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 (D) Varíola 
 14- Em outubro de 2010, o peruano Mario Vargas Llosa tornou-se mais um latino-ameri-
cano a receber o Prêmio Nobel: 
 (A) De Química 
 (B) Da Paz 
 (C) De Medicina 
 (D) De Literatura 
 15 - Na década de 80, a luta dos trabalhadores rurais do Acre, tendo à frente Chico Men-
des, produziu um efeito positivo tanto social quanto ecologicamente. O principal exemplo dos efeitos 
obtidos foi a demarcação de: 
 (A) Reservas extrativistas 
 (B) Reservas biológicas 
 (C) Reservas indígenas 
 (D) Florestas nacionais 
 16- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam parte de um 
programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. Essa descrição corres-
ponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
 (A) Operação Lava Jato
	 (B)	Operação	Greenfield
 (C) Operação Navalha
 (D) Operação Panatenaico
 17 - Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil?
 (A) Ano 2007, em São Paulo
 (B) Ano 2006, no Mato Grosso
 (C) Ano 1982, no Ceará
 (D) Ano 1996, em São Paulo
 18 - Quais destas empresas brasileiras estão incluídas no pacote de privatizações do 
governo Temer?
 11. Eletrobrás
 12. Casa da Moeda
 13. Embraer
 14. Vale S.A.
 15. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom Jobim
 (A) Eletrobrás e Embraer
 (B) Eletrobrás e Casa da Moeda
 (C) Aeroporto de Congonhas e Vale S.A.
 (D) Casa da Moeda e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom Jobim
 19 - Qual foi a revolução que alavancou a independência do Brasil e em 2017 completou 
o segundo centenário?
 (A) Revolução Farroupilha
 (B) Revolução Federalista
 (C) Revolução Praieira
 (D) Revolução Pernambucana
 20 - Quais os países que mais têm recebido refugiados sírios?
 (A) Turquia e Líbano
 (B) Alemanha e França
 (C) Jordânia e Sérvia
 (D) Iraque e Suécia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXULIAR ADMINISTRATIVO
 21 - A Administração de Recursos Materiais caracteriza-se pelo conjunto de processos 
desenvolvidos dentro de uma organização, destinados ao suprimento de maneira sistemática e ao 
contínuo abastecimento de materiais, solicitados para o desempenho de atividades comerciais ou pro-
dutivas. O objetivo é entregar os produtos no tempo ideal, na quantidade necessária e na qualidade 
adequada. Uma ferramenta bastante utilizada no controle e gerenciamento de materiais e estoques 
classifica	os	itens	com	base	em	sua	importância	para	a	geração	de	receita	e	lucratividade	de	uma	em-
presa. Dessa maneira, os itens da classe A fazem parte do agrupamento de uma pequena porcentagem 
de itens, responsáveis por uma grande parcela da receita bruta ou lucro da empresa. Cada empresa 
possui	seu	percentual	específico,	mas,	normalmente,	até	20%	dos	itens,	apenas,	estão	classificados	
nesse	grupo.	Esses	itens	são	responsáveis,	normalmente,	por	80%	do	faturamento	da	empresa.	Tal	
método é conhecido por:
 (A) Curva ABC ou Diagrama de Pareto.
 (B) Sistema Just in Time
 (C) Sistema PEPS/UEPS.
 (D) PERT/COM
 22 - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 
órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal,no exercício de suas ativi-
dades,em	decorrência	de	suas	funções	administrativas,	legislativas	e	judiciárias.	A	finalidade	precípua	
dos arquivos é: 
 (A) Cultural.
 (B) Histórica. 
 (C) Artística. 
 (D) Administrativa. 
	 23	 -	O	 fechamento	de	um	documento	oficial	é,	em	suma,	uma	saudação	que	encerra	
o	documento.	Assim,	conforme	o	Manual	de	Redação	Oficial	da	Presidência	da	República	(2018),	o	
termo	utilizado	para	o	fecho	de	um	documento	oficial	dirigido	a	autoridades	superiores	é:	
 (A) Atenciosamente. 
 (B) Respeitosamente. 
 (C) Honrosamente. 
 (D) Honradamente. 
 24 - Ao se dirigir a uma autoridade, deve-se atentar para o emprego correto dos prono-
mes de tratamento. Quando um servidor público se depara com o chefe do poder executivo municipal 
(prefeito), a forma adequada de tratar a referida autoridade é: 
 (A) Senhor.
 (B) Digníssimo Senhor.
 (C) Vossa Senhoria.
 (D) Vossa Excelência
 25 - Na Administração Pública, os chefes deequipenormalmente realizam reuniões com 
seus liderados para tratar do planejamento do setor, apresentar diretrizes, informar sobre resultados 
pretendidos e alcançados. Tais reuniões, em suma, buscam, em primeiro lugar, apresentar os objetivos 
a	serem	alcançados	pela	equipe	e,	em	segundo	lugar,	corrigir	possíveis	desvios	identificados	quando	
da realização do controle e monitoramento do plano estratégico. Em qual documento constam os as-
suntos que foram tratados na reunião, cujas assinaturas de todos os participantes devem ser recolhidas 
ao	final	do	encontro?	
 (A) Memorando.
 (B) Relatório.
 (C) Ata.
 (D) Ofício.
 26 - Todas as organizações necessitam da comunicação. É através dela que os mem-
bros da empresa se comunicam entre si e com a sociedade. A comunicação organizacional pode ser 
interna ou externa. Internamente, ela busca transmitir aos funcionários informações sobre a própria 
organização, maximizando a integração no nível interno. Externamente, ela busca consolidar e ampliar 
sua imagem perante os públicos de interesse. Entretanto, o papel de informar nem sempre ocorre de 
maneira efetiva, já que existem as barreirasà comunicação. Quando o emissor manipula a informação, 
buscando	fazer	com	o	que	o	receptor	a	veja	de	forma	mais	favorável,	no	sentido	de	evitar	conflitos,	está	
ocorrendo a barreira de comunicação conhecida por:
 (A) Filtragem.
 (B) Percepção seletiva.
	 (C)	Decodificação	interpretativa.
 (D) Sobrecarga de informação.
 27- A comunicação organizacional utiliza redes de comunicação para a transmissão de 
informações. Essas redes podem ser de caráter formal e informal. A rede de comunicação formal inclui 
os vários níveis hierárquicos da organização, podendo ser longa e complexa, a depender da própria 
estrutura organizacional utilizada como base. De outro lado, as redes de comunicação informal não 
possuem	estrutura	 definida,	 tampouco	 componentes	 hierárquicos.	Sobre	 as	 redes	 de	 comunicação	
informal, assinale a alternativa correta. 
 (A) São de iniciativa da gerência da empresa e se tratam da principal forma de comunica-
ção da empresa. 
 (B) É sempre vista de maneira negativa pela organização, devendo ser evitada. 
 (C) Trata-se de uma forma de sabotar os gerentes e diretores. Empresas de renome não 
admitem essas práticas em seus negócios.
	 (D)	São	redes	não	oficiais	de	comunicação,	também	conhecidas	como	rede	de	rumores,	
pelas	quais	as	informações	não	oficiais	fluem	de	maneira	mais	célere.	Em	alguns	casos,	são	estimula-
das pelas organizações, em outros, evitadas.
 28 - O fenômeno jurídico que dá origem aos órgãos administrativos é denominado des-
concentração administrativa. Quanto a desconcentração que pode ocorrer na Administração Direta do 
distrito federal, que nome deve ser dado ao órgão?
 (A) Ministério.
 (B) Autarquia.
 (C) Fundação.
 (D) Secretaria
 29 - Os poderes administrativos surgem com a Administração e se apresentam conforme 
as demandas dos serviços públicos. Analisando os itens abaixo relacionados, qual melhor se insere no 
conceito de “poder de polícia”?
 (A) Visa condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais.
 (B) Pode agir em três áreas de atuação estatal, administrativa, judiciária e legislativa.
 (C) Em relação à polícia sanitária, tem como se medir o seu campo de atuação.
 (D) É a faculdade exclusivamente focada na coletividade que dispõe a Administração 
Pública.
 30 - Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração Públi-
ca	direta	e	indireta.	Quanto	ao	termo	Afetação,	que	resposta	melhor	condiz	com	esta	definição?
 (A) É a manutenção de um bem público.
 (B) É a forma em que o bem é registrado.
 (C) Está relacionado com o tempo de uso do bem.
 (D) Consiste em conferir ao bem público uma destinação.
 31 - Em um almoxarifado, mediante a informação do tipo de armazenagem que é deman-
dada pelo material (simples ou complexa), cabe ao gestor de almoxarifado adotar um critério de guarda 
dos materiais. Qual item apresenta uma característica encontrada no conceito de Armazenagem por 
agrupamento?
 (A) Os materiais podem sofrer perdas pelo tempo de guarda.
 (B) Demanda maior necessidade de controle por parte do gestor de almoxarifado.
 (C) Pode haver absorção de odores de material pelo outro material.
 (D) Nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço.
 32 - Os atos administrativos são atos jurídicos praticados, segundo o Direito Administra-
tivo, pelas pessoas administrativas. O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de 
cinco requisitos necessários a sua formação. Qual alternativa representa um deles?
 (A) Jurisprudência.
	 (B)	Definição.
 (C) Finalidade.
	 (D)	Justificativa.
 33 - Dentre as alternativas abaixo, qual é a única que traz duas características úteis para 
um servidor público que lida com situações delicadas que, por respeito ao contribuinte, precisam ser 
mantidas em sigilo?
 (A) Discrição e Objetividade
 (B) Morosidade e Apatia
 (C) Comportamento Defensivo e Desinteresse
 (D) Comportamento Evasivo e Prepotência
 34 - Um bom grau de trabalho em equipe depende de diversas atitudes e posturas que 
precisam ser tomadas por todos os membros do grupo. Dentre as alternativas abaixo, a única que traz 
uma postura que NÃO contribui para que haja um bom grau de trabalho em equipe é:
 (A) Comportamento Empático
 (B) Comportamento Receptivo
 (C) Comportamento Defensivo
 (D) Comportamento Ético.
 35 - São considerados dispositivos de entrada:
 (A) Leitor de código de barras e Joystick.
 (B) Scanner e Monitor.
 (C) Impressora e Webcam.
 (D) Teclado e Caixa de Som.
 36- Podemos visualizar as pastas e arquivos do windows de diferentes formas. No entan-
to,	se	precisarmos	visualizar	as	informações	como	nome,	tamanho	c	data	de	modificação	de	arquivos,	
qual deve ser a opção escolhida?
 (A) ícones.
 (B) Detalhes.
 (C) Expandido.
 (D) Completo.
 37- Basicamente, os códigos de ética são divididos em direitos e deveres: os direitos 
destinados	a	constituir	a	imagem,	a	identidade	e	o	perfil	da	empresa,	por	exemplo;	e	os	deveres	são	as	
obrigações e condutas que tal empresa deve tomar ao desempenhar os seus serviços, visando sempre 
ao cumprimento das condutas morais e éticas. Sobre a ética e seus princípios, valores e normas, leia 
as	afirmativas	seguintes.	
 I. Existem alguns princípios básicos que estão presentes em quase todos os códigos, 
como a proteção do patrimônio da empresa, a necessidade da transparência nas comunicações inter-
nas	e	externas,	o	assédio	sexual	ou	profissional,	o	respeito	entre	chefes	e	subordinados	e	a	denúncia	
da prática do suborno ou de corrupção.
 II. São alvo dos códigos de ética os fatores externos ao grupo, como o tratamento e a re-
lação que desempenham com os consumidores, por exemplo. A partir desse ponto de vista, os códigos 

prevêem as ações que norteiam as práticas de marketing, propaganda e comunicação da empresa, 
assim como a qualidade do atendimento.
 III. As normas estabelecidas em um código de ética podem (ou não) estar atreladas às 
normas civis. Nesse caso, o descumprimento de alguns pontos cruciais do código podem ser motivo 
para punição perante leis previstas nas legislações penais e trabalhistas.
	 Está	correto	o	que	se	afirma	em:
 (A) I, somente.
 (B) II, somente.
 (C) III, somente.
	 (D)	todas	as	afirmativas.
 38- Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, existem três tipos de 
expedientes	que	se	diferenciam	antes	pela	finalidade	do	que	pela	forma:	o	ofício,	o	aviso	e	o	memoran-
do. Dentre eles, qual(is) deve(m) ter incluído no destinatário também o endereço? 
 (A) Aviso.
 (B) Memorando.
 (C) Ofício.
 (D) Todos.
 39- A legislação que dispõe sobre o controle e o arquivo de documentos públicos e priva-
dos,	no	que	compete	aos	documentos	privados	afirma	que:
	 (A)	Os	arquivos	privados	 identificados	como	de	 interesse	público	e	social	poderão	ser	
doados a instituições arquivísticas públicas.
 (B) São considerados privados os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.
 (C) A eliminação de documentos produzidos por instituições privadas será realizada me-
diante	autorização	da	instituição	arquivística	pública,	na	sua	específica	esfera	de	competência.
	 (D)	Arquivos	privados	identificados	como	de	interesse	público	e	social	não	poderão	ser	
alienados com dispersão ou perda da unidade documental, mesmo quando transferidos para o exterior.
 40- Normas e manuais técnicos tem como base os princípios da Arquivologia. Dentre 
suas	finalidades,	uma	delas	é	controlar	a	gestão	dos	documentos	públicos	e	trazer	uma	organização	
ao Estado e à sociedade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, no parágrafo 2º do Artigo 216 
determina que: “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governa-
mental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Por outro lado, com 
o advento da Lei 8.159, de 08/01/1991, se estabeleceu a(s):
 (A) Política de Armazenagem de Documentos Públicos e Privados.
 (B) Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados.
 (C) Normas Regulamentadoras para Acesso aos Documentos Públicos.
 (D) Diretrizes Nacionais de Controle dos Arquivos Públicos e Privados.

“Nossa maior fraqueza está em desistir.
 A maneira certa de ter sucesso é tentar apenas mais uma vez.”

Thomas Edison
Boa sorte !

 O prazo para interposição de recurso será de dois dias úteis, sendo o período entre 06 
e 08 de agosto, e deverão ser apresentados ao Departamento de Recursos Humanos, para posterior 
análise da Comissão Organizadora.
 Edifício da Secretaria Municipal de Saúde, aos 05 de agosto do ano de 2019.

DIONISIO SPIRANDIO - Presidente da Comissão
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretário Municipal de Saúde

DECRETO N.º 208/2019.
 SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orçamentária Municipal de n.º 2.673 de 26 de julho 2019.
 D E C R E T A:
		 Art.	 1º-	 Fica	 aberto	 no	 corrente	 exercício	 financeiro	 um	Crédito	Adicional	 Especial	 na	
quantia de R$ 40.421,88 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) 
destinado	ao	reforço	das	dotações	abaixo	especificadas,	constantes	da	Tabela	Explicativa	da	Despesa	
do Orçamento, em execução: 
 Despesa:
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																												14.978,98	
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.30.00.00;	MATERIAL	DE	CONSUMO		
	 1511;	003759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																														4.000,00	
	 52.002;	FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.30.00.00;	MATERIAL	DE	CONSUMO		
	 1511;	00759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																												14.065,92
	 52.002;	FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.32.00.00;	MATERIAL,	BEM	OU	SERVIÇO	PARA	DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	
	 1512;	003759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																														1.955,10
	 52.002;	FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.32.00.00;	MATERIAL,	BEM	OU	SERVIÇO	PARA	DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	
	 1512;	00759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																														1.000,00	
	 52.002;	FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.39.00.00;	OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	–	PESSOA	JURÍDICA		
	 1513;	00759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
	 52;	DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																	5.000,00	
	 52.002;	FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;	CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA
 FARMACEUTICA – IOAF
	 4.4.90.52.00.00;	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	PERMANENTE		
	 1514;	00759;	Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmacêutica	–	IOAF
 TOTAL ............................................................................................................R$ 40.421,88
 Art. 2º - O Crédito Adicional Especial previsto no “caput” deste Artigo, destina-se a única 
e exclusivamente para pagamento de despesas através da fonte de recursos: 759 (Convênio Incentivo 
a Organização de Assistência Farmacêutica – IOAF), recursos oriundos de superávit exercício anterior 
e	excesso	de	arrecadação	do	exercício	atual	para	qualificação	de	ações	de	vigilância	em	saúde.
	 Art.	3º	-	Para	a	abertura	do	Crédito	Adicional	Especial	previsto	no	Artigo	1º	desta	Lei,	fica	
o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar-se do recurso previsto na Resolução nº 1.819, de 05 
de março de 2002 aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	 Art.	4º	-		A	Classificação	da	despesa	que	trata	o	Artigo	1º,	desta	Lei,	será	feita	no	Ato	que	
abrir o respectivo Crédito, na forma do Artigo 46, da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
 Art. 5º - Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, e revogam-se as disposi-
ções em   contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 26 dias do mês de 
julho de 2019.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - PREFEITO MUNICIPAL
 Elaborado por:

Luis Antonio Confortini - Técnico em Contabilidade

DECRETO N.º 209/2019.
 SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orçamentária Municipal de n.º 2.669 de 25 de 
junho de 2019. 
 D E C R E T A:
		 Art.	1º-	Fica	aberto	no	corrente	exercício	financeiro	um	Crédito	Adicional	Especial	Suple-
mentar	na	quantia	de	R$	0,01	(Um	Centavo)	destinado	ao	reforço	das	dotações	abaixo	especificadas,	
constantes da Tabela Explicativa da Despesa do Orçamento, em execução: 
	 15	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	FINANÇAS																																																																																0,01
 15.003 – DIVISÃO DE TESOURARIA                                                  
 04.123.0002.2158 – CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA 
	 3.3.22.93.00.00	–	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES
 2434 - 790 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais
 TOTAL .....................................................................................................................R$ 0,01
	 Art.	2º	-	Para	a	abertura	do	Crédito	Adicional	Especial	Suplementar,	fica	o	Poder	Execu-
tivo Municipal autorizado a utilizar-se do recurso previsto na Resolução nº 1.819, de 05 de março de 
2002 aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
	 Art.	3º	-	A	Classificação	da	despesa	que	trata	o	Artigo	1º,	desta	Lei,	será	feita	no	Ato	que	
abrir o respectivo Crédito, na forma do Artigo 46, da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
 Art. 4º - Este decreto entra em vigor ‘’a partir de sua publicação, e revogam-se as dispo-
sições em   contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, AOS 26 DE JULHO 
DE 2019.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - PREFEITO MUNICIPAL
 Elaborado por: 

Luis Antonio Confortini - Técnico em Contabilidade

AVISO DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS
 O Município de Alvorada do Sul e seus órgãos da administração indireta: Secretaria 
Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Saúde, comunicam aos interessados que serão 
disponibilizados as licitações a seguir: Pregão Presencial nº 015/2019 – PMAS, Pregão Presencial 
nº. 09/2019 - Educação e Pregão Presencial nº. 17/2019 – Saúde, respectivamente, cujo objetivo e 
a	CONTRATAÇÃO	DE	PESSOA	JURIDICA	PARA	EVENTUAL	SERVIÇO	DE	MANUTENÇÃO	MECA-
NICA	DOS	VEÍCULOS.	O	edital	acima	será	disponibilizado	e	poderá	ser	obtido	através	do	site	www.
alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 3157-1008 ou 
ainda pelo email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das Leis Comple-
mentares 123/2006, 147/2014 e Lei Municipal 2.394/2017. Alvorada do Sul - PR, 05 de agosto de 2019. 

Roberes Rivelino da Silva – Pregoeiro decreto nº 002/2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  93/2019
 Processo inexigibilidade nº 18/2019
 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA	JURÍDICA		E	OU	PESSOA	FÍSICA	EDUARDO	MARCONDES	DE	CAMPOS	-	ME
	 OBJETO:	CONTRATAÇÃO	DE	PESSOA	JURÍDICA	PARA	SERVIÇO	DE	MÃO	DE	OBRA	
PARA	IMPLANTAÇÃO	DE	TUBOS	GALVANIZADOS	E	AQUISIÇÃO	DE	PLACAS	DE	SINALIZAÇÃO	
VERTICAL	COM	PELÍCULA	TOTAL	REFLETIVA	DE	DIVERSOS	TAMANHOS	E	MODELOS
 VALOR: R$-16.900,00 Dezesseis Mil e Novecentos Reais
 Dotação:
	 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        4770         20.002.15.451.0018.2043           504 3.3.90.39.00.00        Do Exercício
	 DURAÇÃO:	05/08/2019	–	ATÉ			04/08/2020
 DATA DA ASSINATURA: 05/08/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,05/08/2019

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 64/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 25/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: CICERO BUENO DA SILVA 28021860944 INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
11.657.733/0001-10
 PREGÃO:25/2017
 CONTRATO: 64/2017
	 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         1160         14.001.04.122.0002.2009          504 3.3.90.39.00.00        Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
	 O	presente	Termo	Aditivo	tem	por	objetivo	a	PRORROGAÇÃO	do	contrato	64/2017	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
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de dois 
dias de agosto de 2019 para dois dias de agosto de 2020.
	 CLÁUSULA	QUARTA	-	DA	RATIFICAÇÃO
	 FICAM	RATIFICADAS	TODAS	AS	DEMAIS	CLÁUSULAS	E	CONDIÇÕES	ANTERIOR-
MENTE	AVENÇADO	NÃO	ALTERADO	PELO	PRESENTE	TERMO	ADITIVO.	
 DATA DE ASSINATURA: 02/08/2019 
 

LEI  Nº 2673/2019
 SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providencias.
 A CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU,E 
EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE,
 L E I : 
	 Art.	1º-	Fica	o	Executivo	Municipal	autorizado	a	abrir	no	corrente	exercicio	financeiro,	em	
uma ou mais vezes, um Crédito Adicional Especial na importância de até R$ 41.000,00 (Quarenta e Um 
Mil	Reais),	no	orçamento	da	Fundação	Municipal	de	Saúde,	conforme	se	especifica	abaixo:
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA		 																																									14.978,98	
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.30.00.00;		MATERIAL	DE	CONSUMO		
	 1511;		003759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA		 																																										4.000,00	
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.30.00.00;		MATERIAL	DE	CONSUMO		
	 1511;		00759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA		 																																										14.065,92
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.32.00.00;		MATERIAL,	BEM	OU	SERVIÇO	PARA	DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	
	 1512;		003759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA																																																																															1.955,10
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.32.00.00;		MATERIAL,	BEM	OU	SERVIÇO	PARA	DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	
	 1512;		00759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA		 																																											1.000,00	
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA	
 FARMACEUTICA – IOAF
	 3.3.90.39.00.00;		OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	–	PESSOA	JURÍDICA		
	 1513;		00759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
	 52;		DEPARTAMENTO	DE	SAÚDE	PUBLICA		 																																										5.000,00	
	 52.002;		FUNDO	DE	SAÚDE	-	DIVISÃO	DE	FARMÁCIA			
	 10.301.0023.2.163;		CONVÊNIO	INCENTIVO	A	ORGANIZAÇÃO	DE	ASSISTÊNCIA
 FARMACEUTICA – IOAF
	 4.4.90.52.00.00;		EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	PERMANENTE		
	 1514;		00759;		Convênio	Incentivo	a	Organização	de	Assistência	Farmaceutica	–	IOAF
 TOTAL ........................................................................................................... R$ 41.000,00
 Art. 2º - O Crédito Adicional Especial previsto no “caput” deste Artigo, destina-se a única 
e exclusivamente para pagamento de despesas através da fonte de recursos: 759 (Convênio Incentivo 
a Organização de Assistência Farmaceutica – IOAF), recursos oriundos de superávit exercício anterior 
e	excesso	de	arrecadação	do	exercíco	atual	para	qualificação	de	ações	de	vigilância	em	saúde.
	 Art.	3º	-	Para	a	abertura	do	Crédito	Adicional	Especial	previsto	no	Artigo	1º	desta	Lei,	fica	
o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar-se do recurso previsto na Resolução nº 1.819, de 05 
de março de 2002 aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	 Art.	4º	-	A	Classificação	da	despesa	que	trata	o	Artigo	1º,	desta	Lei,	será	feita	no	Ato	que	
abrir o respectivo Crédito, na forma do Artigo 46, da lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
 Art. 5º - Esta lei vigora a partir de sua publicação, e revogam-se as disposições em   contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, Aos 26 dias do mês de 
Julho de 2019.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - PREFEITO MUNICIPAL
 Elaborado por:

Luis Antonio Confortini - Técnico em Contabilidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita 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 
Global,	tendo	por	finalidade	o	REGISTRO	DE	PREÇOS	para	eventual	aquisição	de	materiais	e	equipa-
mentos esportivos, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 144.010,27(cento e 
quarenta e quatro mil e dez reais e vinte e sete centavos). O credenciamento, dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos, por qualquer meio, a cri-
tério das licitantes, até o dia 20 de agosto de 2019 até as 09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, 
à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contratos da 
Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 
17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 02 de agosto de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

DECRETO Nº 4749 DE 01 DE AGOSTO DE 2019
 Declara abertas vagas decorrentes do Concurso Público n. 001/2016, de 22 de junho de 
2016, Edital n°. 001/2016 e Edital nº. 002/2016
 A Prefeita de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 DECRETA:
 Artigo 1º Ficam declaradas abertas as seguintes vagas, para o cargo abaixo relacionado, 
decorrentes do Concurso Público n°. 001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n°. 001/2016:
 CARGO  NÚMERO DE VAGAS
 PROFESSOR 02
 Artigo 2º Fica declarada aberta a seguinte vaga, para o cargo abaixo relacionado, decor-
rentes do Concurso Público n°. 001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n°. 002/2016:
 CARGO   NÚMERO DE VAGAS
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01
 Artigo 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 01 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Casanova, Pre-
feita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 1919 do Jornal da Cidade do dia 
03/07/2019, pág. 03 na publicação referente a Portaria nº 4221/2019, de 01/07/2019.
 “Onde se lê”:
	 Art.	1º	Conceder	a	LUZIA	ANGELINA	LOPES	GOMES,	matricula	nº	401588,	portadora	
da cédula de identidade RG nº 7.917.235-9 SSP/PR, CPF nº 033.649.009-73, ocupante do cargo de 
Zelador,	referência	salarial	“02”,	grupo	ocupacional	serviços	gerais	do	Plano	de	Cargos	e	Salários	desta	
municipalidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 09/05/2019 a 31/07/2019.
  “Leia-se”:
	 Art.	1º	Conceder	a	LUZIA	ANGELINA	LOPES	GOMES,	matricula	nº	401588,	portadora	
da cédula de identidade RG nº 7.917.235-9 SSP/PR, CPF nº 033.649.009-73, ocupante do cargo de 
Zelador,	referência	salarial	“02”,	grupo	ocupacional	serviços	gerais	do	Plano	de	Cargos	e	Salários	desta	
municipalidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 09/06/2019 a 30/06/2019.
 Primeiro de Maio, 05/08/2019.                                                

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4248/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS	ATRIBUIÇÕES	QUE	LHE	SÃO	CONFERIDAS	POR	LEI,	
 CONSIDERANDO, que o gozo de 20 (vinte) dias das férias do servidor Marcio José Igle-
cias, estavam programadas de 15/07/2019 a 03/08/2019,
 CONSIDERANDO, a solicitação do Secretário de Viação e Transporte, datada de 
25/06/2019, para suspender o gozo das férias e remarcar a contar do dia 20/09/2019,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender a partir de 15/07/2019 o gozo de 20 (vinte) dias das férias regulamen-
tares referente ao período aquisitivo de 12/02/2017 a 11/02/2018, do servidor Marcio José Iglecias, 
matrícula 401457.
 Art. 2º As férias serão gozadas de 20/09/2019 a 09/10/2019.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                               
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2019
EDITAL RESUMIDO

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com auto-rização da Pre-
feita 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 
Global,	 tendo	 por	 finalidade	Revisão	 e	 atualização	 de	 documentos	 ocupacionais	 e	 implantação	 de	
rotinas de segurança e medicina do trabalho, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é 
de R$ 152.784,54(cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos). O credenciamento, dos envelopes con-tendo as Propostas de Preços e a Documentação de 
Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 21 de agosto de 2019 
às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido 
no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, 
das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.
pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 05 de agosto de 2019. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita

Decreto  nº 4750/2019 de 05/08/2019
 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 698/2018 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 13.400,00 (treze 
mil quatrocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
  11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	 11.003.08.244.0014.2.324.	PROTEÇÃO	SOCIAL	BÁSICA	-	PBFI,	PPAS,	IGDBOLSA,		
	 	 	 PROG.	ATEND.	A	FAMÍLIA,	CRAS,	SCFV
	 503	-	3.3.90.39.00.00	 01000	OUTROS	SERVIÇOS	DE	TERCEIROS	-	PESSOA		
	 	 	 	JURÍDICA																																																																	12.000,00
	 20.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA	DE	GOVERNO	E	COMUNICAÇÃO
	 20.001.00.000.0000.0.000.	 MANUTENÇÃO	DA	SECRETARIA	DE	GOVERNO	E	COMUNICAÇÃO
	 20.001.04.122.0002.2.337.	SECRETARIA	DE	GOVERNO	E	COMUNICAÇÃO
	 739	-	3.3.90.40.00.00	 01000	SERVIÇOS	DE	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO		
	 	 	 E	COMUNICAÇÃO	–	PESSOA	JURÍDICA																				1.400,00
   Total Suplementação:                                          13.400,00
 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


