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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁ-
RIOS E DE NÍVEL TÉCNICO PRESENCIAL FORA DO DOMICÍLIO
 O MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, CNPJ n.° 
76.245.034/0001-08, através de sua Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de 
Auxílio-Transporte, torna pública a presente Chamada Pública visando convocar estudantes uni-
versitários e de nível técnico, de ensino presencial, que tenham por objetivo o deslocamento do 
Município de Sertanópolis para instituições de ensino em outros Municípios, nos termos da Lei 
Municipal n.º 2.138/2013. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição de 
18.03.2019 a 05.04.2019, no Departamento de Educação - Prefeitura Municipal de Sertanópolis, 
localizada na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 546, Sertanópolis – PR, no período das 
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00. Os interessados poderão retirar o Edital no mesmo local e no 
mesmo período.
 1. DO OBJETO:
 1.1. O objeto deste edital é o chamamento público de estudantes universitários e de 
nível técnico, de ensino presencial, que tenham por objetivo o deslocamento do Município de Ser-
tanópolis para instituições de ensino em outros Municípios. 
 2. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
 2.1. Os interessados deverão apresentar a documentação para inscrição de, no De-
partamento de Educação - Prefeitura Municipal de Sertanópolis, localizada na Avenida Doutor Vacyr 
Gonçalves Pereira n.º 546, Sertanópolis – PR, no período das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00. 
 3. ENVELOPE – HABILITAÇÃO 
 3.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:
 3.1.1 cópia do RG e CPF do aluno;
 3.1.2 comprovante de residência civil do aluno (contrato de locação, conta de água, 
conta de energia elétrica, conta telefônica ou qualquer outro documento apto a comprovar residên-
cia no Município há, pelo menos, três anos;
 3.1.3 comprovante de votação do aluno nas eleições 2016 e 2018 ou Certidão da 
Justiça Eleitoral com o mesmo teor;
 3.1.4 comprovante de matrícula no ensino técnico ou superior, na forma presencial em 
estabelecimento de ensino fora do Município de Sertanópolis;
 3.1.5 comprovação de renda familiar não superior a 05 (cinco) salários mínimos, 
acompanhada de DECLARAÇÃO de que não possui recursos suficientes para custear os estudos 
sem prejuízo de seu próprio sustento, com indicação do endereço da residência para avaliação 
pelo Assistente Social do Município;
 3.1.6 comprovante de existência de conta bancária em favor do estudante no Banco 
do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
 3.2 EM CASO DE ESTUDANTE JÁ CONTEMPLADO COM O BENEFÍCIO NO SE-
GUNDO SEMESTRE DE 2018, DEVERÁ APRESENTAR, NO MESMO PRAZO DO ITEM 3.1, TÃO 
SOMENTE:
 - COMPROVANTE DE QUE CONTINUA MATRICULADO NO ENSINO TÉCNICO OU 
SUPERIOR, NA FORMA PRESENCIAL EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO FORA DO MUNICÍ-
PIO DE SERTANÓPOLIS;
 - COMPROVANTE DE APROVEITAMENTO ESCOLAR SATISFATÓRIO;

 - COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DO ALUNO NAS ELEIÇÕES 2016 E 2018 OU CER-
TIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM O MESMO TEOR;
 - COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS 
MÍNIMOS, COM INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA PARA AVALIAÇÃO PELO ASSIS-
TENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO;
 - DECLARAÇÃO DE QUE CONTINUA NÃO POSSUINDO RECURSOS SUFICIENTES 
PARA CUSTEAR OS ESTUDOS SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO;
 - COMPROVANTE DE EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA EM FAVOR DO ESTU-
DANTE NO BANCO DO BRASIL OU CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
 4. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA
 4.1 O Programa Municipal de Auxílio-Transporte – PROTRANS se destina a beneficiar 
estudantes comprovadamente e regularmente matriculados em instituições particulares e pública 
de ensino de nível superior e técnico, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e 
Cultura - MEC ou Secretaria Estadual de Educação.
 4.2 O valor d o auxílio será de ATÉ R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 
primeiro bimestre do ano de 2019, em uma única parcela, em sendo concedido ao estudante que 
preencha os requisitos do presente Edital.
 4.2.1 O Executivo Municipal poderá proceder a uma revisão do valor do benefício em 
caso de queda acentuada na arrecadação ou aumento significativo e justificado das despesas. 
 4.3 O repasse dos valores correspondentes ao auxílio-transporte será realizado  me-
diante  transferência  bancária  em  favor  do  estudante, na conta bancária que o mesmo indicar 
formalmente, e será realizado até o dia 10 (dez) do mês seguinte à competência.
 4.4 O Auxílio-Transporte será concedido somente a estudantes residentes no Municí-
pio de Sertanópolis durante o período de aulas, observados os seguintes critérios: 
 4.4.1 possuir domicílio civil e eleitoral no município de Sertanópolis há, no mínimo, 03 
(três) anos;
 4.4.2 estar freqüentando o ensino técnico ou o superior na forma presencial em esta-
belecimento de ensino fora do Município de Sertanópolis;
 4.4.3 ter renda familiar não superior a 05 (cinco) salários mínimos, e não ter, a família, 
recursos suficientes para custear os estudos, de acordo com o critério sócio econômico a ser ava-
liado por assistente social do Município.
 4.5 A seleção dos candidatos a serem beneficiados pela ajuda financeira será realizada 
pela Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de Auxílio-Transporte, constituída pelo 
Diretor do Departamento de Educação, Diretor do Departamento de Assistência Social e 01 (um) 
servidor público do Poder Executivo, 03 (três) membros indicados pelo Conselho de Educação.
 4.5.1 A Comissão selecionará os candidatos, elaborará a lista dos candidatos classi-
ficados; e realizará procedimentos para verificação de eventuais irregularidades na concessão de 
Auxílio-Transporte que possam comprometer a lisura do processo e a integridade do Programa. 
 4.5.2 Das decisões proferidas pela referida Comissão caberá recurso ao Prefeito, no 
prazo de 03 (três) dias, após sua publicação. 
 4.5.3 Após a conclusão do processo de seleção, a Comissão Permanente de Seleção 
e Acompanhamento de Auxílio-Transporte submeterá ao Gabinete do Prefeito o processo conclu-
sivo para homologação com cópia para a Secretaria Municipal de Administração e para a Câmara 
Municipal de Vereadores. 
 4.6 Após a concessão do auxílio financeiro, este somente será mantido se forem aten-
didas as seguintes condições:
 4.6.1 comprovação, a ser realizada bimestralmente, através de documento emitido 
pela instituição de ensino superior, de que o beneficiário está com freqüência mensal às aulas em 
percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento);
 4.6.2 comprovação bimestral da manutenção do domicílio e residência no Município 
de Sertanópolis;
 4.6.3 comprovação semestral da situação financeira do beneficiário e sua família;
 4.6.4 comprovação de aproveitamento satisfatório, que será realizado semestralmen-
te, através da apresentação do boletim de notas, tendo como critério a média de aproveitamento 
fixado pela instituição de ensino superior.
 4.7 O Auxílio-Transporte será automaticamente cancelado nos seguintes casos: 
 4.7.1 repasse do benefício para terceiros;
 4.7.2 o beneficiário ou seus responsáveis adquirirem capacidade financeira suficiente 
para manutenção dos estudos ou se for ultrapassado o teto de renda estabelecido na Lei; 
 4.7.3 quando o beneficiário desistir, cancelar ou trancar a matrícula do curso, bem 
como se for reprovado; 
 4.7.4 ficar comprovada a falsidade de documentos apresentados ou a inexatidão de 
informações prestadas para obtenção do benefício; 
 4.7.5 o beneficiário apresentar freqüência escolar inferior a 75%; 
 4.7.6 o beneficiário apresentar rendimento escolar abaixo da média;
 4.7.7 mudança de residência para outro Município. 
 4.8 Sem prejuízo da sanção penal e demais penalidades cabíveis, os beneficiários 
que gozarem ilicitamente do auxílio, serão obrigados a efetuar o ressarcimento integral das impor-
tâncias recebidas indevidamente, corrigidas na forma disposta na legislação vigente. 
 4.9 Dúvidas serão solucionadas pela Comissão Permanente de Seleção e Acompa-
nhamento de Auxílio-Transporte.
 Sertanópolis, 12 de março de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANEXO I
MINUTA DO REQUERIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
Nome: 
Endereço:                                                nº
Bairro:
RG:  CPF: 
Quantas Pessoas Moram na Casa:
Quantas Pessoas Trabalham:
Renda familiar:
Telefone:
Instituição de Estudo:
Cidade:
Período que Cursa:
Frequência:
Rendimento acadêmico:
Instituição Bancária para transferência:
Número da Agência:
Número da Conta:
Conta Poupança (    )   Conta Corrente (     )
Titular da Conta:
Número de laudas protocoladas: ____________________________ 
Recebido em : _____/_____/_______. 
Visto de Recebimento ________________________    
Assinatura do Candidato ______________________________                  
INSTRUÇÕES: 
- O candidato deverá apresentar o Formulário de Apresentação de Títulos previamente preenchido 
em duas vias; 
- Somente serão analisados pela COMISSÃO EXAMINADORA os requerimentos protocolados den-
tro dos prazos previstos, conforme nas normas estabelecidas no Edital de Abertura.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 14/2019
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de sua Prego-
eira 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 01 de abril de 2019, às 09:00 horas em 1ª Chamada, caso 
não haja participantes haverá a 2ª Chamada às 14:00 horas no endereço, DR. VACYR GONÇALVES 
PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado 
no Edital de Licitação nº 14/2019 na modalidade Pregão Presencial. A 1º Chamada participação exclu-
sivo para MEI, ME, EPP, caso não haja participantes haverá a 2º Chamada para ampla concorrência. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Aquisição de um veículo 0 Km para a Casa Lar Municipal - Programa Crescer em Família.
 SERTANÓPOLIS, 12 de março de 2019

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

MÁRCIA ADRIANA REIS SILVA
Pregoeira Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2019
 Ratifico a presente dispensa a favor da empresa TANGO LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
nº 05.304.697/0001-08, referente ao fornecimento de ovos de Páscoa em atendimento as Secretária 
de Educação e Assistência Social, no valor total de R$ 10.856,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e 
seis 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, 12 de março de 2018.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
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 finalidade aquisição de ração para animais caninos e felinos, conforme descrito no Anexo I. O 
valor máximo estimado é de R$ 23.416,50(vinte e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta 
centavos). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de 
Habilitação serão recebidos no dia 26 de março de 2019 até às 09:00min, na sede da Prefeitura Muni-
cipal, 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, 11 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita   

Saúde reforça papel 
da população no

combate à dengue
 Em uma semana, os 
casos de dengue confirma-
dos no Paraná passaram de 
798 para 962. O secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto, 
lembra que o Governo do Es-
tado, junto com os municípios, 
vem intensificando os traba-
lhos de combate ao mosquito 
transmissor da doença. “No 
entanto, reafirmamos a impor-
tância do envolvimento da po-
pulação nesse trabalho”, enfa-
tiza o secretário.
 Os casos autóctones 
(contaminação no próprio mu-
nicípio) aumentaram de 740 
para 896 e os importados pas-
saram de 58 para 66.
 Seis municípios pa-
ranaenses estão em alerta de 
epidemia, quatro a mais que 
na última semana epidemioló-
gica - Itambé, Moreira Sales, 
Rancho Alegre, Santa Mariana, 
Nova Londrina e Capanema.
 “A Secretaria da Saú-
de está atenta e apoiando os 
municípios nas ações de com-
bate ao Aedes Aegypti. Ainda 
temos um período de trans-
missão que deve seguir até 
maio, exigindo muito cuidado 
por parte da população”, expli-
ca a médica veterinária Ivana 
Belmonte, da Vigilância Am-
biental da Secretaria de Saú-
de.

 PRIMEIROS CASOS 
- Cinco municípios apresen-
taram nesta semana seus pri-
meiros casos autóctones de 
dengue, o que confirma a cir-
culação local do vírus - Catan-
duvas, Cruzeiro do Sul, Nova 
Londrina, Santo Antonio do 
Caiuá e São João do Caiuá.
 CUIDADOS - A popu-
lação deve limpar os quintais 
todas as semanas, para evi-
tar acúmulo de lixo que possa 
juntar água. Vasos de plantas 
também podem conter ovos 
ou larvas de mosquitos.
 Os criadouros es-
tão em qualquer acúmulo de 
água parada, por menor que 
seja, até em tampinhas de 
garrafa. Mas são encontrados 
com maior frequência em lixo, 
como resíduos plásticos, es-
palhados pelas ruas. É preciso 
atuar ativamente mantendo 
quintais limpos, sem acúmulo 
de lixo, pneus, garrafas, por 
exemplo; calhas, marquises e 
ralos.
 Os pratos das plantas 
podem ser completados com 
areia grossa até as bordas ou 
ser lavados com água, bucha 
e sabão todas as semanas, 
para eliminar ovos do mosqui-
to. Locais de armazenamento 
de água devem ser mantidos 
com tampas.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2019
 Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, fundamentada nos termos do art. 25, inciso III, 
da Lei 8.666/1993 e suas alterações, a favor da empresa Live Talentos Agenciamento, Produção e 
Publicidade Ltda., inscrita no CNPJ nº 19.019.335/0001-80, para realização de show artístico com a 
dupla Edson & Hudson, no dia 30 de abril de 2019, no valor máximo total de R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil). 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, 12 de março de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 


