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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, Nelson Correia Junior ,  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:
28.007.23.333.0190.1.009.4.4.90.51.00.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES
28.007.23.333.0190.1.009.4.4.90.51.00.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES
01 – ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 141/2019
 b) Licitação Nrº              :            5/2019
 c) Modalidade                 :            Tomada de Preços
 d) Data Adjuticação   : 12/12/2019
 e) Objeto da Licitação   : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor:  ITA  GER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 CNPJ/CPF:  25.069.756/0001-18

 Valor Total Homologado - R$ 340.000,00
 02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).
 Florestopolis,12 de dezembro de 2019. 

Devanir de Abreu
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2020
Pregão Presencial nº 007/2020

 O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 002/2020, de 03/01/2020, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 13/02/2020 às 09 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 161, 
FLORESTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme 
especificado no Edital de Licitação nº 015/2020 na modalidade de Pregão Presencial n. 007/2020.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do link: 
http://portal.florestopolis.pr.gov.br/.
 Objeto da Licitação: Aquisição de produtos e materiais de limpeza para os veículos da frota 
do município de Florestópolis – Pr.
 Valor Total Máximo: R$ 41.842,31 (Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais 
e Trinta e Um Centavos).
 FLORESTÓPOLIS, 03 de fevereiro de 2020.

Devanir de Abreu
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO Nº  12/2020
Processo inexigibilidade nº 1/2020

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO 
MED.PARANAP 
 OBJETO: CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA (CISMEPAR)
 VALOR: R$-124.498,62 Cento e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e 
Sessenta e Dois Centavos
 Dotação: 
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2470          52.001.10.302.0022.2096             1 3.1.71.70.00.00         Do Exercício
         2480          52.001.10.302.0022.2096           303 3.1.71.70.00.00         Do Exercício
         2490          52.001.10.302.0022.2096           494 3.1.71.70.00.00         Do Exercício
         2500          52.001.10.302.0022.2096             1 3.3.71.70.00.00         Do Exercício
         2510          52.001.10.302.0022.2096           303 3.3.71.70.00.00         Do Exercício
         2520          52.001.10.302.0022.2096           494 3.3.71.70.00.00         Do Exercício
         2530          52.001.10.302.0022.2096           303 3.3.72.39.00.00         Do Exercício
         2540          52.001.10.302.0022.2096           494 3.3.72.39.00.00         Do Exercício
         2550          52.001.10.302.0022.2096           303 4.4.71.70.00.00         Do Exercício
 DURAÇÃO: 31/01/2020 – ATÉ   30/01/2021
 DATA DA ASSINATURA: 31/01/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,31/01/2020

DECRETO Nº017/2020.
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por lei, 
 D E C R E T A :
 ARTIGO 1º - Fica exonerado “a pedido“,  nos termos do artigo 32 da Lei nº 1.550/2008 
(Estatuto do Servidor), a partir do dia  01 de fevereiro do ano de  2020, à SRª GISLAINE JORGE DA 
SILVA FRANCISQUINI, Portadora da RG.8.776.301-3 - SSP e CPF.007.425.479-06,  Servidora Pública 
Municipal,  pertencente ao quadro de pessoal temporário,  contratada por prazo determinado – PSS,   ad-
mitida em 01 de agosto  do ano de 2018, ocupante da função do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, lotada na Autarquia Municipal de Educação,  Entidade desta Prefeitura Municipal.
ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, sendo seus efeitos a partir de 
01/02/2020, revogada as disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos                                                             
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 018/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2018-2019 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). HELIO MANOEL DE CARVALHO, ocupante da Função do Cargo de OPERADOR DE 
MÁQUINAS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de agosto de 1997 regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Viação, pela Secretaria Municipal de Transportes 
e Logística, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 30 de janeiro de 2020 à 28 de fevereiro, 
devendo retornar em sua atividade no dia 29 de janeiro de 2020, de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 019/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes aos períodos de 2017-2018 (vinte dias) 
e 2018-2019 (dez dias), ao (a) Servidor (a). LUIS CARLOS DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de 
CONTADOR, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 12 de junho de 2008 regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Patrimônio, pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 03 de fevereiro de 2020 à 03 de março de 
2020, devendo retornar em sua atividade no dia 04 de março de 2020, de acordo com o Estatuto dos 
Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

AVISO 
CHAMADA PÚBLICA/INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020

 O Município Bela Vista do Paraíso/Pr., torna público para conhecimento dos interessados 
a Chamada Pública para Credenciamento de profissionais, pessoas físicas, engenheiros ou arquitetos 
para se habilitarem à prestação de serviços de fiscalização e elaboração de projetos na construção e/ou 
de reformas de edificações pertencentes ou locadas a qualquer região do Município de Bela Vista do Pa-
raíso. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser 
retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro – Bela 
Vista do Paraíso/PR, pelo sitio www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações ou Divisão de Licitações e 
Compras, mais informações na Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@pmbvista.pr.gov.br e os 
interessados deverão apresentar a Documentação para habilitação no dia 21/02/2020, às 14h00min, no 
mesmo endereço. Bela Vista do Paraíso, 03 de fevereiro de 2020. 

Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

 OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Revitaliza-
ção dos Canteiros Centrais da Avenida Independência, Município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até as 08h30m do dia 20/02/2020.
 LOCAL: Divisão de Licitação - Prefeitura do Município - Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro.
 DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: www.pmbvista.pr.gov.br – Aba/Licitações Pre-
feitura, Portal da Transparência ou Divisão de Licitações, Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro
 INFORMAÇÕES: Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Bela 
Vista do Paraíso/PR, 03 de fevereiro de 2020. 

Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL

Mais de 
1 milhão de alunos 

voltam às aulas nesta 
quarta-feira

 Nos corredores das 
2.126 escolas estaduais, a 
movimentação é grande para 
os últimos preparativos para 
receber os mais de 1 milhão 
de alunos que retornam às 
aulas nesta quarta-feira (5). 
A semana começou com as 
atividades de Estudo e Pla-
nejamento, momento em 
que todos os servidores da 
educação se reúnem nas es-
colas para planejar as ações 
pedagógicas com foco na 
aprendizagem e no combate 
ao abandono escolar.
 Os dias de Estudo e 
Planejamento encerram um 
período de cerca de 40 dias 
de mobilização, capacitação 
e esforço coletivo para ga-
rantir um retorno tranquilo 
para todos os estudantes. O 
secretário da Educação e do 
Esporte, Renato Feder, des-
taca que o período de férias 
escolares dos alunos é de 
trabalho intenso para a rede 
de educação.
 “A preparação é in-
tensa. As escolas receberam 
uma cota extra do Fundo Ro-
tativo para fazer os últimos 
ajustes, fizemos a entrega 
do primeiro lote da merenda 
escolar e os reparos neces-
sários na infraestrutura. O 
planejamento pedagógico é 
enorme, com o alinhamen-
to das ações e dos planos 
de aula. Estamos prontos 
para um ano letivo de muito 
aprendizado”, afirma Feder.

PROVA PARANÁ
 A primeira grande 
ação pedagógica do ano le-
tivo de 2020 será a Prova 
Paraná, que acontece no dia 
18 de fevereiro em todas as 
escolas da rede estadual e 
também nas escolas das re-
des municipais que optaram 
pela adesão ao programa.
 Participam da Prova 
Paraná todos os estudantes 
do 5º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e os alunos do 
1º ao 4º ano do Ensino Mé-
dio. A prova terá questões 
de Língua Portuguesa, Ma-
temática e Língua Inglesa. A 
previsão é que cerca de 1,2 
milhão de alunos paranaen-
ses façam a Prova Paraná.

NOVIDADES
 O ano letivo de 2020 
começa com muitas novida-
des para a rede estadual do 
Paraná. Entre os destaques 
estão as aulas de educação 
financeira, que beneficiarão 
mais de 600 mil alunos no 
projeto-piloto, feito em par-
ceria com o Banco Central. 
A abordagem da educação 
financeira se dará de forma 
transversal, integrando o 

conteúdo a disciplinas como 
Matemática e Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas.
 Outra conquista da 
Secretaria da Educação foi a 
ampliação do programa Mais 
Aprendizagem, que prevê 
atividades no contra turno 
escolar, garantindo aos alu-
nos mais tempo na escola. 
Para esse ano, o programa 
vai atender 1.225 institui-
ções.

Governo do Paraná in-
vestirá cerca de R$ 335 

milhões em infraestrutura 
escolar

O governo do Paraná inves-
tirá cerca de R$ 335 milhões 
em infraestrutura escolar. 
Os recursos são destinados 
para assegurar os progra-
mas de transporte escolar, 
de alimentação escolar, 
obras e compra de materiais 
e equipamentos. O Fundo 
Rotativo, programa de re-
passes direto às instituições 
de ensino para efetuar pe-
quenos reparos na infraes-
trutura ou fazer compras de 
materiais também está inclu-
ído nesse montante.
 “Este investimento 
inicial assegura a tranquilida-
de dos programas para este 
ano letivo. É evidente que 
buscaremos novas fontes de 
recurso para ampliar o aten-
dimento às escolas e. assim, 
contribuir para a qualidade 
do ensino paranaense”, co-
mentou o diretor-presidente 
do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento educacio-
nal (Fundepar), José Maria 
Ferreira.
 O Programa Esta-
dual de Transporte Escolar 
receberá cerca de R$ 122 
milhões repassados aos mu-
nicípios para atender os es-
tudantes da rede estadual de 
ensino que necessitam des-
se serviço. Para a aquisição 
de materiais e equipamentos 
para serem distribuídos às 
escolas são reservados mais 
R$ 5 milhões. 
 Outros R$ 70 mi-
lhões vão para o Programa 
de Alimentação Escolar que 
garante o servimento de cer-
ca de um milhão de refei-
ções diárias aos alunos das 
escolas estaduais. São pro-
dutos não perecíveis, carnes 
congeladas e ovos, além de 
produtos comprados direta-
mente da agricultura familiar.
 Para obras escola-
res estão previstos quase 
R$ 50 milhões de reparos, 
melhorias e construção de 
novas unidades. O Instituto 
Fundepar prevê o início de 
300 obras para 2020.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


