
• Destaque para o forte calor no interior do estado. 
Entre o oeste e parte da região central, a partir da tar-
de, pequena chance para chuvas de curta duração. 
A semana termina com marcante contraste entre as 
temperaturas. No noroeste as temperaturas mínimas 
ficaram muito próximas aos 25 °C enquanto que no 
sul aos 11 °C.
Mín:  17° C em Curitiba
Máx: 32° C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega 
em Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edi-
ção Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-Feira, 08 de Fevereiro de 2019 • ANO XVIII • Edição N°. 1820 • R$ 1,50

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/19................................. R$ 69,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/19................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Pregão Presencial nº 003/2018
 Contrato N.º 004/2018
 Processo nº: 003/2018
 ID nº 1118
 Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, para atender a demanda de todos os 
Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: I A Mantovani & Cia Ltda – EPP
 Vigência: 12 (doze) meses
 Início: 05/02/2019
 Término 04/02/2020
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 04 de Fevereiro de 2019.

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo Aumento do Quantitativo em 25%
 Pregão Presencial nº 003/2018
 Contrato N.º 004/2018
 Processo nº: 003/2018
 ID nº 1118
 Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos, para atender a demanda de todos os 
Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: I A Mantovani & Cia Ltda – EPP
 Os Valores totais de cada lote aditivado são os seguintes:
 Lote 01: itens de 01 a 49 no valor total de R$ 3.799,99 (Três mil setecentos e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos);
 Lote 02: itens de 01 a 97 no valor total de R$ 13.226,18 (Treze mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos);
 Lote 03: itens de 01 a 144 no valor total de R$ 12.991,18 (Doze mil novecentos e noventa e um reais e 
dezoito centavos);
 Lote 04: itens de 01 a 15 no valor total de R$ 33.025,20 (Trinta e três mil vinte e cinco reais e vinte centavos). 
 Início: 05/02/2019
 Término 04/02/2020
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 04 de Fevereiro de 2019.

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 005/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

EDITAL N° 004/2019
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – REGIME ESPECIAL

 Pelo presente instrumento de contrato, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, 
ESTADO 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 devidamente representado pelo Secretário (a) de Saúde, SR 
(a). VALTEIR APARECIDO BAZZONI, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da RG n° 2.238.713-8 SSP/PR e do CPF n° 
360.197.809-10, aqui denominado “CONTRATANTE”, e MARIA DE FATIMA ROSA, RG n° 2.238.712-0 - SSP/PR, CPF n° 
623.859.171-49 e PIS/PASEP n° 101.09475.29-9, residente, no município de ALVORADA DO SUL- PARANA aqui deno-
minado “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, inscrição homologadas pelo Edital nº 0/10/2018 – de 20/04/2018, e divulgado Resultado 
Final pelo Edital nº 014/2018 de 04/05/2018, e homologado pelo Edital nº 015/2018 – de 07 de maio de 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 TECNICO DE 
ENFERMAGEM, em Regime de Trabalho de 40 horas semanais, junto à sede da contratante, conforme designação. 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
 A vigência do presente contrato será de 06/02/2019, e término em 05/02/2020, 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 rela-
cionadas 10.302.0022.2-076 – 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 previden-
ciária (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.

 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). 
CELIO MARTINS, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, 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 Contabilida-
de, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 04 de fevereiro de 2019 à 
13 de fevereiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 14 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 PARANÁ, aos qüatro dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos
NATAL ALVES DA SILVA - DIRETOR SUPERINTENDENTE DO S.A.A.E 

PORTARIA Nº. 006/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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, 15 (QUINZE) dias de Férias atinentes ao período de 2017-2018 (quinze dias), ao (a) Servidor 
(a). ELIS CRISTINA LUNARDELLI ZANDRILLI, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, per-
tencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de maio de 2016, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) 
no (a) Divisão de Serviços Gerais, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir 
do dia 18 de fevereiro de 2019 à 04 de março de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 05 de março 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 PARANÁ, aos cinco dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos
NATAL ALVES DA SILVA - DIRETOR SUPERINTENDENTE DO S.A.A.E 

EXTRATO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 1/2018.

 CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  SAAE
 CONTRATADO: MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI EPP INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 04.151.335/0001-61
 PREGÃO:1/2018
 CONTRATO: 1/2018

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 1/2018 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 pos-
teriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de dias 30 de janeiro de 
2019 para 30 de janeiro de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não alterado pelo pre-
sente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 30/01/2019 

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2016 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 6/2016.

 CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  SAAE
 CONTRATADO: MARCELO LUIS DA SILVA & CIA LTDA ME INSCRITO SOB CNPJ Nº. 03.390.106/0001-37
 PREGÃO:6/2016
 CONTRATO: 15/2016

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a DILATAÇÃO do contrato 15/2016 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 dilatação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de trinta e um dias de 
dezembro de 2018 para 31 de dezembro de 2019. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não alterado pelo pre-
sente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 21/12/2018 

Paraná cria ambiente político para projetos 
de infraestrutura

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior afirmou nesta quin-
ta-feira (7) que o Governo 
do Paraná atua para criar 
um ambiente político para 
projetos de infraestrutura. 
A estratégia, afirmou, é 
buscar a excelência em 
logística para o escoa-
mento dos produtos para-
naenses.
 “Não adianta ter 
excelência na produção 
do campo e não ter o 
mesmo nível de qualidade 
em logística para conse-
guir entregar os produtos 
para o mundo”, disse ele, 
em entrevista coletiva no 
Show Rural Coopavel, em 
Cascavel, Oeste do Para-
ná.

 Um dos projetos 
é o do corredor bioceâ-
nico ligando os portos de 
Paranaguá e Antofogasta, 
no Chile. Ratinho Junior 
disse que já tratou dessa 
proposta com o presiden-
te Jair Bolsonaro e, tam-
bém, com os ministros 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, e da 
Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni. A proposta já foi apre-
sentada ao diretor-geral 
paraguaio da Itaipu, José 
Alberto Rodríguez, e será 
pauta de agendas com os 
embaixadores da Argenti-
na, Paraguai e Chile.
 “Temos que criar 
o ambiente político para 
fazer com que os presi-
dentes façam adesão ao 

projeto. Acredito que va-
mos avançar nisso”, sa-
lientou Ratinho Junior. 
 “Depois desta 
etapa, vamos procurar 
viabilizar o projeto execu-
tivo, e a Itaipu pode ser 
a grande financiadora. A 
etapa seguinte á conces-
são por 40 ou 50 anos”, 
explicou.

FERROESTE 
 Outra iniciativa 
voltada a aperfeiçoar a 
logística é a ampliação 
da estrutura ferroviária 
do Estado para fazer com 
que os trilhos da Ferroes-
te cheguem até o Porto 
de Paranaguá. “A ideia é 
fazer com que a Ferroeste 
seja a saída estratégica, 
em especial para atender 

toda a região Oeste do 
Paraná, além de escoar 
a produção do Paraguai 
e do Mato Grosso do Sul”, 
disse o governador.
 Para isso, o Go-
verno do Estado está es-
tudando como ampliar a 
ferrovia através da Serra 
do Mar de forma am-
bientalmente sustentável. 
“Nosso trabalho agora é 
conversar com ambienta-
listas, ONGs e Ministério 
Público para acharmos 
o traçado com o menor 
impacto ambiental”, ex-
plicou. "Nosso desafio é 
fazer com que a soja pro-
duzida no Oeste esteja 
dentro do navio em 30 ho-
ras”, disse Ratinho Junior.

CONCESSÕES 
 O governador 
citou também as conces-
sões como caminho para 
aprimorar a infraestrutura 
do Paraná. Ele destacou 
a parceria do Paraná com 
o Governo Federal, com 
a criação de um comitê 
para discutir os projetos 
de concessão de aeropor-
tos e rodovias do Estado.
 O comitê ficará 
responsável pela discus-
são sobre a renovação 
da delegação das rodo-
vias federais que formam 
o Anel de Integração e 
o processo de abertura 
de um novo processo de 
concessão deste e de ou-
tros trechos de estradas 
que cortam o Estado.

SHOW RURAL 
 No encontro com 
a imprensa, o governador 
também destacou o papel 
do Show Rural na difusão 
da tecnologia e inovação 
no campo. “É a vitrine do 
agronegócio paranaense 
para o mundo”, afirmou. 
“Minha missão é estar 
junto com o setor agrícola 
e fazer com que Paraná 
passe a ser o maior pro-
tagonista no mundo na 
geração de alimentos”, 
destacou.
 O evento chega 
à sua 31ª edição e bate 
recorde de público. “O 
Show Rural tem estimati-
va de movimentar quase 
R$ 2 bilhões em negó-
cios”, afirmou o secretário 
da Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Ortigara. 
“É uma universidade ao ar 
livre que apresenta tecno-
logias para todas as áre-
as”.

APROXIMAÇÃO 
 Ratinho Junior 
falou, ainda, sobre a 
transferência da sede do 
Governo do Estado para 
Cascavel. “É um modelo 
para aproximar o poder 
público das pessoas e 
das cidades e é impor-
tante para dar velocidade 
às ações do governo. Os 
secretários vieram para 
uma série de reuniões de 
trabalho com prefeitos e 
lideranças da região”, res-
saltou.

 A ArcelorMit-
tal Mineração informou 
hoje (8) que a evacua-
ção de uma comunidade 
próximo à barragem de 
rejeitos Serra Azul, em 
Itatiaiuçu (MG), foi feita 
como medida de precau-
ção. Cerca de 200 pes-
soas foram retiradas do 
local. A ação, segundo 
a empresa, decorre de 
“inspeção e auditoria mi-
nuciosas” da barragem, 
realizadas após recentes 
incidentes no setor de 
mineração no Brasil.
 “ E m p r e g a n d o 
uma metodologia mais 
conservadora, a audito-
ria independente respon-
sável pela declaração 
de estabilidade revisou 
o último relatório e ado-
tou para a barragem um 
fator de segurança mais 
restritivo”, informou a Ar-
celorMittal, por meio de 
nota. A avaliação, segun-
do a mineradora, incluiu 
testes de stress feitos 
na barragem a partir de 
dados e aprendizado de-
correntes dos eventos na 
barragem do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho 
(MG).

 Ainda de acor-
do com o comunicado, 
com base na variação 
do fator de segurança, 
a decisão tomada foi de 
retirar todos os morado-
res para que testes adi-
cionais sejam realizados 
e medidas de mitigação 
sejam implementadas. 
O trajeto a ser seguido 
pelo fluxo em caso de 
colapso da barragem, 
avaliado quando a barra-
gem estava ativa, era de 
aproximadamente de 4 a 
5 quilômetros (km).
 A comunidade 
está sendo transferida 
para acomodações tem-
porárias. Os moradores, 
segundo a mineradora, 
devem permanecer aco-
modados neste novo 
local enquanto testes 
adicionais estão em an-
damento e até que a se-
gurança da barragem de 
rejeitos possa ser "100% 
garantida".

Mineradora diz 
que evacuação 
em Itatiaiuçu 

foi medida 
de precaução


