
dimento o Órgão de Controle Interno do Município.

 ART. 3º - Determino a imediata juntada do presente ato junto aos autos nº 
234368/20, comprovando a instauração do procedimento.

 ART. 4º - Determino ainda que a Tomada de Contas Especiais deverá ser 
finalizada no prazo concedido pelo Acórdão em questão.

 ART. 5º - Este Decreto entra em vigência na data da sua publicação, revogadas 
disposições contrárias.
 EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELLO”, 
DE ALVORADA DO SUL, aos 07 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 54/2020 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Concorrência Nº. 19/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA-ME INSCRITO SOB CNPJ 
Nº. 06.974.313/0001-27
 CONCORRÊNCIA:19/2019
 CONTRATO: 54/2020

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditivo de reajuste de preço pelo 
aniversário do contrato 54/2020, celebrado entre as partes 13/05/2020, nos termos da 
legislação vigente de acordo com a clausula oitava- forma de pagamento - parágrafo 3º.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento conforme art. 40  inciso 
XI da Lei nº. 8.666/93e nos art. 1º, 2º e 3º da lei 10.192/20010.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com reajuste de preço pelo aniversario deste termo aditivo, o valor do contrato 
passará de R$ 4.140.227,89 (quatro milhões, cento e quarenta mil, duzentos e vinte e sete 
reais e oitenta e nove centavos) para R$ 4.362.539,88 (quatro milhões, trezentos e sessenta 
e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) esse valor refere-se ao 
valor original a soma desse 1º termo de aditivo.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 13/05/2021

LEI Nº 2.898/2021

 SÚMULA: RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTEN-
ÇÕES E ESTATUTO/CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL - ES-
TADO DO PARANÁ APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 Art. 1º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas 
no Protocolo de Intenções, consubstanciado no SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, firmado entre 
este Município e o Consórcio Público CINDEPAR, mediante autorização da Lei Municipal nº 
2.179 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, 
de 06 de abril de 2005, conforme Anexo I.
 Parágrafo único - O texto consolidado do Protocolo de Intenções do CONSÓR-
CIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
DO PARANÁ – CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo II.

 Art. 2º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, a Sétima alteração do 
Estatuto/Contrato do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, nos termos do Anexo III desta Lei.

 Parágrafo único - O texto consolidado do Estatuto/Contrato do CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO 
PARANÁ - CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo IV.

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELLO” 
DE ALVORADA DO SUL, aos 01 dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal
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ATA COMISSÃO DESIGNADA PARA PROCEDER CANCELAMENTO DO Pregão 
Eletrônico N.º 004 DE 10/05/2021  DE  ABERTURA DIA 25/05/2021, e do contrato nº 
1321/2021 objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMEN-
TO DE FLUOSSILICATO DE SÓDIO, SAL GRANULADO SEM IODO - EMBALAGEM 
POLIETILENO VALVULADA - SACO DE 25 KG "CLORETO DE SÓDIO" E PASTILHA 

DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

 Esta comissão de licitação através do decreto 002/2021 – INSTITUIDO 
PARA NOEMAÇÃO DE PREGOEIRO OFICIAL, vem nesta informar que no dia 31/05/2021, 
recebeu através do e-mail oficial da licitação pedido de cancelamento protocolado pela 
empresa GUSTAVO AZEVEDO PINTO, CNPJ nº 08.688.131/0001-15 localizada na cidade 
de Jataizinho estado do Paraná, no qual cita divergência entre a data de abertura do edital 
do dia 25/05/2021 e a mesma com data de abertura do dia 31/05/2021 no horário das 09:00 
( horário de Brasília) no sitio eletrônico www.bll.org.br.

 A ser questionada essa comissão informou a empresa que quando da realização 
da elaboração de um edital a data de abertura é colocada para parecer jurídico, razão pela 
qual em questão de prazo interno o edital teria sua abertura mesmo para o dia 31/05/2021 
no horário acima citado, porém ao receber do departamento jurídico o parecer do edital em 
menor tempo a data da abertura foi antecipada do dia 31/05/2021 para o dia 25/05/2021 
obedecendo todos os prazos legais de publicação que rege a lei 8.666-93, de oito dias uteis.
 O edital foi enviado para parecer no dia 10/05/2021 que ao saber da urgência  

Pregão Eletrônico nº 4/2021

 Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul-PR comunica aos interes-
sados que será disponibilizada a licitação a seguir: pregão eletrônico nº 4/2021 –   objeto 
fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares edital site www.alvoradadosul.
pr.gov.br, e no sitio eletrônico http://bll.org.br. fone (43) 3157-1006 ou 3157-1008 ou ainda 
pelo email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das leis 
complementares 123/2006 e 147/2014.
 Alvorada do Sul, 07 de junho de 2021.

Roberes Rivelino da Silva 
pregoeiro 02/2020

DECRETO nº 168/2021

 Súmula: Determina instauração de Tomada de Contas Especiais e dá providência.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
usando as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e com fundamento nas 
considerações acima descritas, DECRETA:

 Art. 1º - Em cumprimento ao determinado pelo Acórdão nº 544/21 – Segunda Câ-
mara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fica instaurada a Tomada de Contas Especiais 
para apurar eventuais responsabilidades pelas dívidas contraídas pelo CIBACAP (Consórcio 
Intermunicipal da Bacia Capivara do Norte do Paraná – Costa Norte) no exercício de 2019.

 ART. 2º - Nos termos do Acórdão mencionado, fica responsável pelo proce-

retornou na mesma data e que portanto da publicação informado 
no site do município no mesmo dia e na folha de londrina do dia 
11/05/2021 com abertura para o dia 25/05/2021.

 Foi portanto publicado na plataforma www.bll.og.br no dia 13/05/2021 com 
abertura para o dia 25/05/2021 inicio da disputa as 09:00.
 Informamos ainda que no site da transparência do município ficou o edital 
com a data de abertura para o dia 31/05/2021, divergindo da data do edital na plataforma bll 
para o dia 25/05/2021, e que após contato da empresa bll que nos informou da divergência 
alteramos o edital correto no dia 13/05/2021, e que no site da transparência ficou com data 
do dia 25/05/2021 como segue tela do sistemas interno em anexo.

 Sem que houvesse algum  questionamento do edital no prazo legal de 72 
horas previsto no edital; paragrafo 21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO  
 (...) 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, o pregão aconteceu como 
previsto na data de 25/05/2021 e houve o registro de  03 três proposta para o item 01, sendo 
vencedora a empresa ELOIR ANTONIO KOVAL & CIA LTDA, no valor de R$ 13.000,00 ( 
treze mil reais ) e o item 02 e 03 não houve proposta sendo considerado deserto.

 Após adjudicação e homologação foi emitido contrato com a empresa ven-
cedora, que devolveu assinada digitalmente no mesmo dia 25/052021.
 Questionado o SAAE informou que não houve compra do produto e assim 
encaminhamos ao departamento jurídico que ao tomar conhecimento emitiu  parecer 
favorável ao cancelamento do pregão e consequentemente do contrato.

 Será aberto prazo para manifestação de contra recurso  da empresa vencedora 
de 03 (três) dias corridos com consta  do inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02. 

ROBERES RIVELINO DA SILVA
PREGOEIRO

MARINETE PIOVESANA - APOIO
SIMONE APARECIDA BUFALO CATELLI - APOIO

SÚMULA DE REQUERIMENO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ-PR, 
CNPJ nº 75.457.341/0001-90 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada para atividade de Casca-
lheira por regime de extração, órgão público a ser implantada 
na Estrada Fazenda do Cedro, km 6, Zona Rural.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTA-
RES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA OS PLANTÕES MÉDICOS NAS UPA´s, PA´s 

e HOSPITAIS MUNICIPAIS – EXERCÍCIO 2021.

 Primeiro termo aditivo ao contrato que entre si celebraram o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEPAR e o Município de Primeiro 
de Maio, que visa a prestação de serviços de plantões médicos presenciais.

 CONTRATO Nº 66/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ 76.245.059/0001-01, com sede administrativa na Rua Onze nº. 
674 - Centro, CEP - 86.140-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova, brasileiro, estado civil, portador da cédula de identidade RG nº 
8.103.168-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 053.332.629-00, residente e domiciliado 
na Rua Cinco, nº 888, na cidade de Primeiro de Maio, doravante denominado simplesmente 
de CONSORCIADO, e, de outro lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MÉDIO PARANAPANEMA - CISMEPAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob nº. 00.445.188/0001-81, com sede na Travessa Goiânia, 152, centro, na cidade 
de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Marcos 
Antônio Voltarelli, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº; 3.639.237-1 
SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 499.494.979-49, residente e domiciliado na Rua David 
Cipriano de Abreu nº 888, na cidade de Alvorada do Sul/PR Estado do Paraná, doravante 
denominado simplesmente de CONSÓRCIO, que, ao final, estes subscrevem, têm entre 
si justo e convencionado o presente aditamento, nas seguintes cláusulas e condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
 É objeto do presente aditamento, a resolução nº 302, de 20 de Maio de 2021, 
que dispõe sobre a alteração da resolução nº 122 de 21 de Fevereiro de 2013, que fixa o 
valor dos procedimentos e atendimentos do CISMEPAR, tendo a Resolução nº 302/2021 
incluído itens na Tabela CISMEPAR, no quadro XVII – PLANTÕES MÉDICOS PROGRAMA 
SERVIÇOS MUNICIPAIS e RETIFICAÇÃO da Cláusula Segunda, 2.1, item 05 da Tabela 
do respectivo contrato.

 Parágrafo primeiro: 
 Foram incluídos os seguintes itens na Tabela CISMEPAR - Quadro XVII - 
PLANTÕES MÉDICOS PROGRAMA SERVIÇOS MUNICIPAIS:

 Parágrafo segundo: 
 Em virtude das adequações acima, o município de Primeiro de Maio, inclui 
a seguinte quantidade dos incentivos de plantões de clínica médica, para atendimentos 
médicos exclusivos ao COVID-19: 

 CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA 
 O presente Termo Aditivo possui efeitos a partir de 01º de Maio de 2021, 
conforme Resolução nº 302 - CISMEPAR de Maio de 2021, publicada em 20 de Maio de 
2021 no Diário Oficial Eletrônico do CISMEPAR.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITAMENTO
 Fica estabelecido o aditamento até o limite de 25% sob o valor inicial do 
contrato, nos termos do Art. 65, §1º da Lei nº 8666/1993.
 CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no 
contrato original.
 Para plena eficácia jurídica, o CONSORCIADO e o CONSÓRCIO, por seus 
representantes legais e as testemunhas, assinam o presente termo aditivo, para que produza 
seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.
 Município, 02 de junho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal de Primeiro de Maio

CONSORCIADO
Marcos Antonio Voltarelli

PRESIDENTE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Médio Paranapanema - CISMEPAR

Testemunhas:
1 - _________________________                 2 - __________________________
      Nome:                          Nome:
      CPF nº.                          CPF nº. 

Decreto  nº 5238/2021 de 07/06/2021

 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 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E 
 URBANISMO
 14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 14.002.15.451.0010.2.329. SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

 610 - 3.3.90.30.00.00 01510 MATERIAL DE CONSUMO         50.000,00
 15.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.15.451.0010.2.331. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 648 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO          5.000,00
 Total Suplementação:                         55.000,00

 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.

 Redução
 15.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.15.451.0010.2.331. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 646 - 3.3.71.70.00.00 01000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
 CONSÓRCIO PÚBLICO                        55.000,00
 Total Redução:                         55.000,00

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  07 de junho 
de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

Decreto  nº 5239/2021 de 07/06/2021

 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 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Or-
çamento Geral do Município, no valor de R$ 2.176,62 (dois mil cento e setenta e seis reais 
e sessenta e dois centavos), 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
 10.003.10.122.0011.2.339. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 1001 - 3.3.90.30.00.00 35494 MATERIAL DE CONSUMO            1.821,03
 10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS 
 DE SAÚDE (ACS)
 785 - 3.3.90.30.00.00 3494 MATERIAL DE CONSUMO  355,59
 Total Suplementação:                            2.176,62

  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 Paraná, em  07 de junho 
de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

 Prezado Senhor

 Pelo presente, informamos  que o processo consiste na aquisição de pneus 
e câmaras para a frota municipal, protocolado neste Departamento de Licitações sob o nº 
11/2021, pois a sessão de licitação Pregão Eletrônico nº25/2021 resultou deserto. 

 Atenciosamente, 

Alexandra Sonsin Souza 
Pregoeira Municipal 

Auxiliar de Serviços Administrativos

DECRETO nº 006/2021

 SÚMULA: Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
e contingenciamento, no âmbito do Poder Legislativo, da doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) e dá outras providencias;

 O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ALVORADA DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E:
 CONSIDERANDO que 2 (dois) servidores da Câmara Municipal positivaram 
para o COVID-19, o primeiro na data de 04/06/2021 e o segundo na data de hoje (08/06/2021);

 CONSIDERANDO as recomendações repassadas pela Secretária de Saúde, 
pela enfermeira Paola de Lemos Bazoni Benelli;
 CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço 
conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda 
e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública; e, por fim DECRETA:

 Art. 1º. Em razão da emergência da saúde pública ficam adotadas as seguintes 
medidas: 
 I. Suspender atividades presenciais na Câmara Municipal de Alvorada do 
Sul – PR, no período de  08/06/021 à 20/06/2021 , devendo retomar o expediente em 
21/06/2021, com restrição de honorário, modalidade de atendimento e/ou regras de ocu-
pação e capacidade.  
 II. Dentro da viabilidade técnica e operacional, e sem qualquer prejuízo 
administrativo, os demais servidores deverão realizar trabalho remoto, resguardando a 
manutenção do funcionamento do Poder Legislativo. 
 Art. 2º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo. 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 8 dias mês 
de junho do ano de dois mil e vinte e um.

NILVADO PALARO
Presidente

Testes para diagnóstico de covid-19 
não atestam proteção vacinal

 A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) alerta que os 
testes para diagnóstico 
de covid-19 disponíveis 
no mercado não devem 
ser utilizados para ates-
tar o nível de proteção 
contra o novo coronaví-
rus (Sars-CoV-2) após a 
vacinação. Isso porque 
estes testes não têm essa 
finalidade. 
 Segundo a Anvi-
sa, é importante informar 
a população que os pro-
dutos atuais registrados 
no Brasi l  possibi l i tam 
apenas a identificação 

de pessoas que tenham 
se infectado pelo Sars-
-CoV-2. “Os testes dispo-
níveis não foram avalia-
dos para verificar o nível 
de proteção contra o novo 

coronavírus”. A Agência 
ressalta também que, 
mesmo quando usados 
para a finalidade correta, 
os resultados fornecidos 
pelos testes só devem ser 

interpretados por profis-
sionais de saúde.
 A agência refor-
ça, ainda, que não há em-
basamento científico que 
correlacione a presença 
de anticorpos contra o 
Sars-Cov-2 no organismo 
e a proteção à reinfecção. 
Sendo assim, nenhum 
resultado de teste de anti-
corpo (neutralizante, IgM, 
IgG, entre outros) deve 
ser interpretado como 
garantia de imunidade 
e nem mesmo indicar 
algum nível de proteção 
ao novo coronavírus.


