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EDITAL Nº034/2019.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, convoca os candidatos apro-
vados no Processo de Seleção Simplificado – PSS, aberto pelo Edital n.º 014/2019 – de 21/05/2019, 
e inscrições homologadas pelo Edital nº018/2019, no dia  12/06/2019, e  divulgado resultado final pelo 
edital nº025/2019 – de 08/07/2019, abaixo descritos, para efetivar contratação.
CLASSIFICAÇÃO    NOME                CARGO CPF
06            NAZARENO JOSE MANSANO               MOTORISTA 602.801.909-72
07            ANTONIEL MARCELINO DOS SANTOS   MOTORISTA 060.678.719-47
08            MAYKO ROBERTO DE OLIVEIRA             MOTORISTA 050.100.319-30
 O candidato deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, desta Prefeitura Muni-
cipal, no prazo de 05(cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.
  EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NA, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal

Aviso de licitação modalidade Concorrência Pública 
010/2019-PMAS

 O município de Alvorada do Sul – Estado do Paraná, torna público que fará realizar através do 
edital n°010/2019, Concorrência Pública para alienação de bens imóveis, conforme especificações abaixo: 
 Lote 001 – Lote de terra nº 05-D da quadra nº. 01, situado na Rua Projetada X, s/nº., 
medindo 479,54 m², do loteamento Jardim Loteamento Comercial Jardim Santa Rosa, da cidade de 
Alvorada do Sul, comarca de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 12.961 no CRI de 
Bela Vista do Paraíso. Valor mínimo do lance é de R$ 31.170,10 (trinta e um mil cento e setenta reais 
e dez centavos). 
 Lote 002 – Lote de terra nº 05-E da quadra nº. 01, situado na Rua Projetada X, s/nº., 
medindo 500,05 m², do loteamento Jardim Loteamento Comercial Jardim Santa Rosa, da cidade de 
Alvorada do Sul, comarca de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 12.962 no CRI de 
Bela Vista do Paraíso. Valor mínimo do lance é de R$ 32.503,25 (trinta e dois mil quinhentos e três reais 
e vinte e cinco centavos). 
 Lote 003 – Lote de terra nº 05-F da quadra nº. 01, situado na Rua Projetada X, s/nº., 
medindo 520,56 m², do loteamento Jardim Loteamento Comercial Jardim Santa Rosa, da cidade de 
Alvorada do Sul, comarca de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 12.963 no CRI de 
Bela Vista do Paraíso. Valor mínimo do lance é de R$ 33.836,40 (trinta e três mil oitocentos e trinta e 
seis reais e quarenta centavos).  
 Lote 004 – Lote de terra nº 04 da quadra nº. 01, situado na Rua Anita Garibaldi, s/nº., 
medindo 1.101,90 m², do loteamento Jardim Loteamento Comercial Jardim Santa Rosa, da cidade de 
Alvorada do Sul, comarca de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 12.802 no CRI de 
Bela Vista do Paraíso. Valor mínimo do lance é de R$ 71.626,10 (setenta e um mil seiscentos e vinte e 
seis reais e dez centavos).  
 As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, devidamente preenchidos 
sem rasuras ou borrões, até AS 14 horas do dia 01 de outubro de 2019, sendo que a sessão de aber-
tura dos envelopes dar-se-á no mesmo dia às 14:30 horas.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, 29 de agosto de 2019. 

Roberes Rivelino da Silva - Presidente da Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO Nº  104/2019
Processo dispensa nº 68/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA SANTORO & FIRMANI LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, VINCU-
LADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA) E AOS CORRES-
PONDENTES CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), QUE SE RES-
PONSIBILIZARÁ TECNICAMENTE PELO TRABALHO DO LEVANTAMENTO DO VALOR DA TERRA 
NUA VTN 2019.
 VALOR: R$-2.500,00 Dois Mil e Quinhentos Reais
 Dotação:
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         4280          18.002.20.608.0020.2039          504 3.3.90.39.00.00         Do Exercício
 DURAÇÃO: 29/08/2019 – ATÉ   24/02/2020
 DATA DA ASSINATURA: 29/08/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,29/08/2019

PORTARIA Nº. 169/2019
 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, 90 (NOVENTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). JEANETE APARE-
CIDA DUARTE BORGES, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, pertencen-
te ao quadro de Pessoal Permanente, admitido (a) em 03 de março de 2004, regido (a) pelo Regime 
“Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade 
desta Prefeitura Municipal, por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) anos ininterruptos de 
efetivo exercício, referente ao período de 03 de março de 2009 à 02 de março de 2014 (noventa dias), 
de conformidade com o Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, à 
partir do dia 09 de setembro de 2019 à 07 de dezembro de 2019, devendo retornar em sua atividade 
no dia 08 de dezembro de 2019.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI  - Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 170/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 aos períodos de 2017-2018 (trinta 
dias), ao (a) Servidor (a). SANDRO DOMINGUES DOS SANTOS DE CASTRO, ocupante da Função 
do Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admiti-
do (a) em 09 de junho de 2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto 
de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 02 
de setembro de 2019 à 01 de outubro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 02 de outubro 
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 nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

ANTONIO D. SANTOS FILHO  - Divisão de Recursos Humanos
 VALTEIR APARECIDO BAZZONI  - Secretário Municipal de Saúde 

DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Processo n.º 05/2019 – Conforme Lei 8.666 – Art. 24 § XXVI
 É dispensável a licitação: “Na celebração de contrato de programa com ente da Federa-
ção ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 

P O R T A R I A – Nº 105,  29  DE  AGOSTO  DE  2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre os descontos de Faltas e Atrasos ao Serviço, para fins de cum-
primento do Artigo 179 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:  
Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fa-
biana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA 
no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:
 Artigo 1.º ) -: Determinar a apuração de faltas, justificadas porém não abonadas e não 
justificadas, registradas pelo relógio ponto biométrico durante o período de 11/07/19 a 10/08/19, para 
posteriores providências na forma do Artigo 179 da Lei Municipal n.º 2.029 de 04 de Abril de 2.012.    
 Art. 2º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

P O R T A R I A – Nº 106,  29  DE  AGOSTO  DE  2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de Licença para Tratamento da Saúde, para fins de 
cumprimento do Artigo 188 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:     
Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fa-
biana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA 
no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:
 Artigo 1.º) -: Conceder, AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DA SAÚDE, ao(s) funcio-
nário(s) que apresentar(em) atestado(s) médico durante o curso do mês de AGOSTO DE 2.019, pelo 
período que for necessário, conforme determinação médica em cumprimento da legislação vigente.
 Artigo 2.º) -: Fica concedido também, o direito à ausentar-se do trabalho, para todos os 
casos abrangidos pela Lei 2.029 de 04 de Abril de 2.012, desde que rigorosamente observados os seus 
preceitos.     
 Art. 3º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos para o dia 01 de Agosto de 2019, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

P O R T A R I A – Nº 107,  29  DE  AGOSTO  DE  2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre o Pagamento de Horas Extras, para fins de cumprimento do 
Artigo 129 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:
Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fa-
biana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA 
no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:
 Artigo 1.º) -: Após analisarmos minuciosamente a folha de pagamento do mês de AGOS-
TO DE 2.019  MANDAMOS à Divisão de Pessoal  tomar todas as providências no sentido de calcular 
em definitivo encaminhar para contabilizar e para tesouraria pagar, as HORAS EXTRAS e ADICIONAL 
NOTURNO, dos funcionários trabalhadas no período de 11/07/19 a 10/08/19, Autorizadas conforme se 
encontra no relatório desta folha, por se tratarem de trabalhos em regime de urgência, executados até 
mesmo em local desprovido de mecanismo de registro de ponto ou para atenderem situações emer-
gências de acordo com nossas convicções.
 Artigo 2.º) -: Pagar exatamente da forma como se encontra nos relatórios, sendo estas 
de nosso total conhecimento e consentimento por se tratarem de serviços essenciais ou inadiáveis, 
considerando a natureza da prestação de serviços e o comprometimento dos profissionais envolvidos 
na área de Saúde Pública.
 Art. 4º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

P O R T A R I A – Nº 108,  29  DE  AGOSTO  DE  2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias, para fins de cumprimento dos Artigos 211 
a 226 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:     
Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fa-
biana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA 
no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:
 Artigo 1.º ) -: Conceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores que cum-
prindo os preceitos da lei, apresentaram seus requerimentos com seus períodos concessivos previa-
mente definidos e deferidos pelas chefias dos respectivos setores onde estão lotados, conforme anexo, 
e pagar 1/3 (um terço) na folha de pagamento do mês de AGOSTO DE 2.019, Para fins de cumprimento 
dos Artigos  de 211 a 226 da Lei Municipal 2.029 de 04 de Abril de 2.012. 
 Art. 2º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos para o dia 01 de Agosto de 2019. Revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

P O R T A R I A – Nº 109,  29  DE  AGOSTO  DE  2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre o Fechamento Definitivo da Folha de Pagamento do mês, para 
fins de cumprimento das incumbências dos Incisos do Artigo 8.º e das competências dos incisos do 
Artigo 10.º da Lei Municipal n.º 2.231/14.     
 Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a 
Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do 
SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:                    
 Artigo 1.º)-: Mandar à Divisão de Pessoal efetuar o fechamento definitivo da FOLHA DE 
PAGAMENTO do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA,  referente ao mês de AGOSTO DE 2.019, 
Após análise minuciosa, em conjunto com os profissionais especializados da Prefeitura Municipal e do 
Sermusa, conforme segue.
  Artigo 2.º)-: Após analisarmos, Autorizamos, e determinamos, a execução de todas as 
movimentações financeiras e de pessoal ocorridas para este fechamento por constatarmos estar rigo-
rosamente de acordo com as nossas convictas decisões tomadas no decorrer do período, por estarem, 
também, em conformidade com as decisões tomadas em conjunto com o executivo municipal, após 
consultas jurídicas, Contábeis e análise de impacto orçamentário realizada pelo Setor de Planejamento 
– PMS,
 Art. 3º) -: -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

P O R T A R I A - N°110 de 29 DE  AGOSTO  DE 2.019
 SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos, para fins de cumprimento do 
Artigo 067 da Lei Federal n.º 8666/93, de 21 de Junho de 1.993:

 ILTO DE SOUZA, Diretor Superintendente, do Serviço Munici-
pal de Saúde de Sertanópolis, Pr - e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, 
Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a lei e; Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da 
Administração especialmente designado;  RESOLVEM:
  Art. 1° ) -: Nomear o servidor, abaixo relacionado, como fiscal de contrato, para responde-
rem pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos seguintes contratos: 
 Fiscal 1:  Lúcio Ramos Disconzi  CPF: 925.904.621-15
 Contrato: 069/2017 Vigência: 20/08/2019 A 19/08/2020
 Modalidade:  Pregão presencial:    
 Nº Licitação:  13/2017
 Contratado(s):Elaine da Silva Reis - ME CNPJ: 05.059.700/0001-75 
 Objeto:     
 Valor: R$  ()
 Art. 2° ) -: O Fiscal do Contrato será responsável para representar a municipalidade pe-
rante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades 
de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 
 I. Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em regis-
tro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; 
 II. Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades le-
gais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, conve-
nentes ou partícipes; 
 III. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contra-
tual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
 IV. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua 
alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 
 V. Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de 
obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua 
competência; 
 VI. Em se tratando de obras e prestação de serviços de engenharia, verificar se o cro-
nograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desen-
volvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no 
Instrumento firmado; 
 VII. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; 
 VIII. Sendo o caso, certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento 
de aquisições e equipamentos, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstancia-
do; 
 IX. Atestar a conclusão das etapas ajustadas; 
 X. Receber obras e serviços, se for o caso do contrato, podendo, caso necessário, solici-
tar o acompanhamento do setor responsável; 
 XI. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 
contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, principal-
mente em relação ao prazo ali previsto; 
 XII. Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, obser-
vado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente 
prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamen-
te a atestação/medição; 
 XIII. Dar ciências à área demandante de: 
 a) Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente 
ou partícipe; 
 b) Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto. 
 XIV. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas; 
 XV. Deverá, ainda, o final de contrato, de convênio ou termo de cooperação comunicar 
ao Controle Interno e ao Departamento Solicitante, as irregularidades que não tenham sido sanadas 
tempestivamente ou a contento; 
  Art. 3° ) -: O fiscal será responsável, ainda, por:  
 I. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 
encaminhar a solicitação de prorrogação;  
 II. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou 
em relação a terceiros. 
  Art. 4° ) -: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos a partir da data da vigência do contrato, 20/08/2019, revogadas as disposições em contrário. 

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE       
Decreto Municipal n.º 117/2.018 - Administração 2.017/2.020        

FABIANA TREVIZAN ZULIAN - DIRETORA DO DPTO. ADMIN. E ASSESS. SERMUSA 
Decreto n.º 016/2019 - Administração 2.017/2.020 

DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2019

 Conforme Lei 8.666/93 – Art. 24 XVII
 É dispensável a licitação: XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia 
técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for 
indispensável para a vigência da garantia;
 Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação para contra-
tação da Empresa Fórmula Comércio de Automóveis LTDA, com sede na Av. Tiradentes, Nº 977, Jardim 
Shangri-La A, Londrina/PR, CEP 86070-545, inscrita no CNPJ N.º 01.304.124/0008-08, representado 
neste ato pelo Sr. Ivo Luiz Roveda, portador do RG n.º 2.218.004 SSP/PR, e CPF/MF n.º 355.086.559-
72, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, no valor global de R$ 873,99 (oitocentos e setenta e 
três reais e noventa e nove centavos) pelo período de 30 (trinta) dias, com base no artigo 24 da Lei nº. 
8.666/93 § XVII, conforme o que consta no processo em epígrafe.
 Sertanópolis, 29 de agosto de 2019

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente do Sermusa

EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2019
CONTRATO N.º 56/2019

 DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a revisão periódica dos 20.000 km do veículo Re-
nault Master placas BCD0I31 do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, utilizado no hospital São Lucas.
 DO CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, autarquia municipal inscrita no CNPJ/
MF n.º 78.318.359/0001-07, com endereço na Rua Senador Souza Naves n.º 487, representado por seu Diretor 
Superintendente, Ilto de Souza, portador da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 1.592-719/SESP-PR, inscri-
to no CPF(MF) sob n.º 330.827.849-29, residente e domiciliado na cidade de Sertanópolis/PR.
 DO CONTRATADO: Empresa FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, com 
sede na Av. Tiradentes, Nº 977, Jardim Shangri-La A, Londrina/PR, CEP 86070-545, inscrita no CNPJ 
N.º 01.304.124/0008-08, representado neste ato pelo Sr. Ivo Luiz Roveda, portador do RG n.º 2.218.004 
SSP/PR, e CPF/MF n.º 355.086.559-72, residente e domiciliado na cidade de Curitiba. Doravante deno-
minada contratada.
 DA JUSTIFICATIVA: Há necessidade de proceder a revisão referente aos 20.000 km veí-
culo Renault Master placas BCD0I31 do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, utilizado no Hospital 
São Lucas, devendo ser feita apenas por empresa autorizada, haja vista que o veículo está dentro do 
período de garantia.
 DO VALOR TOTAL: R$ 873,99 (oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)
 DO PRAZO: O presente terá sua vigência pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: É dispensável a licitação: “XVII - para a aquisição de com-
ponentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos 
durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia”, que se encontra disciplinado 
no artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 Sertanópolis, 30 de agosto de 2019

Ilto de Souza
Diretor Superintendente do SERMUSA

associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.”
 1) Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação para 
contratação da empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 04.823.494/0001-65 com sede na Rua Sofia 
Tachini nº 237, no Município de Jussara, Estado do Paraná, devendo a empresa prestar os serviços de 
análises químicas definidas pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação no 05/2017 do Ministério da 
Saúde, Resolução 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e Portaria 2591/2018 
do Instituto das Águas, no valor global R$ 25.208,67 (vinte e cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta 
e sete centavos), com base no artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 § XXVI, conforme o que consta do processo 
em epígrafe.
 Sertanópolis, 28 de agosto de 2019.

CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA - Diretor Superintendente 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 05/2019 
 CONTRATO N.º 16/2019 
 DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a prestação de serviços de análises quí-
micas definidas pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação no 05/2017 do Ministério da Saúde, 
Resolução 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e Portaria 2591/2018 do 
Instituto das Águas.
 DO CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO, Autarquia Municipal 
inscrita no CNPJ/MF n.º 81.442.428/0001-96, com endereço na Avenida Seis de Junho n.º 825, repre-
sentada por seu Diretor Superintendente, CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA, portador da cédula de 
identidade registro geral nº 3.967.677-0, expedida pela secretaria de estado de segurança pública do 
paraná, e inscrito no CPF/MF sob o nº 514.302.909-00 residente e domiciliado na cidade de Sertanó-
polis/PR.
 DO CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ 
- CISPAR, CNPJ nº 04.823.494/0001-65, com sede na rua Sofia Tachini nº 237, Jardim Bela Vista, 
Jussara/PR, CEP 87230-000, neste ato representado pelo senhor João Toledo Coloniezi, com cédula 
de identidade nº 1.959.414 PR, inscrito no CPF nº 328.339.709-00, residente e domiciliado na cidade 
de Ibiporã/PR.
 DA JUSTIFICATIVA:  Atendimento as exigências do anexo XX da Portaria de Consolida-
ção no 05/2017 do Ministério da Saúde, Resolução 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA e Portaria 2591/2018 do Instituto das Águas.
 DO VALOR: R$ 25.208,67 (vinte e cinco mil, duzentos e oito reais e sessenta e sete 
centavos).
 DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar de sua publicação.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: É dispensável a licitação: “Na celebração de contrato de 
programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de 
serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou 
em convênio de cooperação”, que se encontra disciplinado no artigo 24, inciso XXVI da Lei Federal n.º 
8.666/93.
 Sertanópolis, 28 de agosto de 2019.

Claudinei da Silva Barbosa  - Diretor Superintendente 

QUARTO TERMO ADITIVO
 Ao Instrumento de Contrato de contratação de empresa especializada para sistema de 
monitoramento de alarme no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para im-
plantação e suporte de sistema de informática para rede sócio assistencial  - CONTRATO Nº. 153/2017 
– Objeto do Pregão Presencial nº. 41/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS e a 
Empresa SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME.
 Cláusula Primeira. 
 O presente Termo Aditivo tem por objeto o valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos 
reais), a ser pago por prorrogação de prestação de serviços constantes no objeto do Contrato Inicial, 
conforme tabela abaixo: 

 Cláusula Segunda.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos, certos e acordados com o presente TERMO ADITIVO, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 29 de agosto (08) de 2019

EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Contratante
VICTOR HUGO VIEIRA

Sertseg Segurança Patrimonial Ltda - Me
Contratada

 TESTEMUNHAS:   
NOME: André Solano Souto - CPF:033.039.889-00

NOME: Marcia Adriana Reis Silva - CPF:840.746.989-00

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2019
 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁ-
RIOS E DE NÍVEL TÉCNICO PRESENCIAL FORA DO DOMICÍLIO


