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 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: GUARÁ PNEUS LTDA-EPP
 Bela Vista do Paraíso - PR, 21 de janeiro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 090/2018
 Modalidade: Tomada de Preços nº 009/2018.
 Contrato n°. 003/2019
 ID: 1278
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de ser-
viços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nos órgãos e departa-
mentos da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso – PR.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Delta Limpeza e Conservação Ltda - ME
 Valor Mensal: R$ 36.330,54 (trinta e seis mil trezentos e trinta reais e cinqüenta e quatro 
centavos)
 Valor Global: R$ 435.966,48 (quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e 
seis reais e quarenta e oito centavos)
 Início do Contrato: 21/01/2019.
 Término do Contrato: 21/01/2020
 Vigência: 12(doze) meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 21 de janeiro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 011/2019
 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 atinente ao período de 2015-2016 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). JOSE SANCHES FILHO, ocupante da Função do Cargo de OPERADOR DE MÁ-
QUINAS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 05 de dezembro de 1988, regido 
(a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Viação, pela Secretaria Municipal de Trans-
portes e Logística, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 24 de dezembro de 2018 à 22 
de janeiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 23 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 dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 026/2019
 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, 15 (QUINZE) dias de Férias atinente ao período de 2017-2018 (quinze 
dias), ao (a) Servidor (a). MARIA CRISTINA DE CASTRO FELTRIM, ocupante da Função do Cargo de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 
de julho de 2015, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fun-
dação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 21 de janeiro de 2019 à 
04 de fevereiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 05 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 dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

SÉRGIO MARTINS
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 027/2019
 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 atinente ao período de 2017-2018 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). MILENE RIBEIRO, ocupante da Função do Cargo de ENFERMEIRA 40 HORAS 
PSF, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 03 de dezembro de 2015, regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, en-
tidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 02 de janeiro de 2019 à 31 de janeiro de 2019, devendo 
retornar em sua atividade no dia 01 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 vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

SÉRGIO MARTINS
Secretário Municipal de Saúde 

    
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL-PR

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: pregão pre-
sencial nº 001/2019 - para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO CONVENIO SESA/
FUNSAUDE Nº 1192/2017. O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.
alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 - 1008 ou ainda 
pelo e-mail: licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementa-
res 123/2006, 147/2014. Alvorada do Sul - Pr, 21 de janeiro de 2019. 

Roberes Rivelino da Silva – pregoeiro 002/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
EDITAL RESUMIDO 

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 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 
inalidade contratação de empresa especializada em instalação e manutenção de rede de computadores, 
dados, informática e internet, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 40.800,00 
(quarenta mil e oitocentos reais). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a 
Documentação de Habilitação serão recebidos no dia 01 de fevereiro de 2019 até às 09:00min, na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação 
e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br 
 Primeiro de Maio/PR, 18 de janeiro de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

Decreto  nº 4659/2019 de 17/01/2019
 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 683/2018 de 15/05/2018.

Sisu abre inscrições 
para mais 

de 235 mil vagas
 Começam hoje (22) 
as inscrições no Sistema de 
Seleção Uniicada (Sisu), 
que vão até sexta-feira (25) 
na internet. Ao todo, serão 
ofertadas 235.461 vagas em 
129 instituições públicas de 
todo o país.
 Podem concorrer às 
vagas os estudantes que i-
zeram o Enem 2018 e obti-
veram nota acima de zero na 
prova de redação. Os candi-
datos poderão se inscrever 
no processo seletivo em até 
duas opções de vaga, espe-
ciicando, em ordem de pre-
ferência, as suas opções em 
instituição de educação su-
perior participante, com local 
de oferta, curso e turno, e a 
modalidade de concorrên-
cia.
 O resultado será di-
vulgado no dia 28 de janeiro. 
A matrícula dos seleciona-
dos deve ser feita de 30 de 
janeiro a 4 de fevereiro.
 Do dia 28 de janei-
ro ao dia 4 de fevereiro, os 
estudantes que não foram 
selecionados na chamada 
regular, em nenhuma das 
opções, podem manifestar 
o interesse em participar da 
lista de espera. Esses alu-
nos serão convocados pelas 
próprias instituições de ensi-
no a partir do dia 7 de feve-
reiro.
 A principal novidade 
deste ano é que os estudan-
tes que forem selecionados 
em qualquer uma das duas 
opções não poderão par-
ticipar da lista de espera. 
Até o ano passado, aqueles 
que eram selecionados na 
segunda opção podiam ain-
da participar da lista e ter a 
chance de ser escolhido na 
primeira opção.

Nota de corte
 Uma vez por dia, o 
sistema do Sisu divulga as 
notas de corte de cada um 
dos cursos disponíveis. Tra-
ta-se de uma estimativa com 

base nos candidatos inscri-
tos até o momento. Embora 
não seja uma garantia da 
vaga, é possível usar a infor-
mação para orientar a esco-
lha.
 Durante o período 
de inscrição no Sisu, o can-
didato pode consultar, em 
seu boletim, a classiicação 
parcial na opção de curso 
escolhido. A classiicação 
parcial é calculada a partir 
das notas dos candidatos 
inscritos na mesma opção. 
Trata-se, assim como a nota 
de corte, de uma referência 
e não de um garantia de 
vaga.
 Durante o período 
de inscrição, o candidato 
pode modiicar a opção de 
curso quantas vezes quiser. 
Será considerada no proces-
so seletivo a última opção 
conirmada pelo estudante.

Aplicativo
 Os candidatos po-
dem acompanhar a inscrição 
pela internet, no site do Sisu, 
ou pelo aplicativo do sistema 
de seleção. Pelo app, é pos-
sível ter acesso às classii-
cações parciais e notas de 
corte, ver o resultado inal e 
a lista de aprovados.
 Para ter acesso a 
resultados de edições pas-
sadas do Sisu e comparar 
a própria nota com as notas 
de corte anteriores, os estu-
dantes podem acessar, gra-
tuitamente, um simulador, 
desenvolvido pelo Ministério 
da Educação.
 Ao entrar na página 
do simulador, o estudan-
te coloca suas notas das 
disciplinas de ciências da 
natureza, ciências huma-
nas, linguagem, matemáti-
ca e redação de qualquer 
das edições do Enem que 
tenha participado. Depois, 
marca a alternativa “ampla 
concorrência” ou “lei de co-
tas” e, se desejar, usa os 
filtros disponíveis.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Ge-
ral do Município, no valor de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil cem 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
 10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
   BÁSICAS DE SAÚDE
  731 - 4.4.90.52.00.00 3518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    44.100,00
   Total Suplementação:                                          44.100,00
  Artigo 2º - Como Recurso  para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do 
disposto 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 do Paraná, em  17 de janeiro de 
2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

Mais Médicos:
profissionais têm 
novas datas para 

selecionar municípios
 Brasileiros formados 
no exterior e estrangeiros ins-
critos no Programa Mais Mé-
dicos têm novas datas para 
selecionar os municípios que 
ainda têm vagas abertas. O 
primeiro grupo tem os dias 7 
e 8 de fevereiro para escolher 
a localidade no site do pro-
grama. Nos dias 18 e 19 do 
mesmo mês, será a vez de 
estrangeiros terem acesso 
ao sistema para optar pelas 
vagas.
 De acordo com o 
Ministério da Saúde, a al-
teração no cronograma se 
deu por conta do período de 
carnaval, que seria durante 
o acolhimento dos médicos. 
Com a mudança, a validação 
dos médicos brasileiros que 
estão com a documentação 
correta está prevista para ser 
divulgada no dia 31 de janei-
ro. No dia 12 de fevereiro, 
será divulgado o resultado 
dos médicos estrangeiros, 
que terão a mesma oportuni-
dade, conforme o novo cro-
nograma.
 Após a escolha des-
ses proissionais, o governo 
federal deve publicar, nos 
dias 13 e 21 de fevereiro, a 
lista com os nomes de brasi-
leiros e estrangeiros respec-
tivamente alocados nas cida-
des selecionadas. Ao todo, 

10.205 proissionais brasilei-
ros e estrangeiros com habili-
tação para exercício da medi-
cina no exterior (sem registro 
no Brasil) completaram a ins-
crição no Mais Médicos.
 As inscrições para o 
atual edital começaram com 
proissionais com registro no 
Brasil escolhendo as cidades 
disponíveis. Balanço divulga-
do no último dia 15 pela pasta 
mostra que 82% das vagas já 
foram preenchidas. Os pos-
tos que estiverem em aberto 
serão disponibilizados nesta 
próxima etapa.

Conira o cronograma 
completo:

31/01 - Publicação da valida-
ção dos documentos dos bra-
sileiros formados no exterior.
07/02 - Publicação da relação 
dos municípios com vagas 
remanescentes.
07 e 08/02 - Brasileiros for-
mados no exterior escolhem 
vagas disponíveis.
12/02 - Publicação da vali-
dação dos documentos dos 
estrangeiros formados no ex-
terior.
18/02 - Publicação da relação 
dos municípios com vagas 
remanescentes.
18 e 19/02 – Estrangeiros for-
mados no exterior escolhem 
vagas disponíveis.


