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PREGÃO Nº 4/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: CAMPI & SOUZA LTDA - EPP
 OBJETO: Sacos de lixo verde 100 LT, boa qualidade - Micra 07
 VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
 VIGENCIA: 12(doze) meses
 REFERÊNCIA: Pregão nº 4/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Nivaldo Ribeiro de Amorim
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 3/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo da legislação 
vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica e homologa os preços registra-
dos na licitação modalidade Pregão nº 3/2019, declarando oficialmente vencedora a empresa abaixo:

FORNECEDOR: EDITORA GRANDES SERTÕES VEREDAS LTDA 
CNPJ: 04.321.967/0001-26

 Valor Total do Fornecedor: 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 41.400,00 (quarenta e um mil, quatrocentos reais).
 Primeiro de Maio, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - PREFEITA

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019
 Ratifico a Dispensa nº 06/2019 com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações a favor da empresa 
M.I. DE CARVALHO EMERICH COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ nº 28.419.352/0001-03, referente à con-
tratação de empresa especializada para confecção de carnês de IPTU, no valor total de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e 
cinquenta reais). 
 Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 18 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 17/2017
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, celebram o 
presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste ato devidamente representado 
pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro 
de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, e
 CONTRATADA: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, pessoa jurídica, com sede à Rua Av. das Industrias nº 
89,  , na cidade de Siqueira Campos - PR, CEP 80.030-180, inscrito no CNPJ nº. 06.183.150/0001-64 neste ato devidamen-
te representado pelo Sr. PAULO ROBERTO PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 474.203-6/PR E do CPF/
MF sob nº. 637.851.456-91.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e o Contrato nº 17/2017, que tem por objeto a presta-
ção de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares dos seguintes estabelecimentos de saúde: 
Hospital Municipal, Posto de Saúde na Sede, e dos Distritos, localizados na Rua Quinze, 276, e nos Distritos de Vila Gandhi 
e Ibiaci, semanalmente, conforme especificações que integram ao Processo Licitatório Pregão nº 01/2017, celebrado entre 
as partes em 09 de fevereiro de 2017, referente ao Pregão nº 01/2017, pelo presente instrumento vêm aditar o contrato 
original no prazo por 12 (doze) meses, passando a vigorar até a data de 07/02/2020, passando o valor mensal para R$ 
1.067,50 (um mil, sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
 Primeiro de Maio - PR, 07 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME - Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 90/2016
 O Município de Primeiro de Maio e TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA - ME, celebram o 
presente aditamento ao Contrato original, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/
PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, e
 CONTRATADA: TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA - ME, pessoa jurídica, com sede à Ave-
nida Antônio Brandão de Oliveira, 598 – Sala 02, CENTRO, na cidade de Jataizinho - PR, CEP 86.130-000, inscrito no CNPJ 
nº. 10.701.531/0001-65 neste ato devidamente representado pelo Sr. ROBERTO POZZOBOM BERTONCINI, portador da 
Cédula de Identidade RG nº. 954136-4/PR E do CPF/MF sob nº. 071.675.099-65.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Servi-
ços nº 90/2016, onde o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação 
pública do Município de Primeiro de Maio, conforme especificações que integram o Pregão Presencial nº 58/2016, celebrado 
entre as partes em 21 de dezembro de 2016 pelo presente instrumento vêm aditar o contrato original pelo prazo de 06 (seis) 
meses, passando a vigorar até a data de 20/09/2019 com o valor mensal de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
 Primeiro de Maio - PR, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA - ME - Contratado

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 48/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa WILSON FRANTINE DA SILVA ME, celebram o 
presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste ato devidamente representado 
pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro 
de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, e
 CONTRATADA: WILSON FRANTINE DA SILVA ME, pessoa jurídica, com sede à Rua Sergipe, na cidade 
de Primeiro de Maio, Estado Paraná, CEP 86140-000, inscrito no CNPJ nº. 25.087.306/0001-58, neste ato devidamente 
representado pelo senhor Wilson Frantine da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº. 95446124 e do CPF/MF sob 
nº. 069.549.869-09.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e o Contrato nº 48/2018, que tem por objeto a 
prestação de serviços de divulgação do tipo publicidade volante, serviço de locução em cerimoniais e locação e montagem 
de som para eventos, celebrado entre as partes em 28 de Março de 2018, referente ao Pregão nº 14/2018, pelo presente 
instrumento vêm aditar o contrato original no prazo por 12 (doze) meses, passando a vigorar até a data de 27/03/2020.
 Primeiro de Maio - PR, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
WILSON FRANTINE DA SILVA ME  - Contratada

DISPENSA Nº 5/2019
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: ALTATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
 OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos para serem utilizados como servidores de 
dados, realização de backups físicos e remotos, suporte mensal e implantação dos sistemas e serviços necessários.
 VALOR: R$ 18.044,00 (dezoito mil e quarenta e quatro reais).
 VIGENCIA: 06(seis) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 5/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: João Gustavo Martelozo
  Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Casanova, Prefeita, informa a 
quem possa interessar que na edição 1826 do Jornal da Cidade do dia 18 de fevereiro de 2019, pág. 04, na publicação 
referente ao Termo de Aditamento nº 02 ao Contrato nº 18/2017:
 “Onde se lê”:
 ..., passando a vigorar até a data de 06/02/2019...
 “Leia-se”:
 ..., passando a vigorar até a data de 06/02/2020...
 Primeiro de Maio, 19 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2019
 Ratifico a Dispensa nº 07/2019 com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações a favor da empresa 
LUCI TODERO MARTINS - INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 30.511.097/0001-68, referente à contratação de empresa 
especializada para fornecimento de acesso à internet com link dedicado em fibra óptica de 100MB, no valor total de R$ 
2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais). 
 Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio/PR, 19 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

DISPENSA Nº 6/2019
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: M.I. DE CARVALHO EMERICH COMERCIO E SERVIÇOS – ME
 OBJETO: Confecção de carnê de IPTU, exercício 2019
 VALOR: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
 VIGENCIA: 06(seis) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa nº 6/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: José Edson Moranguelo
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 18 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

PORTARIA Nº 4062/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE DO OFÍCIO SME, Nº 23/2019, PROTOCOLADO SOB Nº 
296/2019, DE 14/02/2019,
 RESOLVE:
 Art. 1º Tornar sem efeito a contar de 01/02/2019 a Portaria Nº 3769/2018, de 17/04/2018, que designou a 
servidora do quadro próprio deste município, ARIANY PISSINATI SILIVEIRA, matricula nº 401624, portadora da cédula de 
identidade RG nº 7.312.775-0 SSP/PR, CPF nº 032.921.729-18, para o exercício de docência com alunos portadores de 
necessidades especiais.
 Art. 2º Tornar sem efeito a contar de 01/02/2019 a Portaria Nº 3770/2018, de 17/04/2019, que designou o 
servidor do quadro próprio deste município, WELLINGTON HENRIQUE MARTINS, matricula nº 401661, portador da cédula 
de identidade RG nº 9.791.764-7 SSP/PR, CPF nº 074.216.269-99, para o exercício de docência com alunos portadores de 
necessidades especiais.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº4063/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE DO DESPECHO DA PREFEITA MUNICIPAL, DATADO DE 14/02/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder Gratificação pôr Regime de Tempo Integral, fixada em 40% (quarenta por cento) do nível 
de vencimento, a DAVID DE SOUZA PICOLO, matricula nº. 401665, portador da cédula de identidade RG nº 12.895.060-5 
SSP/PR, CPF nº089.433.439-57, ocupante do cargo de Motorista II, referência salarial “15”, grupo ocupacional serviços 
gerais do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, a partir de 19/11/2018, até ulterior deliberação, de conformidade 
com os artigos 100 e 101, da Lei Nº. 183/94, de 23 de setembro de 1994.
 Parágrafo único - A concessão da gratificação por Regime de Tempo Integral, por sua natureza, exclui o 
pagamento da gratificação pela prestação de serviços extraordinários. 
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 15 de fevereiro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-
gislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
comissão de Licitação, resolve:
 01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
 a) Processo Nrº               : 129/2018
 b) Licitação Nrº              :            14/2018
 c) Modalidade                 :            Tomada de Preços 
 d) Data Adjudicação   : 19/02/2019
 e) Objeto da Licitação   : Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construções de rampas para acessibilidade e execução de calçadas em área interna e externa do Cemitério Muni-
cipal Joaquim Gomes de Souza, compreendendo o fornecimento de Materiais, equipamentos, ferramentais e mão de obra, 
conforme, Memorial Descritivo, Cópia da ART nº 20184468942 e RRT nº 07471462, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro e projeto 
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor:  R. B. MARQUES - ME 
 CNPJ/CPF:  02.501.446/0001-25

 
 Valor Total Adjudicado- R$ 216.580,19 
 02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).
 SERTANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO - Prefeito Municipal de Sertanópolis

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-
gislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 129/2018
 b) Licitação Nrº              :            14/2018
 c) Modalidade                 :            Tomada de Preços:
 d) Data Homologação    : 19/02/2019
 e) Objeto Homologado   : Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construções de rampas para acessibilidade e execução de calçadas em área interna e externa do Cemitério Muni-
cipal Joaquim Gomes de Souza, compreendendo o fornecimento de Materiais, equipamentos, ferramentais e mão de obra, 
conforme, Memorial Descritivo, Cópia da ART nº 20184468942 e RRT nº 07471462, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro e projeto
 15.452.0008.1.141. - Reforma do Cemiterio
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: R. B. MARQUES - ME
 CNPJ/CPF: 02.501.446/0001-25

 
 Valor Total Homologado - R$ 216.580,19
 SERTANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2019. 

ALEOCIDIO BALZANELLO - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2019
 A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS no exercício 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 12/2019, de 01/02/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 14 de março de 2019, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, 
SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no 
Edital de Licitação nº 1/2019 na modalidade Tomada de Preços. Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível 
no endereço supracitado. Licitação para ampla concorrência, mas com itens exclusivos para MEI/ME/EPP, segundo Art 
48 parágrafo I, da Lei complementar 147/2014.Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Prestação 
de Serviços de Engenharia para reforma, urbanização e instalação de Playground e equipamentos urbanos nas praças: 
João XXIII, Jardim Santa Mônica, Rua das Rosas e Praça é nossa - Conj. dos Estados, compreendendo o fornecimento de 
Materiais, Equipamentos, Ferramentais e Mão de Obra, conforme pedido, Planilhas Orçamentária das obras, Cronograma 
Físico Financeiro, Memoriais Descritivos, Termos de Referência, Estudos Preliminares, Mapas de Risco, Projetos e Cópias 
das RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) n° 07738781 / 07738495 / 07738451 / 07738326 /  de todos os projetos.
 SERTANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
MÁRCIA ADRIANA REIS SILVA - Presidente da Comissão de Licitação do Município

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 3/2019
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de sua Pregoeira Municipal Márcia Adriana Reis Silva e 
sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 13/2019, de 01/02/2019, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de março de 2019, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR 
GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no 
Edital de Licitação nº 3/2019 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Aquisição de carreta agrícola e roçadeira hidráulica destinadas à manutenção urbana/limpeza pública do município.
 SERTANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
MÁRCIA ADRIANA REIS SILVA - Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 4/2019
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de sua Pregoeira Municipal Márcia Adriana Reis Silva e 
sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 13/2019, de 01/02/2019, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de março de 2019, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR 
GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no 
Edital de Licitação nº 4/2019 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Aquisição de medalhas e troféus para premiação de campeonatos esportivos municipais de diversas modalidades.
 SERTANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
MÁRCIA ADRIANA REIS SILVA - Pregoeira Municipal

EDITAL DE ESTÁGIO REMUNERADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
 O Município de Sertanópolis, por seu Departamento de Educação, TORNA PÚBLICA a abertura de Proces-
so Seletivo para seleção de estagiários (as) na área de educação, para preenchimento de 01 (uma) vaga.
 1. DO NÚMERO DE VAGAS
 1.1 O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga de 30 horas semanais de 
estágio bolsista junto ao Departamento de Educação.
 2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
 1.1 Relacionar teoria e prática profissional dentro de um processo sistematizado de ensino-aprendizagem, 
aplicando os conhecimentos desenvolvidos durante a formação nas diversas áreas da Educação. 
 1.2 Vivenciar uma experiência prática orientada, na busca de autonomia no exercício futuro da profissão.
 3. DAS INSCRIÇÕES
 3.1 As inscrições serão gratuitas e recebidas no período de 21 de fevereiro de 2019 a 22 de fevereiro de 
2019, no Departamento de Educação, situado na Rua Minas Gerais n.º 546 (esquina com a Av. Doutor Vacyr Gonçalves 
Pereira) Sertanópolis/PR, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.
 3.2 O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição:
 a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados e com todos os campos 
preenchidos, sem emendas e/ou rasuras; 
 b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos: 
 I - Carteira de identidade (frente e verso); 
 II -CPF; 
 III – Comprovante de residência;
 IV- Documento de comprovação de matrícula/frequência no Curso de Pedagogia ou outras Licenciaturas.
 3.3 Se afigura como condição para inscrição no processo seletivo:
 a) Possuir disponibilidade de tempo para a realização do estágio, sendo 06 horas diárias, de segunda a sexta-feira.
 b) Ter conduta social compatível com o exercício das atribuições de estagiário.
 c) Verificar junto à Instituição de Ensino que frequenta se a mesma autoriza a realização de estágio no nível 
em que o candidato se encontra matriculado. 
 3.4 A relação dos candidatos inscritos será publicada, no endereço https://www.sertanopolis.pr.gov.br/ em 
data de 25/02/2019.
 3.5 No ato da inscrição, o candidato receberá o comprovante que conterá registro numérico, que servirá 
para identificá-lo.
 4. VALOR DA BOLSA E CARGA HORÁRIA
 4.1 A jornada do estagiário de 6 (seis) horas diárias, a ser fixada em razão conveniência dos serviços do 
Departamento, recebe bolsa mensal no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além do valor de R$ 30,00 (trinta 
reais) de auxílio transporte.
 5. DAS PROVAS
 5.1 O processo seletivo constituir-se-á de duas provas, a saber:
 5.1.1 Prova mista composta por 10 (dez) questões de múltiplas escolhas, cada qual com valor de 10 (dez) 
pontos, sendo que todas as questões abordarão temas relacionados a Educação, com valor de 100 (cem) pontos;
 5.1.2 Produção de um texto com valor de 100 (cem) pontos.
 5.1.3 A nota final corresponderá à média de ambas as avaliações. 
 5.2 Data e horário da prova: 03 de março de 2019, das 09:00 às 11:00 horas, na Escola Municipal Luis 
Deliberador, localizada na Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 515, Sertanópolis/PR  
 5.3 Duração da prova: 2 (duas) horas.
 5.5 Os candidatos deverão comparecer ao local designado portando documento de identificação com foto 
e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a entrada no recinto fora do horário designado.
 5.6 Não será admitida qualquer espécie de consulta a doutrina ou equipamentos eletrônicos, etc, durante a 
realização das provas.
 5.7 Nas questões discursivas, serão avaliados a clareza, coerência, concordância e correção gramatical.
 5.8 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60% do total da prova.
 5.9 O resultado será publicado no endereço https://www.sertanopolis.pr.gov.br/ no dia 11/03/2019. Nesta 
mesma data será concedida, aos candidatos, vista das provas e dos respectivos espelhos, no horário de 13:00 às 17:00 
horas no Departamento de Educação.
 5.10 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:
 a) estágio documentalmente comprovado na área da Educação;
 b) maior tempo de estágio documentalmente comprovado na área de Educação;
 c) estar cursando as séries finais (as últimas séries se sobrepõem às anteriores).
 6 – DISPOSIÇÕES FINAIS
 6.1 O prazo de validade do presente processo seletivo será 01 ano  podendo ser renovado por igual perío-
do, contado da data da divulgação do resultado final da seleção.
 6.1.1 Havendo necessidade de substituição ou abertura de outras vagas dentro desta escolaridade, a con-
vocação obedecerá a ordem de classificação do presente.
 6.2 A inscrição implicará o reconhecimento e a aceitação por parte do candidato, do que determina as 
legislações de estágio vigente, da Legislação Municipal e deste Edital e, ainda, a declaração tácita de que, na data de sua 
realização, ele atende aos requisitos previstos.
 6.3 O candidato convocado deverá apresentar-se no prazo de 02 (dois) dias de sua convocação no Depar-
tamento de Educação, munido dos documentos abaixo relacionados: 
 a) histórico escolar atualizado; 
 b) declaração atualizada de regularidade escolar, com indicação do ano ou período do curso de licenciatura 
que está cursando e as disciplinas ministradas; 
 c) número da Agência e da Conta Corrente no Banco do Brasil.
 6.4 A falta de qualquer um dos documentos acima citados implicará a não nomeação do candidato aprovado 
e à renúncia tácita à bolsa, ocasião em que será chamado o próximo candidato, obedecida a ordem de classificação.
 6.5 Em caso de desistência, desligamento voluntário ou não, durante o prazo de validade do processo 
seletivo, será convocado para a vaga o candidato seguinte, observada a ordem de classificação.
 6.6 A constatação, a qualquer tempo, de fornecimento, pelo candidato, quando da inscrição, de informação 
que não corresponda à verdade implicará na sua eliminação, cancelando-se a inscrição, anulando-se todos os atos dela 
decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
 6.7 Por força da Lei 11.788/08, o estagiário possui direito a recesso de 30 dias remunerados, e o estágio se 
dará por 01 ano prorrogável por mais 01 ano de estágio, entre outros dispositivos da legislação específica, desde que sua ava-
liação seja satisfatória, podendo, a Administração, verificando incompatibilidade, pugnar pela extinção do vínculo de estágio.
 6.8 Para qualquer esclarecimento adicional relativo à presente seleção, o candidato deverá entrar em con-
tato com o Departamento de Educação, através do telefone (43) 3232-2055, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
 7. Se afigura como condição para inscrição no processo seletivo:
 d) Verificar se não se encontra na situação de impedimento de que dispõe o artigo 11 da Lei Federal n.º 11.788/2008: 
 Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de estagiário portador de deficiência.   
 7.1 Fica assegurado ao portador de necessidades especiais (PNE) o percentual de 10% (dez por cento) das 
vagas a serem oferecidas, devendo a necessidades especial ser comprovada mediante laudo médico específico.
 Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização das provas, deverá solicitá-las por 
escrito no ato da inscrição.
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

Cláudia Renata Tedardi Terassi - Presidente
CONTEUDO PROGRAMÁTICO

 - planejamento e avaliação da aprendizagem;
 - organização dos espaços pedagógicos;
 - educação inclusiva;
 - ética no espaço escolar;
 - afetividade nas relações

EDITAL N.º 008/2019 – CONCURSO PÚBLICO PMS
 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 001/2017, DO MU-
NICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, CONFORME EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2017, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.        
 ALEOCÍDIO BALZANELO – Prefeito Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais, e em conformidade com o Edital de Concurso Público Municipal n.º 001/2017, datado de 22/12/2017, publicado 
no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 26/12/2017, realizado em 04/03/2018, Edição 1407 (p. 523/543); Edital de 
Complementação e Retificação datado de 11/01/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 12/01/2018, 
Edição 1420 (p. 231/235); Edital de Homologação das Inscrições datado de 09/02/2018, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do Paraná em 26/02/2018, Edição 1450 (p. 399/440); Edital 004/2018, datado de 02/04/2018, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 03/04/2018, Edição 1476 (p. 345/387), que divulgou a Nota da Prova Objetiva; 
Edital 005/2018, datado de 27/04/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 30/04/2018, Edição 1495 
(p. 261/262), que convocou para prova prática e teste de aptidão física; Edital 06/2018, datado de 11/05/2018, publicado no 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 14/05/2018, Edição 1504 (p. 358/368), que divulgou a classificação final para 
o Concurso Público; Edital 007/2018, de 05/07/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 06/07/2018, 
Edição 1542 (p. 465/480), de retificação da classificação final e homologação final para o Concurso 001/2017, faz saber que 
 1. Ficam CONVOCADOS os candidatos constantes da relação abaixo, aprovados e classificados no Con-
curso Público Municipal n.º 01/2017, para realização de Exame de Sanidade Física, e posterior nomeação ao cargo público:
 CARGO: PROFESSOR 20 HORAS
 Inscrição Nome do Candidato  RG/CPF Classif.
 32821 KARINA AMARO BERNARDINO 106271720 35
 2. Os candidatos convocados por este Edital, deverão se apresentar na Labcenter, sito na Rua Drº Gervásio 
Morales, 368, Sertanópolis/PR, no dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, para a realização da avaliação de sanidade 
física, pelo médico Dr. Renan S. Perisse inscrito no CRM/PR n.º 12973 , portando os resultados dos 
exames abaixo relacionados, previamente realizados, e obedecendo a seguinte ordem:
 - RAIO X DO TÓRAX
 - URINA I
 -HEMOGRAMA 
 -EXAME DE APTIDÃO MENTAL.
 3. As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados, são de responsabilidade do 
Candidato aprovado, que após aprovação nos Exames Médicos, deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos na 
Prefeitura Municipal de Sertanópolis – PR, sito na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n° 342, centro, cidade de Sertanó-
polis/PR, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, portando a seguinte a documentação:
 I. Cédula de Identidade (R.G.) e fotocópia autenticada.
 II. Certificado de reservista e fotocópia autenticada, quando couber.
 III. Título de eleitor e fotocópia autenticada.
 IV. Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência.
 V. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e fotocópia autenticada.
 VI. Comprovante de escolaridade e habilitação exigida. 
 VII. Registro no órgão de classe e fotocópia autenticada.
 VIII. Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.
 IX. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.
 X. Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.
 XI. Atestado de sanidade física.
 XII.Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 05 (cinco) últimos anos.
 XIII. Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio.
 XIV.Declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
 XV. Declaração a próprio punho de que não foi demitido do serviço público.
 4. não comparecimento dos candidatos convocados sem causa justificada no prazo acima, acarretará a perda 
do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.
 Paço Santo Soriani, Sertanópolis/Estado do Paraná, 18 de fevereiro de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º 33/2019 – PMS
 Processo n.º 03/2019 – ID 83381 – Inexigibilidade de Licitação
  DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a aquisição de prestação de serviço de conserto e manutenção 
da Motoniveladora CAT, consistente em peças e mão de obra.
 DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS/PR, com sede e foro em Sertanópo-
lis, Estado do Paraná, localizada à Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, CEP 86.170-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 76.245.034/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Aleocídio Balzanelo, brasileiro, portador 
da cédula de identidade registro n.º 599.558/SESP/PR, e inscrito no CPF (MF) sob o n.º 044.731.679-68.
 DO CONTRATADO: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ nº 76.527.951/0003-47, situada na Avenida 
Tiradentes, 2900, Londrina/PR., CEP: 86.072-360, neste ato representado pelo senhor ROGERIO MACEDO BORIO, com 
cédula de identidade nº 87.053.265-8 SSP/PR, inscrito no CPF nº 000.003.299-91.   
 DA JUSTIFICATIVA: inviabilidade de competição, posto que comprovada a exclusividade.
 DO VALOR: R$ 3.123,12 (três mil cento e vinte e três reais e doze centavos).
 DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: é inexigível o procedimento licitatório, vez que comprovada a exclusividade 
do fornecedor e justificado pela Administração que a compra de peças não originais somado a prestação de serviço não 
autorizado, poderá colocar em risco o funcionamento e a vida útil dos equipamentos, o que se encontra disciplinado no artigo 
25, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

Aleocídio Balzanelo - Prefeito Municipal

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2019 – INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO
 CONTRATO N.º 032/2019 – ID: 83380
 DA FINALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a prestação de serviço de revisão e manutenção do equipamento 
Escavadeira Hidráulica DX215-5B.
 DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS/PR, com sede e foro em Sertanópo-
lis, Estado do Paraná, localizada à Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, CEP 86.170-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 76.245.034/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Aleocídio Balzanelo, brasileiro, portador 
da cédula de identidade registro n.º 599.558/SESP/PR, e inscrito no CPF (MF) sob o n.º 044.731.679-68.
 DO CONTRATADO: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 91.595.678-
0005/43, situada no Parque Residencial e Industrial San Michel, 4727, Marialva/PR., CEP: 86.990-000, neste ato representado 
pelo senhor WAGNER JOAO BATAGLIA, com cédula de identidade nº 6.662.527-3 SSP/PR, inscrito no CPF nº 029.170.699-10.
 DA JUSTIFICATIVA: inviabilidade de competição, posto que comprovada a exclusividade.
 DO VALOR: consistente em peças e mão de obra, no valor de R$ 3.025,83 (três mil e vinte e cinco reais e 
oitenta e três centavos), sendo, R$ 1.438,83 (hum mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) em peças 
e R$ 1.587,00 (hum mil e quinhentos e oitenta e sete reais) em mão-de-obra.
 DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação, eis 
que este é o prazo da garantia ofertado pela empresa.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: é dispensável o procedimento licitatório, vez que comprovada a exclusividade 
do fornecedor e justificado pela Administração que a compra de peças não originais somado a prestação de serviço não 
autorizado, poderá colocar em risco o funcionamento e a vida útil do bem, o que se encontra disciplinado no artigo 25, inciso 
I da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

Aleocídio Balzanelo - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2019 – PERÍODO DE GARANTIA
 CONTRATO N.º 34/2019   ID:83382
  DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a revisão dos 10.000 km ou 12 meses do veículo Fiat Strada - 
Placas BCQ-8199.
 DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS/PR, com sede e foro em Sertanópo-
lis, Estado do Paraná, localizada à Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, CEP 86.170-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 76.245.034/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Aleocídio Balzanelo, brasileiro, portador 
da cédula de identidade registro n.º 599.558/SESP/PR, e inscrito no CPF (MF) sob o n.º 044.731.679-68. 
 DO CONTRATADO: MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA., CNPJ nº 86.986.296/0001-87, situada na 
Av. Tiradentes, nº 2700, Jardim Leonor, Londrina/Paraná, neste ato representado pela senhora Flávia de Miranda Meneghet-
ti Palumbo, cédula de identidade nº 6.790.828-7/SSP-PR, CPF nº 033.367.649-12.
 DA JUSTIFICATIVA: inviabilidade de competição, posto que veículo dentro do prazo de garantia.
 DO VALOR: R$ 257,94 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
 DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: é dispensável o procedimento licitatório, vez que comprovada a necessidade 
de realizar a revisão de veículo em empresa autorizada, sob pena de perda da garantia, a que encontra respaldo no art. 24, 
inciso XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

PORTARIA  Nº 092/2019
 ALEOCIDIO BALZANELO, Prefeito Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei:
 DECLARA:
 Art. 1º - Nomear o Senhor EMILIO AUGUSTO FERRO , a partir do dia 14 de fevereiro de 2019, portador 
do Cadastro de Pessoas Físicas CPF  Nº 045.161.599-96 , por ter sido aprovado em Concurso Público nº 001/2017, para 
exercer as funções do cargo de   Engenheiro Civil,  percebendo os vencimentos do  nível 01 da Tabela em vigor.
 Art. 2º - O servidor nomeado no artigo anterior estará sujeito estágio probatório pelo período de 03 (três) 
anos, para avaliação de aptidão e capacidade para desempenho do cargo, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição da 
República Federativa do Brasil
 Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14-02-2019
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 14 de fevereiro de 2019.

Aleocidio Balzanelo - Prefeito Municipal

PORTARIA  Nº  093 /2019
 ALEOCIDIO BALZANELO, Prefeito Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei:
 DECLARA:
 Art. 1º - Nomear a Senhora FRANCIANI CRISTINA BIAZOTO, a partir do dia 15 de fevereiro de 2019, por-
tadora do Cadastro de Pessoas Físicas CPF  Nº  049.082.399-83, por ter sido aprovada em Concurso Público nº 001/2017, 
para exercer as funções do cargo de  Professora, percebendo os vencimentos da classe  B  referência 01 da Tabela em vigor
 Art. 2º - A servidora nomeada no artigo anterior estará sujeito estágio probatório pelo período de 03 (três) 
anos, para avaliação de aptidão e capacidade para desempenho do cargo, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição da 
República Federativa do Brasil
 Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15-02-2019
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 15 de fevereiro de 2019.

Aleocidio Balzanelo - Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE
 Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, compareceu a este órgão público municipal o 
Sr. Emilio Augusto Ferro portadora da Cédula de Identidade Registro Geral-RG. Nº 7.546.936-5-SSP/PR, concursado, apre-
sentando o respectivo Ato de Nomeação, datado de 14 de fevereiro de 2019, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
de Sertanópolis, o qual a nomeia para o cargo de engenheiro civil, nos termos da Legislação vigente.
 Tomou POSSE e prestou compromisso de fielmente exercer as funções do referido cargo e cumprir toda a 
legislação afeta aos servidores municipais
 Sertanópolis, 15 de fevereiro de 2019

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
Emilio Augusto Ferro

TERMO DE POSSE
 Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, compareceu a este órgão público municipal 
a Sra. Franciane Cristina Biazoto portadora da Cédula de Identidade Registro Geral-RG. Nº 8.273.235-7-SSP/PR, concur-
sada, apresentando o respectivo Ato de Nomeação, datado de 15 de fevereiro de 2019, do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Sertanópolis, o qual a nomeia para o cargo de Professora, nos termos da Legislação vigente.
 Tomou POSSE e prestou compromisso de fielmente exercer as funções do referido cargo e cumprir toda a 
legislação afeta aos servidores municipais
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
Franciane Cristina Biazoto

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 02/2019              
 RATIFICO por este termo, a Dispensa de Licitação constante do Processo Administrativo de Inexigibilidade 
de Licitação nº. 02/2019.
 ONDE SE LÊ: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 91.595.678-
0001/10, situada Parque Residencial e Industrial San Michel, 4727, Marialva/PR., CEP: 86.990-000
 LEIA-SE: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 91.595.678-0005/43, 
situada Parque Residencial e Industrial San Michel, 4727, Marialva/PR., CEP: 86.990-000
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 02/2019            
 RATIFICO por este termo, a Dispensa de Licitação constante do Processo Administrativo de Inexigibilidade 
de Licitação nº. 02/2019.
 ONDE SE LÊ: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ nº 76.527.951/0001-85, situada na Avenida Tiraden-
tes, 2900, Londrina/PR., CEP: 86.072-360
 LEIA-SE: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ nº 76.527.951/0003-47, situada na Avenida Tiradentes, 
2900, Londrina/PR., CEP: 86.072-360
 Sertanópolis, 18 de fevereiro de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 2/2019
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de sua Pregoeira Municipal Márcia Adriana Reis Silva e 
sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 13/2019, de 01/02/2019, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de março de 2019, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR 
GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no 
Edital de Licitação nº 2/2019 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Aquisição de Gás - GLP para atender as necessidades das Escolas Municipais: Santo Tomás de Aquino, 
Benedito Biasi Zanin, Maria Gomes Teixeira, Luiz Deliberador e Maria de Lourdes Fernandes (CEMEI)
 SERTANÓPOLIS, 18 de fevereiro de 2019

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
MÁRCIA ADRIANA REIS SILVA - Pregoeira Municipal

Decreto  nº 4673/2019 de 19/02/2019
 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 698/2019 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica  aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 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
 10.003.10.301.0011.2.315. ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL
 332 - 3.3.90.30.00.00 494 MATERIAL DE CONSUMO                                                       5.000,00
   Total Suplementação:                                                        5.000,00
   Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentá-
rias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
  10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.312. ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO
  305 - 3.3.90.39.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
   Total Redução:                                                                                5.000,00
 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  19 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito

Decreto  nº 4674/2019 de 19/02/2019
 Ementa: Abre Crédito Adicional  Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 698/2019 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica  aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, 
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 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
 10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 
 735 - 3.3.72.32.00.00 03000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
   GRATUITA                                                                                     70.000,00
   Total Suplementação:                                                       70.000,00
  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  19 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeito


