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Curativos e cauterização química de pequenas lesões, Tratamento de miíase furunculóide, Terapia de 
Reidratação Oral, Cantoplastia, Drenagem de abscesso e de hematoma subungueal, Sutura e retirada 
de pontos, Drenagem de abscesso, Tamponamento de epistaxe, Nebulização/inalação, Imobilizações, 
Biopsia/punção de tumores superficiais de pele, Manejo de queimaduras, notificação compulsória, prova 
do laço e outros conforme disponibilidade, atendimento odontológico. 
 d- Encaminhamento para Unidades de emergência/urgência os casos que depende de es-
trutura superior as das USF.
 Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento 
do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção 
Básica em Saúde, no Plano Orçamentário PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas, mediante trans-
ferência ao Fundo Municipal de Saúde, devendo ser consignado no Orçamento Municipal por ato próprio. 
 Art. 4º Para atendimento do Programa A fundação Municipal de Saúde, poderá promover o remane-
jamento de pessoal, bem como se valer de contratação de pessoal em caso de impossibilidade, na forma legal.
 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Alvorada do Sul, 16 de abril de 2020.

VALTEIR APARECIDO BAZZONI - SECRETARIO  MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 050/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2019-2020 (trinta dias), ao 
(a) Servidor (a). CARLOS FRANCISCO MAR, ocupante da Função do Cargo de VIGIA, pertencente ao qua-
dro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de março de 2004, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado 
(a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à 
partir do dia 21 de abril de 2020 à 20 de maio de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 21 de maio 
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 vinte dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITAL N° 010/2020
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 represen-
tado 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 AMANDA 
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS, RG n° 13.490.812-2 – SSP e CPF n° 096.163.609-22 e PIS/PASEP 
n°1322031151-1,  residente na Rua Joaquim Correia Faria, Nº.131, município de ALVORADA DO SUL 
- PARANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Es-
tadual, da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo PSS, aberto pelo Edital Nº006/2018 - de 
21/03/2018 e retificados pelos Editais nº007  e 008/2018 -  de 02/04/2018, inscrições homologadas pelo 
edital nº010/2018 – de 20/04/2018, e divulgado resultado final pelo edital nº014/2018 – de 04/05/2018, 
e homologado pelo edital nº015/2018 – de 07/05/2018, 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 
TECNCO EM ENFERMAGEM 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 16/04/2020 e término em 15/04/2021, 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 ru-
bricas 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 alterações.
 CLÁUSULA QUINTA – DOS DESCONTOS OBRIGATORIOS
 Será descontado da remuneração do contratado o valor correspondente a titulo de contribuição 
previdenciária (RGPS – Regime Geral da Previdência Social), bem como o valor correspondente 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 - afastamento 
decorrente de casamento ate 5 (cinco) dias, luto por falecimento do cônjuge, filho, pai mãe e irmão até 5 (cin-
co) 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 conhecimento 
de autoridade superior irregularidade de que tiver ciência; IX – zelar pela economia e conservação do ma-
terial 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 dig-
nificar 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 desapreço 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 co-
mercial ou industrial: a) contratante ou concessionária de serviço publico estadual; b) fornecedora 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 espé-
cie, 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 assinados, 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 estadu-
ais; 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 qualquer 
das hipóteses previstas na Lei n° 1550/08: 
 Parágrafo único – As infrações disciplinares serão apuradas pelo órgão contratante median-
te 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 escri-
ta com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; III – por conveniência do órgão ou entidade contratante.
 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, 16 de abril de 2020. 

FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAUDE              AMANDA ALINE DE OLIVEIRA MARTINS
 TESTEMUNHAS: 1-______________  2 ____________

 PREGÃO:15/2018 CONTRATO: 64/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
3060                      16.005.08.241.0007.6028                  0                    3.3.90.30.00.00            Do Exercício
3131                      16.005.08.241.0008.2117               792                  3.3.90.30.00.00            Do Exercício
3210                      16.005.08.244.0008.6029               934                  3.3.90.30.00.00            Do Exercício
3230                      16.005.08.244.0008.6029               940                  3.3.90.30.00.00            Do Exercício
3397                      16.005.08.244.0008.2116               781                  3.3.90.30.00.00            Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 64/2018 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de trinta 
dias de março de 2020 para trinta dias de junho de 2020. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIORMEN-
TE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 30/03/2020 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o extrato de edital 
do pregão eletrônico nº 7/2020 publicado no diário da união na seção 3 ISSN 1677-7069 nº 70 do dia 20 
de abril de 2020, no diário eletrônico do município na página 02 edição 1549 de 17 de abril de 2020, na 
folha de londrina edição 21795 na pagina 44 e no jornal da cidade na página 4, edição nº 2119 de 22 de 
abril de 2020. Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 892128/2019
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 890119/2019
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 23  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA  - PRESIDENTE 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o extrato de edital 
do pregão eletrônico nº 8/2020 publicado no diário da união na seção 3 ISSN 1677-7069 nº 70 do dia 20 
de abril de 2020, no diário eletrônico do município na página 02 edição 1549 de 17 de abril de 2020, na 
folha de londrina edição 21795 na pagina 44 e no jornal da cidade na página 4, edição nº 2119 de 22 de 
abril de 2020. Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 892128/2019
 LEIA – SÊ:
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 890112/2019
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 23  de abril de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA  - PRESIDENTE 

 Alvorada do Sul, 01 de Abril de 2020.                                           
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              THAIS ADRIELLE 

PECCI RAMOS TENÁ
TESTEMUNHAS:1-________________ 2 _______________

EXTRATO DE CONTRATO Nº  44/2020 - Processo dispensa nº 25/2020
 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA SUPORT PROJETO ESTRUTURAL LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE UM LAUDO 
TÉCNICO E PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL NA UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSBORDO
 VALOR: R$-3.350,00 Três Mil, Trezentos e Cinqüenta Reais
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
7520                         26.002.18.541.0021.2062               0                  3.3.90.39.00.00          Do Exercício
 DURAÇÃO: 06/04/2020 – ATÉ   04/07/2020
 DATA DA ASSINATURA: 06/04/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,06/04/2020

EXTRATO SEGUNDO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 88/2018 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 30/2018.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
CONTRATADO: UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 00.545.887/0001-01
 PREGÃO:30/2018 CONTRATO: 88/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
4610                        21.003.15.452.0017.2039             504               3.3.90.30.00.00              Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 88/2018 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de sete 
de abril de 2020 para sete de outubro de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 07/04/2020 

EXTRATO TERCEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 64/2018
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 15/2018.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
CONTRATADO: VERTUAN & PIOVESANA LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 14.251.512/0001-35

EXTRATO TERCEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 30/2018
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 14/2018.

 CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL - PR
CONTRATADO: VERTUAN & PIOVESANA LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 14.251.512/0001-35
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:14/2018  CONTRATO: 30/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
1060                         61.007.12.361.0013.2091              1                   3.3.90.30.00.00           Do Exercício
1070                         61.007.12.361.0013.2091            110                 3.3.90.30.00.00           Do Exercício
1231                         62.001.12.365.0010.2092               3                  3.3.90.30.00.00           Do Exercício
1440                         62.002.12.361.0009.2093            102                 3.3.90.30.00.00           Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 30/2018 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e oito dias de fevereiro de 2020 para vinte e oito dias de maio de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIORMEN-
TE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 28/02/2020 

EDITAL N° 005/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL
ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

 Pelo presente instrumento de contrato, AUTARQUIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL-
VORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ,  pessoa jurídica  de direito público , cadastrada no CNPJ 
sob o n. 114209270001-05, com sede na Rua  Vereador Pereira Lima, nº525, neste ato devidamente 
representado pelo(a) Secretaria Srª JULIANA RIPOL MARTIN, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do 
RG. 4.131.440-0 -  SSP e do CPF.843.167.489-04,  aqui denominada “CONTRATANTE”, e ELIANE LO-
CATELLI DE MELO,  RG n° 8.637.032-8 e CPF n° 038.137.399-10 e PIS/PASEP n° 1287838353-4, resi-
dente Domiciliada no Município de ALVORADA DO SUL aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos 
do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual, da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo 
PSS - aberto pelo Edital nº016/2017 de 05 de dezembro de 2017 e retificado pelo Edital nº017/2017 de 
11 de dezembro de 2017,    e divulgado resultado final pelo Edital nº003/2018 de 31 de janeiro de 2018 e 
celebram o presente ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 
REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO – PRORROGAÇÃO
 As partes celebraram contrato temporário em 01/04/2019, com prazo de vigência até 
31/03/2020, e nestes termos decidem prorrogar o mesmo, frente a necessidade  do contratante,nos ter-
mos do contrato e em conformidade com art. 5° parágrafo 1° da Lei Municipal de temporários. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 01/04/2020 e término em 31/03/2021, não   poden-
do ser mais prorrogado,  fixados  pelo art.5º parágrafo 1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
   As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentá-
ria nas rubricas relacionadas 12.365.0010.2115 – Atividades Manutenção Educação  Infantil - Fundeb, 
319011.01.01 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
 Ficam inalteradas as demais clausulas contratuais
 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, 01 de Abril de 2020.                                           

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                ELIANE LOCATELLI PICOLO DE MELO
 TESTEMUNHAS: 1-________________ 2 _______________

EDITAL N° 007/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL
ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

 Pelo presente instrumento de contrato, AUTARQUIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL-
VORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ,  pessoa jurídica  de direito público , cadastrada no CNPJ sob o n. 
114209270001-05, com sede na Rua  Vereador Pereira Lima, nº525, neste ato devidamente representado pelo(a) 
Secretaria Srª JULIANA RIPOL MARTIN, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG. 4.131.440-0 -  SSP e do 
CPF.843.167.489-04,  aqui denominada “CONTRATANTE”, e ELIANE MARIANA CORREIA,  RG n° 7.662.801-7 
e CPF n° 042.655.319-54 e PIS/PASEP n° 2008008593-2, residente Domiciliada no Município de ALVORADA DO 
SUL aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual, da Lei 
Municipal 1463-2007 e o constante no Processo PSS - aberto pelo Edital nº016/2017 de 05 de dezembro de 2017 
e retificado pelo Edital nº017/2017 de 11 de dezembro de 2017,    e divulgado resultado final pelo Edital nº003/2018 
de 31 de janeiro de 2018 e celebram o presente ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO – PRORROGAÇÃO
 As partes celebraram contrato temporário em 01/04/2019, com prazo de vigência até 
31/03/2020, e nestes termos decidem prorrogar o mesmo, frente a necessidade  do contratante,nos ter-
mos do contrato e em conformidade com art. 5° parágrafo 1° da Lei Municipal de temporários. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 01/04/2020 e término em 31/03/2021, não   poden-
do ser mais prorrogado,  fixados  pelo art.5º parágrafo 1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
   As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentá-
ria nas rubricas relacionadas 12.365.0010.2115 – Atividades Manutenção Educação  Infantil - Fundeb, 
319011.01.01 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
 Ficam inalteradas as demais clausulas contratuais
 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, 01 de Abril de 2020.                                           

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             ELIANE MARIA CORREIA
 TESTEMUNHAS: 1-________________ 2 _______________

ARTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDITAL N° 007/2019
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
 Pelo presente instrumento de contrato, AUTARQUIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AL-
VORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ,  pessoa jurídica  de direito público , cadastrada no CNPJ sob 
o n. 114209270001-05, com sede na Rua  Vereador Pereira Lima, nº525, neste ato devidamente repre-
sentado pelo(a) Secretaria Srª JULIANA RIPOL MARTIN, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG. 
4.131.440-0 -  SSP e do CPF.843.167.489-04,  aqui denominada “CONTRATANTE”, e THAIS ADRIELLE 
PECCI RAMOS TENÁ,  RG n° 10.902.898-3 e CPF n° 055.898.849-00 e PIS/PASEP n° 2040511158-9, re-
sidente Domiciliada no Município de ALVORADA DO SUL aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos 
do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual, da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo 
PSS - aberto pelo Edital nº016/2017 de 05 de dezembro de 2017 e retificado pelo Edital nº017/2017 de 
11 de dezembro de 2017,    e divulgado resultado final pelo Edital nº003/2018 de 31 de janeiro de 2018 e 
celebram o presente ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO EM 
REGIME ESPECIAL, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO – PRORROGAÇÃO
As partes celebraram contrato temporário em 01/04/2019, com prazo de vigência até 31/03/2020, e nes-
tes termos decidem prorrogar o mesmo, frente a necessidade  do contratante,nos termos do contrato e 
em conformidade com art. 5° parágrafo 1° da Lei Municipal de temporários. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
A vigência do presente contrato será de 01/04/2020 e término em 31/03/2021, não   podendo ser mais 
prorrogado,  fixados  pelo art.5º parágrafo 1º.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
   As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentá-
ria nas rubricas relacionadas 12.365.0010.2115 – Atividades Manutenção Educação  Infantil - Fundeb, 
319011.01.01 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.
 CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
 Ficam inalteradas as demais clausulas contratuais
 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.

Decreto  nº 4907/2020 de 23/04/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 729/2019 de 16/12/2019. Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinqüenta reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.302.0011.2.318.  MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
792 - 4.4.90.52.00.00 3500  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2.350,00
    Total Suplementação:    2.350,00
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio
 Paraná, em  23 de abril de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 - EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com auto-rização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade Contratação de empresa para realização de intermediação de estagiários 
á Prefeitura de Primeiro de Maio, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo esti-mado é de R$ 
372.240,00 (trezentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta re-ais). O credenciamento, dos envelo-
pes contendo as Propostas de Preços e a Docu-mentação de Habilitação serão recebidos por qualquer 
meio, a critério das licitantes, até o dia 08 de maio de 2020 até as 09:00min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contra-tos 
da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 
17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 23 de abril de 2020. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA- Prefeita

DECRETO Nº 060/2020
SÚMULA: Flexibiliza o horário e funcionamento do comércio em geral e dá outras providências.
  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais,  D E C R E T A:
  Art. 1º Fica, partir do dia 23 de abril de 2020, estendido o horário de funcionamento do 
comércio em geral, podendo funcionar da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 08h00min às 16h00min;
 Art. 2º Para o exercício das atividades, devem ser obedecidas todas as regras de vigilância 
e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais sobre o tema COVID-19, e no 
caso do Município de Belas Vista do Paraíso, as regras gerais e especificas de cada atividade, já previs-
tas no Decreto Municipal nº 50/2020.
 Art. 3º Os estabelecimentos comerciais denominados sorveterias, obedecidas todas as re-
gras de vigilância e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais sobre o tema 
COVID-19, bem como, as regras já estabelecidas no Decreto Municipal nº 50/2020 terão os seus horários 
de funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
 I – Diariamente das 13h00min às 21h00min; 
 Parágrafo único. Passa a ser permitido o consumo no local, devendo, no entanto, o estabe-
lecimento comercial, respeitar o distanciamento entre mesas de no mínimo 2(dois) metros e operar com 
no máximo 50% (cinqüenta por cento de sua capacidade de atendimento).
 Art.4º As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e serviços de podologia, obede-
cidas todas as regras de vigilância e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais 
sobre o tema COVID-19, bem como, as regras já estabelecidas no Decreto Municipal nº 50/2020 terão os 
seus horários de funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 10h00min às 18h00min
 II – aos sábados das 08h00min às 14h00min
 Art. 5º Os estabelecimentos comerciais que comercializam, doces, salgados e pastéis, os bares, 
botecos, lanchonetes e congêneres, tendo em vista sua característica, poderão funcionar da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 09h00min às 19h00min
 II – aos sábados das 08h00min às 14h00min
 Parágrafo Único. Passa a ser permitido o consumo no local, devendo, no entanto, o esta-
belecimento comercial, respeitar o distanciamento mínimo 2(dois) metros entre mesas e operar com no 
máximo 50% (cinqüenta por cento de sua capacidade de atendimento).
 Art. 6º Para as padarias, lojas de conveniência, restaurantes, pizzarias, lanches, “espeti-
nhos”, fica permitido o consumo no local, devendo, no entanto, o estabelecimento comercial, respeitar o 
distanciamento mínimo 2(dois) metros entre mesas e operar com no máximo 50% (cinqüenta por cento) 
de sua capacidade de atendimento.
 Parágrafo Único. No período noturno, os restaurantes, pizzarias, estabelecimentos que 
vendem lanches e espetinhos, poderão funcionar com publico presencial das 18h00min às 23h00min, 
após este horário o funcionamento será exclusivamente na forma de entrega, através do sistema delivery.   
 Art. 7º Os templos religiosos, poderão manter suas portas abertas, para atendimentos e 
aconselhamento pessoal e individual e/ou realização de orações individuais, mantendo-se, sempre o 
distanciamento necessário, não sendo permitida, por ora, a realização de cultos e missas a fim de evitar-
se aglomerações.
 Parágrafo Único. A partir do dia 27 de abril de 2020, será permitida a retomada das celebra-
ções, com no máximo, 50% (cinqüenta por cento) da capacidade total dos locais, devendo-se, observar, 
ainda, as seguintes regras:
 I – Disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos na entrada;
 II - Manter higienização com álcool 70% ou produto compatível nos bancos e/ou assentos;
 III – demarcação e orientações para manter a distância de ao menos 2,5(dois vírgula cinco) 
metros entre as fileiras de bancos, cadeiras ou assentos;
 IV – manutenção de 1,5(um virgula cinco) metros de distância entre as pessoas;
 V – utilização de máscaras tantos pelos colaboradores quantos pelos freqüentadores do local. 
  Art. 8º Para a entrada e permanência nos estabelecimentos comerciais em geral, fica obri-
gatório o uso de máscaras, a fim de evitar a contaminação direta pelo COVID-19.
  Art. 9º Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data 
de sua publicação, mantida as demais determinações contidas no Decreto Municipal nº 050/2020.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 22 de abril de 2020.
Edson Hipólito Gonçalves - Dir. Depto. de Administração       Edson Vieira Brene - Prefeito do Município

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Execução  Processo Administrativo nº 035/2019
 Tomada de Preços nº 005/2019. Contrato n°. 057/2019  ID: 1332
 Objeto: Contratação de empreiteira visando à execução de Serviços de Recape asfáltico, 
em parte da Av. Juscelino Kubistchek; Rua Jaime Woitas e Travessas, localizadas no Residencial Brasil 
Senedese e Residencial Edgar Bezerra Valente, Município de Bela Vista do Paraíso/PR, conforme os 
Contratos de Repasse nº 867431/2018/MCIDADES/CAIXA e nº 875676/2018/MCIDADES/CAIXA.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: A. R. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias, a contar do dia 23/04/2020
 Bela Vista do Paraíso, 20 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene  - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Execução  Processo nº 070/2018 
Modalidade: Tomada de Preço n° 006/2018 Contrato N.º 018/2019                  ID nº 1293
 Objeto: Contratação de empresa da área da construção civil visando à execução de Servi-
ços de Ampliação do Posto de Saúde Orlando do Rio localizado Rua Presidente Castelo Branco, Lotes: 
04/05/06/07/08 (Parte) e 10 da Quadra 19, município de Bela Vista do Paraíso/PR, conforme Emenda no 
Orçamento Geral da União nº 28420006/2017.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: CONSTRUTORA DJ LTDA - ME
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) Dias, com vencimento final para 24/07/2020.
 Bela Vista do Paraíso, 20 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene  - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
 Processo nº 044/2018 
 Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018
 Contrato N.º 081/2018
 ID Nº 1191
 Objeto: Contratação de empresa para execução de Recape em CBUQ referente ao LOTE 
1, no JARDIM LAGOA DOURADA, na sede do município, incluindo os serviços de placa de comunicação 
visual do programa, demolição mecânica de pavimento e base, recuperação de base, remoção de que-
bra mola, remoção de obstrução de sarjeta, meio fio com sarjeta, desobstrução e limpeza de tubulação, 
reforma de boca de lobo, imprimação, pintura de ligação, revestimento e, CBUQ, execução de calçadas 
em concreto, execução de rampa de acessibilidade para PNE, sinalização horiaontal, sinalização vertical 
e ensaios de controle tecnológico,
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias, findando-se em 19/07/2020.
 Prazo de Vigência: 90 (Noventa) dias, findando-se em 30/07/2020.
 Bela Vista do Paraíso 20 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene  - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
 Processo nº 044/2018 
 Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018
 Contrato N.º 082/2018
 ID Nº 1192
 Objeto: Contratação de empreiteira visando à execução de Recape em CBUQ referente ao 
LOTE 2, no CONJ. HABIT. ROSA LUPPI, DISTRITO DE SANTA MARGARIDA, no município, incluindo 
os serviços de placa de comunicação visual do programa, demolição mecânica de pavimento e base, 
recuperação de base, remoção de quebra mola, remoção de obstrução de sarjeta, meio fio com sarjeta, 
desobstrução e limpeza de tubulação, reforma de boca de lobo, complemento de galerias de águas 
pluviais com tubulação de diam. 40cm, bocas de lobo e poço de visita, imprimação, pintura de ligação, 
revestimento e, CBUQ, execução de calçadas em concreto, execução de rampa de acessibilidade para 
PNE
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI
 Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias, findando-se em 19/07/2020
 Prazo de Vigência: 90 (Noventa) dias, findando-se em 30/07/2020.
 Bela Vista do Paraíso 20 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene  - Prefeito Municipal


