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Vista do Paraíso/PR. Valor mínimo do lance é de R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais).
 Lote 05 - Lote nº 01 da Quadra -13, medindo 4.249,78 m² do loteamento Riviera do Nas-
cente, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a alameda Ana Cecília, medindo 25,00 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 25,91 metros; lado direito medindo 172,93 metros, 
confrontando coma Área Verde Av-4; lado esquerdo medindo 166,71 metros, confrontando com o lote 
02, com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.447.61 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 99,70 metros, pelo direito e 96,33 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.280 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 84.995,60 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais 
e sessenta centavos).
 Lote 06 - Lote nº 02 da Quadra -13, medindo 4.125.14 m² do loteamento Riviera do Nas-
cente, com a seguinte descrição do perímetro:- Frente para a alameda Ana Cecília, medindo 25,00 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 25,05 metros; lado direito medindo 166.71 metros, 
confrontando com o Lote nº 01; lado esquerdo medindo 165.08 metros, confrontando com o lote 03, 
com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.404.58 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 96.33 metros, pelo direito e 97.09 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.281 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 70.127,38 (setenta mil centos e vinte e sete reais e trinta e oito 
centavos).
 Lote 07 - Lote nº 03 da Quadra -13, medindo 4.144.25 m² do loteamento Riviera do Nas-
cente, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a alameda Ana Cecília, medindo 25,00 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 25,05 metros; lado direito medindo 165.08 metros, 
confrontando com o Lote nº 02; lado esquerdo medindo 166.68 metros, confrontando com o lote 04, 
com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.427.41 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 96.33 metros, pelo direito e 97.09 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.282 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 70.451,74 (setenta mil quatrocentos e cinquenta e um reais e seten-
ta e quatro centavos).
 Lote 08 - Lote nº 11 da Quadra –N-12, medindo 4.095.20 m² do loteamento Riviera do 
Nascente, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a alameda Adriana, medindo 25,00 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 39.40 metros; lado direito medindo 138.49 metros, 
confrontando com o Lote nº 10; lado esquerdo medindo 134.01 metros, confrontando com o lote 12, 
com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.551.27 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 77.91 metros, pelo direito e 78.85 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.278 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 69.618,40 (sessenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e quaren-
ta centavos).
 Lote 09 - Lote nº 18 da Quadra 03, medindo 1.215.24 m² do loteamento Recanto Rancho 
Alegre, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para Via de Acesso, medindo 22.94 metros; 
fundos com Área Verde medindo 18.32 metros; lado direito medindo 61.59 metros, confrontando com o 
Lote nº 17; lado direito medindo 58.69 metros, confrontando com Área Agrícola. Município de Alvorada 
do Sul, Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 13.502 do CRI de Bela Vista do 
Paraíso/PR. Valor mínimo do lance é de R$ 40.005,70 (quarenta mil e cinco reais e setenta centavos).
 As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, devidamente preenchidos 
sem rasuras ou borrões, até o dia 11 de dezembro de 2018, até às 14:00 horas, sendo que a sessão de 
abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo dia às14:30horas.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, 07 de novembro de 2018. 

Ever D. Dugolin
Decreto n° 112/2017

EXTRATO DE CONTRATO Nº  83/2018
Processo inexigibilidade nº 18/2018

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES LTDA 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍ-
CULO DE PASSEIO ZERO KM, MODELO TIPO SEDAN, FABRICAÇÃO/MODELO 2018/2018. MOTO-
RIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 88 CV (E) E 85 CV 
(G) E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL.
 VALOR: R$-43.700,00 Quarenta e Três Mil e Setecentos Reais
 Dotação: 
 DURAÇÃO: 25/10/2018 – ATÉ   22/01/2019
 DATA DA ASSINATURA: 25/10/2018
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,25/10/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº  84/2018
Processo inexigibilidade nº 19/2018

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO RODOVIÁRIO SENDO UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4, FABRICAÇÃO 2018, 
NOVO, ZERO KM, MARCA FORD, ADQUIRIDO COM RECURSO DO, PLANO DE APOIO AO DESEN-
VOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - PAM.
 VALOR: R$-278.600,00 Duzentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos Reais
 Dotação: 
 DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de 
recurso

Natureza da 
despesa

Grupo da fonte

4722 21.003.15.452.0017.2142 809 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
  
 DURAÇÃO: 05/11/2018 – ATÉ   02/02/2019
 DATA DA ASSINATURA: 05/11/2018
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,05/11/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018 – PMAS

 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 
horas do dia 27 de novembro do ano de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul , Paraná, TOMADA DE PRE-
ÇOS para recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em uma área de 
14.364,33 m², a ser executado na cidade de Alvorada do Sul - Pr , sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade e unidade de medida Valor Máximo R$

Definidas em Memo-
rial descritivo

Recape asfálti-
co em CBUQ

14.364,33 m² 549.868,88

 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 06 de novembro de 2018, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43 - 3157- 1006) - “e-mail” licita-
ção@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 06 de novembro de 2018.

Ever D. Dugolin
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2018 – PMAS

 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 
horas do dia 29 de novembro do ano de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada 
na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul , Paraná, TOMADA DE PRE-
ÇOS para recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em uma área de 
13.650,81 m², a ser executado na cidade de Alvorada do Sul - Pr , sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade e unidade de medida Valor Máximo R$

Definidas em Memo-
rial descritivo

Recape asfálti-
co em CBUQ

13.650,81 m² 463.486,48

 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 08 de novembro de 2018, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43 - 3157- 1006) - “e-mail” licita-
ção@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 07 de novembro de 2018.

Ever D. Dugolin
Presidente CPL

ENFERMAGEM, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 
21 de maio de 2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) 
Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Pre-
feitura Municipal, à partir do dia 10 de dezembro de 2018 à 08 de janeiro de 2019, devendo retornar 
em sua atividade no dia 09 de janeiro de 2019, 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 PARA-
NÁ, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 199/2018

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA 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, 10 (DEZ) dias de Férias atinentes ao período de 2017-2018 (dez dias), ao 
(a) Servidor (a). JOÃO CARLOS MANCINELLI GRANGE, ocupante da Função do Cargo de MEDICO, 
pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 05 de janeiro de 2001, regido (a) pelo Re-
gime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde, 
entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 12 de novembro de 2018 à 21 de novembro de 
2018, devendo retornar em sua atividade no dia 27 de novembro de 2018, 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 PARA-
NÁ, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde 

EDITAL N° 029/2018
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

 Pelo presente instrumento de contrato, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADA DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o 
n. 114.2099150001-72, com sede na Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, 32, neste ato devida-
mente representado pelo Secretário (a) de Saúde, SR (a). JOSÉ ANTONIO VERTUAN, brasileiro(a), 
casado(a), portador(a) da RG n° 2.238.672-7 SSP/PR e do CPF n° 457.525.169-00, aqui denominado 
“CONTRATANTE”, e ANDRESSA MECA RIGO, RG n° 10.311.607-4 - SSP/PR, CPF n° 075.093.399-28 
e PIS/PASEP n° 131.98106.50-7, residente na RUA CARACAS, Nº 1200, município de LONDRINA- 
PARANA aqui denominado “CONTRATADO”, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição 
Estadual, da Lei Municipal 1463-2007 e o constante no Processo Seletivo Simplificado – PSS,  aberto 
pelo Edital nº006/2018 de 21/03/2018 e retificado pelo Edital nº007 e 008/2018 de 02/04/2018, e divul-
gado Resultado Final pelo Edital nº 014/2018 de 04/05/2018,  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 PSICOLO I, em Regime de Trabalho de 30 horas semanais, junto à sede da contratante, conforme 
designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 06/11/2018, e término em 05/11/2019, podendo 
ser prorrogado por mais 01(um) ano, fixado pelo Artigo 5º Parágrafo 1º. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da doação orçamentária 
nas rubricas relacionadas 10.302.0022.2-076 – Atividades Saúde Coletiva, 319011.01.01 – Vencimen-
tos 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 aplica-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 comércio 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, no presente de duas testemunhas.
 Alvorada do Sul, 06 de novembro de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRESSA MECCA RIGO

TESTEMUNHAS: 1-__________________ 2 ___________________

Aviso de adiamento do certame
Pregão Presencial nº 047/2018

Processo Administrativo nº 086/2018

 Por se tratar de recesso municipal, o Município de Bela Vista do Paraíso/PR, comunica o 
ADIAMENTO do certame do Pregão Presencial nº 047/2018.
 Conforme o item 5.2 do edital do referido processo, como não haverá expediente na data 
anteriormente anunciada, fica a licitação automaticamente transferida para o primeiro dia útil subse-
quente, na mesma hora e no mesmo local, conforme abaixo: 
 DIA: 19 de novembro de 2018
 HORÁRIO: 08h30min.
 Maiores informações podem ser encontradas no site da prefeitura www.pmbvista.pr.gov.
br  no Portal da Transparência, na barra Licitações/Administração
 A sessão será realizada na Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Muni-
cipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr., para maiores informações solicitar 
pelo e-mail  licitacao@pmbvista.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3242-8110.
  Bela Vista do Paraíso, 05 de outubro de 2018. 

José Augusto Rodrigues - Pregoeiro.

Aviso de REABERTURA de Licitação
Pregão Presencial nº 046/2018

Processo Administrativo nº 072/2018

 O Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, comunica a reabertura do Pre-
gão Presencial nº 46/2018. Objeto: Aquisição de Suplemento Alimentar para atender a demanda do 
Departamento Municipal de Saúde. Nova data de realização do certame 23/11/2018, às 08h25min 
protocolo dos envelopes e na mesma data às 08h30min abertura dos trabalhos. Para melhores in-
formações, favor dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Joaquim Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – PR, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: www.
pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br. 
  Bela Vista do Paraíso, 05 de novembro de 2018. 

José Augusto Rodrigues - Pregoeiro

Aviso de RETIFICAÇÃO de Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 047/2018

 Processo Administrativo nº 086/2018
 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP E MEI.
 O Município de Bela Vista do Paraíso/PR, comunica a RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão 
Presencial nº 047/2018. A retificação se deu no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA / ITEM 2 – Dos 
Produtos com Valor Máximo a ser Praticado, onde foi CORRIGIDO o valor máximo do item 23. Contu-
do, rememora-se a data de realização do certame 19/11/2018, às 08h25min protocolo dos envelopes 
e na mesma data às 08h30min abertura dos trabalhos. O Edital Retificado encontra-se a disposição 
na Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Joaquim Ladeia, 150 
– Bela Vista do Paraíso – Pr., pelo site: www.pmbvista.pr.gov.br – link Editais/Licitações, no Portal da 
Transparência ou ainda pode ser solicitado pelo e-mail  licitacao@pmbvista.pr.gov.br, maiores informa-
ções pelo telefone (43) 3242-8110.
  Bela Vista do Paraíso, 05 de novembro de 2018. 

José Augusto Rodrigues - Pregoeiro

DECRETO Nº 134/2018

 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 
(benefício igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 2390/2018 de 
23/10/2018. 
 D E C R E T A:
 Art.1º- Fica concedido a servidora LUZINETE ALVES GEORGINI, brasileira, servidora pú-
blica municipal de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (F), 
nível GSG-XXIX-N e 29% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 5.374.610-1/Pr e CPF/MF sob nº 
760.414.179-04, aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de R$ 
2.822,16 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), com fundamento no disposto 
na RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 (benefício igual à última remuneração)
 Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº  135/2018

 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na RT – Transição – art. 6º da 
EC 41/2003 (benefício igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 
2432/2018 de 31/10/2018. 
 D E C R E T A:
 Art.1º- Fica concedida a servidora ELIANA MARIA SANCHES ZARAMELLO FERNAN-
DES, brasileira, servidora pública municipal de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de 
Professor, nível PC-12 e 26% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 4.538.087-4/Pr. e CPF/MF nº 
746.168.209-10, aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de R$ 
3.061,96 (Três mil, sessenta e um reais e noventa e seis centavos), com fundamento no disposto na 
RT – Transição – art. 6º da EC 41/2003 (benefício igual à última remuneração).
 Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

PORTARIA Nº. 100/2018
 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, 60 (SESSENTA) dias de Férias atinentes aos períodos de 2017-2018 (trinta 
dias) e 2018-2019 (trinta dias), ao (a) Servidor (a). MARLI DOS REIS SILVA, ocupante da Função do 
Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, pertencente ao quadro de Pessoal Eleito, admitido (a) em 11 de 
janeiro de 2016, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Promoção Social, 
pela Secretaria de municipal de Ação e Promoção Social, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir 
do dia 24 de dezembro de 2018 à 21 de fevereiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 22 
de fevereiro de 2019, 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 PARA-
NÁ, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

Aviso de licitação modalidade Concorrência Pública 
005/2018-PMAS

 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul – Estado do Paraná, torna público que fará re-
alizar através do edital n°004/2018, Concorrência Pública para alienação de bens imóveis, conforme 
especificações abaixo: 
 Lote 001 – Lote de terra nº 02 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.838 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). 
 Lote 002 – Lote de terra nº 03 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.839 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). 
 Lote 003 – Lote de terra nº 04 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.840 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). 
 Lote 04 - Lote nº 01-A-2 da Quadra nº 01, situado esquina da Rua MARIO ANTONIO DE 
OLIVEIRA (antiga “A”) com a Rua JOSÉ FERREIRA DA SILVA (antiga Rua A-Trecho 2), com 600,00 
m2, do loteamento Residencial Esperança do Norte 02, do Distrito da Esperança do Norte, Município 
de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 19.868 do CRI de Bela 

PORTARIA Nº. 198/2018

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA 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 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). CRISTIANE PICOLO NOZAKI, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO DE 


