal.
  CLÁUSULA DECIMA – DA EXTINÇÃO – O contrato em regime especial extingue-se: 
 I – Pelo termino do prazo contratual; II – por iniciativa das partes mediante comunicação 
escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade con-
tratante.
	 E	por	estarem	assim	justos	e	contratados,	firmam	o	presente	 instrumento	em	2	(duas)	
vias de igual teor e forma, na presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 14 de outubro de 2019. 

FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAUDE
VALÉRIA DOS SANTOS

EDITAL Nº018/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, convoca o can-
didato	aprovado	no	Processo	de	Seleção	Simplificado	–	PSS,	aberto	pelo	Edital	n.º	020/2018	–	de	
12/09/2018,	e	retificado	pelo	Edital	nº	021/2018	–	de	13/09/2018,		inscrições	homologadas	pelo	edital	
nº022/2018	–	de		27/09/2018,	e		divulgado	resultado	final	pelo	edital	nº026/2018	–	de	09/10/2018,		e		
homologado pelos editais nº027/2018 – de 09 de outubro de 2018 e 0 28/2018 – de 11 de outubro de 
2018, abaixo descritos, com respectivo código de inscrição, para efetivar contratação.
CLASSIF NOME   CARGO  IDENTIDADE
002 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS FISIOTERAPEUTA 9.905.157-4  -  SSP
 O candidato deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação de 
Saúde, no prazo de 05(cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.
 EDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADAD DO SUL, ESTADO 
DO PARANA, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Diretor Superintendente da FUMSAUDE

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2019.
 MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR.
 CONTRATADO: RENATO SARAGOÇA MARCANTONIO.
 CPF: 468.740.209-78.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MARACUJÁ PARA SEREM FORNECIDAS AOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA “POMAR 
DA FAMÍLIA” INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.517/2019.
 VALOR: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
 EMBASAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, II, LEI Nº 8.666/93.
 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES.
 DATADO DE: 16/10/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2019 – PMAS

 O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL-PR torna público que fará realizar, às 9:00 horas 
do dia 22 de NOVEMBRO do ano de 2019, na praça Prefeito Antônio de Souza Lemos n° 32 em Alvo-
rada do Sul , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 
preço,		a	preços	fixos	e	sem	reajuste,	da(s)	seguinte(s)	obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade e unidade de 
medida

Prazo de 
execução

Rua Osvaldo Perna Pavimentação em CBUQ 2.870,17 m2 120

 A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do 
e-mail licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento 
deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Te-
lefone (43) 3157-1006/1008.
 Alvorada do Sul-Pr, 16 de outubro de 2019.

Roberes Rivelino da Silva - PCPL

EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 87/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 32/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: JOAO PAULO RUFINI FERREIRA 04495148974 INSCRITO SOB CNPJ 
Nº. 27.977.496/0001-04
 PREGÃO:32/2017
 CONTRATO: 87/2017
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1900          14.006.04.126.0002.2018            0      3.3.90.39.00.00         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 87/2017 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de 
dezesseis dias de novembro de 2019 para dezesseis dias de novembro de 2021
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 72.000,00 
(Setenta e Dois Mil Reais), para R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais ), este valor refere 
- se a soma do valor original do contrato com o valor do aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
	 Ficam	ratificadas	 todas	as	demais	cláusulas	e	condições	anteriormente	avençado	não	
alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 16/10/2019

EXTRATO SEGUNDO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 94/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo inexigibilidade Nº. 12/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS INSCRITO SOB CNPJ 
Nº. 34.028.316/0001-03
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:12/2017
 CONTRATO: 94/2017
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1160          14.001.04.122.0002.2009          504 3.3.90.39.00.00         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 94/2017 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de 
trinta dias de novembro de 2019 para 30 de novembro de 2020
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 24.000,00 
(Vinte e Quatro Mil Reais), para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais ), este valor refere - se a soma 
do valor original do contrato com o valor do aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
	 Ficam	ratificadas	 todas	as	demais	cláusulas	e	condições	anteriormente	avençado	não	
alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 16/10/2019

PLANO DE LOTEAMENTO
 O Poder Executivo do Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, tendo recebido 
pedido de PARCELAMENTO DO SOLO em área urbana na modalidade LOTEAMENTO ABERTO e 
considerado o respectivo plano de loteamento em acordo com as normas dos órgãos competentes, 
cumprindo o que determina o artigo 14 da Lei Municipal 1521/2008, dá conhecimento ao Público em 
Geral que PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E OBRAS-EIRELI-EPP, Pessoa jurídica de direitos 
privados inscrita no CNPJ nº 00.868.833/0001-79, com endereço na Rua José Nicola Caliento, nº 
260, Parque Industrial Roland, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86600.000, representado pela pro-
prietária PATRICIA SIPOLI COUTINHO THANES, Brasileira, Divorciada, inscrito no CPF/PR nº. PF 
nº006.815.709-62, com endereço na Rua. Dep. Fernando Ferrari, nº 585, Apto 2, Jd. San Remo, CEP 
86062-030, na cidade de Londrina-PR pretendem parcelar área de terras de sua propriedade, locali-
zada na dentro do Município de Alvorada do Sul, no Bairro Mafalda Sinigalia Ruotulo, neste Município, 
matricula nº19.252, Cartório de Registro de Imóveis CRI/BVP, pela modalidade de loteamento aberto, 
que será denominado “MAFALDA SINIGALIA RUOTULO - FASE 2”, o qual conterá em 02 quadras com 
63 lotes individuais, com área total particular sendo 18.660,26m² de área útil em quadras, mais áreas 
de calçadas e ruas de 5.770,82m², áreas de praças e institucional que serão doadas fora da gleba a ser 
parcelada 2.239,23m², totalizando 26.670,31m² dentro do empreendimento, assumindo o compromisso 
de realizar toda a infraestrutura exigida pela Lei 1521/2008 num prazo de 12 meses, mediante garantia 
real em caução de uma vez e meia o investimento estimado, ou seja, 18 lotes, sendo os lotes de 25 
a	45	da	quadra	175,		para	garantir	a	fiscalização	permanente	da	obra	e	transferir,	mediante	escritura	
pública de doação de bens aceitos, as áreas de doação legalmente exigidas, tudo nos termos do que 
prescrevem o § 3º do artigo 8-B, artigo 16 e demais artigos, todos, da Lei Municipal 1521/2008. Alvora-
da do Sul, 16 de outubro de 2019. Marcos Antônio Voltarelli, Prefeito Municipal, Osmar Leandro Spin, 
Secretário Municipal de Obras, PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E OBRAS-EIRELI-EPP.


