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Administração Municipal de Realeza
Comemora o Dia Internacional da Mulher
A Administração Municipal através de suas Secretarias, realizou no ultimo sábado, 05 de março,
as Comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Cerca de 700 mulheres estiveram reunidas no Centro
Municipal de Eventos de Realeza, para participara das homenagens
programadas pela Prefeitura Municipal de Realeza. Diversas
atividades foram realizadas com as mulheres realezenses;
brincadeiras, sorteio de prêmios, bingo, além da palestra show
motivacional com Vilson Cechetti, com o objetivo de melhorar a
auto-estima e fortalecer os vínculos afetivos em sociedade.

O encontro foi regado de muita diversão, um delicioso
coquetel, além do enorme bolo servido a todos os presentes.
A equipe da Prefeitura Municipal agradece a participação de
todos e deseja às mulheres realezenses grandes bênçãos e que todos
os dias sejam celebrados a delicadeza e a beleza que se traduzem
na força de ser mulher!

Ortigara recebe plano regional de
conservação de solos e água
Um grupo de lideranças do
Sudoeste entregou ao secretário de
Estado da Agricultura e
Abastecimento Norberto Ortigara a
proposta do Plano Regional de
Conservação de Solos e Água. O
documento, repassado nesta terçafeira (8) na sede da Amsop, pede
apoio e ingresso do governo do
Estado no projeto para contribuir
em salvar os solos e as águas do
Sudoeste por conta das intempéries
climáticas.
A iniciativa do plano é da Associação dos Municípios do
Sudoeste do Paraná (Amsop), da Associação dos Secretários
Municipais de Agricultura e Meio Ambiente (Assema), da
Associação das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente, e do Grupo Gestor do Território do Sudoeste do
Paraná (Ggetespa). O grupo entende que sem um plano de
conservação os prejuízos econômicos e ambientais serão
incalculáveis em curto, médio e longo prazo.
Entrega:O documento entregue foi assinado pelo presidente
da Amsop o prefeito de Marmeleiro Luiz Bandeira; o coordenador
do Ggetespa Luiz Perin; o presidente da Assema Hélio Vansetto, e
o presidente da Asec André Luiz Zanatta. Também participaram do
ato de entrega o prefeito de Francisco Beltrão Antonio Cantelmo
Neto, o prefeito de Coronel Domingos Soares, presidente da
Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Amsop Valdir Vaz, e
o diretor-presidente da Emater-PR Rubens Ernesto Niederheitmann.
Ainda prestigiaram o encontro chefes dos escritórios regionais da
Seab, Emater, prefeito, secretários municipais de agricultura, e
representantes da Unicafs e Agência Regional de Desenvolvimento.
O Plano: A proposta, de acordo com as entidades, é que possa
haver um acordo entre prefeituras, Estado, governo Federal e
agricultores. Os municípios entrariam com a gestão do plano e
formalização dos convênios, e o Estado com a pesquisa, assistência
técnica, capacitação e apoio financeiro. Já o governo federal, através
do MDA participaria com mais assistência técnica (via chamada
pública), apoio financeiro e patrulhas mecanizadas, além de
emendas parlamentares, e os agricultores participariam com
contrapartida financeira, execução das práticas ambientais e
conservacionistas.
O presidente da Amsop ressaltou os benefícios da proposta
e da relevância da parceria. “Agradeço a presença do secretário de
Estado, da sua atenção ao Sudoeste e entendo que conservação de
solo é importante para toda a região. Sabemos que é de onde sai a
maior renda do nosso povo e por isso não podemos permitir que
esse patrimônio se perca”, frisou Bandeira.
O presidente da Assema, em nome dos parceiros, detalhou a
proposta para Ortigara e pediu auxilio para cobrar participação do

governo federal. “No nosso entendimento o solo é a segunda maior
riqueza que temos, perdendo somente para as pessoas. Por isso
precisamos da parceria do governo para proteger esse bem. Faço
um desafio para que o plano seja implantado com participação dos
quatro agentes (governos do Estado, União, prefeituras e
agricultor)”, propôs Vansetto.
Ortigara : O secretário de Estado se disse entusiasmado com
a proposta, e lembrou que a conservação de solo é ‘absolutamente
urgente e relevante’. Confirmou que vai se debruçar sobre o plano
junto com os técnicos da Seab e Emater para discutir o que pode
ser feito, mas também ressaltou que os agricultores precisam fazer
a conservação independente do plano dar certo ou não. “Recebo o
plano com entusiasmo renovado por que a preocupação com o solo
é permanente, e confirmo que o Estado se coloca como parceiro
para elaborar esse projeto. Observo que os produtores precisam
cuidar de seu patrimônio e que precisam entregar o CAR, que vence
em 2 meses. Não será prorrogado e terá multa para quem não
entregar”, alertou Ortigara frisando o pacto fechado em torno de
projetos conservacionistas para as propriedades.
Cobrou ainda, que no passado muito se fez com programas
de conservação de solo, mas que muitos grandes produtores
entenderam que seria melhor desmanchar esses sistemas por causa
das máquinas. Mas ressaltou que a chuvarada foi absurda. “O que
tivemos de chuva no ano passado e neste é fora do normal. Os
estragos foram muitos em todo Paraná. Estimamos que o prejuízo
ultrapasse a R$ 1 bilhão entre pontes, bueiros, estradas e quebra de
produção”, citou.
O secretário também falou de crise, cenário preocupante e
das estimativas e previsões dos setores da agropecuária no Paraná,
que classificou como satisfatória. Sobre os programas de
calçamentos que estão suspensos em muitos municípios, Ortigara
disse que está liberando os pagamentos, mas que o volume só não
é maior por que muitas prefeituras estão com certidão negativa.
“Estamos vendo para acelerar essas questões porque considero um
programa muito bom para os municípios”, comentou. Após a vista
à Amsop o secretário de Estado visitou a 27ª Expobel acompanhado
do prefeito Neto e lideranças do setor e da região.
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Procuradoria Federal
instalada em Beltrão
será a primeira do Brasil
a ter sede própria
Deputado Federal Assis do Couto indicou emenda
individual no valor de R$ 500 mil para construir a
primeira sede; iniciativa permite que mais de 17
funcionários federais mantenham seus empregos.

“Um marco histórico para a Advocacia Geral da União”. Foi
com essas palavras que o procurador, Valmar Rocha Brito Junior,
definiu a conquista. Através de uma emenda individual do deputado
federal Assis do Couto, no valor de R$ 500 mil, a Procuradoria
Federal instalada em Francisco Beltrão será a primeira do Brasil a
ter uma sede própria. O ofício da emenda foi entregue ao procurador,
na última sexta-feira (04), durante uma reunião realizada no
escritório do deputado. O escritório está localizado em frente à
Praça da Igreja Matriz, Francisco Beltrão, e aberto para receber
toda a comunidade.
Participaram da entrega do ofício de emenda, além do
deputado e do procurador, o deputado estadual, Nelson Luersen, o
presidente da Unicafes (União das Cooperativas de Agricultura
Familiar e Economia Solidária), Luiz Possamai, e autoridades de
Francisco Beltrão, como Jocemar Madruga, e o presidente do PDT,
Ademir Pazzetti.
“Este ofício significa a permanência da unidade em Francisco
Beltrão, que estava em vias de ser extinta”, lembrou o procurador
Valmar. “Em parceria com o poder público local, que disponibilizou
um terreno, teremos a garantia de emprego para os 17 funcionários
que trabalham aqui e também o auxílio para toda a comunidade,
pois a procuradoria federal, dentre as autarquias defendidas, está o
INSS, que representa o maior litigante deste País. Facilita o acesso
à justiça e também o parcelamento de dívidas tributárias, não
tributárias”, acrescentou.
“A Advocacia Geral da União tem um papel importante não
só para Francisco Beltrão, mas para toda a região Sudoeste do
Paraná. E nós fomos ameaçados com a extinção deste órgão aqui
em razão, principalmente, da situação precária das instalações que
eles utilizam, hoje”, reiterou o deputado federal.
Assis diz que se sente feliz por auxiliar, também, na garantia
dos 17 empregos dos servidores federais que trabalham na autarquia.
“Garantimos uma emenda parlamentar que pudesse, a exemplo do
que já fizemos no INSS em vários municípios e nos fóruns eleitorais,
poder construir com emenda parlamentar uma sede própria para
eles em Francisco Beltrão. Aí, então, eles poderão ficar
definitivamente atendendo Beltrão e região”, acrescentou.
Primeira do Brasil
O deputado disse que já recebeu ligações, inclusive da
Procuradoria Federal, em Brasília, agradecendo a emenda. “Eles
disseram que este será o início de muitas outras parcerias para
construção de sedes próprias no Brasil. Vamos ficar na história.
Nosso mandato será lembrado como aquele que deu o passo inicial
na construção das estruturas próprias da Procuradoria Geral da
República no interior do País”, afirmou.
O procurador Valmar lembrou que nem o município de São
Paulo tem uma sede própria. “Mas Francisco Beltrão terá”,
comemorou.
Construção do prédio
De acordo com o procurador, o projeto arquitetônico já existe
e a sede vai melhorar o trabalho, dar mais conforto aos servidores.
“Também temos a possibilidade de ampliação dos serviços,
inclusive abrindo a possibilidade para que outros órgãos venham
para Francisco Beltrão. A Procuradoria Seccionada da Fazenda
Nacional já demonstrou interesse”, concluiu.
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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA
FORNCEIMENTO E SUBSTIUIÇÃO DAS PEÇAS DA ESCAVADEIRA MARCA
KOMATSU PC 160 LC-7B.
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA, por intermédio de seu Pregoeiro
designado pela Portaria n.º 02/2016, torna público o RESULTADO e
ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, nos termos da Lei n.º
10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/93, a seguinte empresa:
1)
MARAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA ME, CNPJ Nº 01.704.079/0001-02, vencedora do lote 01, totalizando o
valor de R$ 48.128,27 (quarenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos).
Pranchita, 10 de março de 2016.
Antônio Joel Padilha-Pregoeiro

DECRETO Nº 027/2016
Súmula: Nomeia novos membros para comporem o Conselho Municipal
de Assistência Social.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 11, da Lei nº
405/95, de 24/10/95, DECRETA:
ART. 1º: Ficam nomeados os membros abaixo, para comporem o novo
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pranchita indicados
por ocasião da XI Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em 30
de junho de 2015:
Membros do Poder Público - Titulares
Suplentes
- Noeli Aparecida de O.Algeri
Francisco Sales Quevedo
- Marli Wolter Defante
Vanderléia Hendges Fredo
- Margarete Vian Prezotto Juliana Zanin Conti
- Sonia Baruffi
Rita Cristina Bandeira Vicente
- Alessandra Verônica Schwalbert Lauridane Costacurta Scandolara
- Mayara Luiza Lange Dalla Libera Daniele M.P. Benini
Entidades Sociais - Titulares Suplentes
- Claudia Marcon Michelon
Maria Jussara de Barros Algeri
(Assoc. Beneficente de Mães)
(Pastoral da Saúde)
- Rosalia Jagucheski Rodrigues
Marlene Dalpra da Silva Hupfer
(Associação de Idosos Unidos para Sempre)
(Pastoral da Criança)
- Mariana Aparecida Cordeiro
Romilda dos S. Schmit
(APAE) (Igreja Batista)
Trabalhador da Área - Titular Suplente
- Diandra Aparecida Giongo Caroline Fedrigo
(Técnica Social do CRAS)
(Psicóloga do CRAS)
Representantes dos Usuários - Titulares
Suplentes
- Terezinha Moreira Silvana Frantz
(Programa Bolsa Família-PBF)
(Programa Bolsa Família-PBF)
- Maria Viecelli
Ordalino Vidori
(BPC/Idoso)
(BPC/PCD)
ART. 2º: As normas e procedimentos a serem adotadas pelo Conselho,
ora constituído, encontram-se na Lei nº 405/95.
ART. 3º: Revogadas as disposições em contrário, especificamente o
Decreto nº 027/2014, o presente Decreto entra em vigor, a partir de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 08
DE MARÇO DE 2016.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

DECRETO Nº 028/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais resolve
CONCEDER
Gratificação por Tempo de Serviço (quinquenio) de 5% nos termos do
Artigo 54, da Lei nº 576/2001, referente período aquisitivo de 03/2011 a 03/
2016, aos seguintes Servidores:
- Andy Glória F. Ciesca (turno 12/03/91)
- Elizabete Pavanello Guareschi
- Leonora Cecília U. Stankowski
- Marilúcia de Carvalho Cagol (turno 04/03/91)
- Cleonice Terezinha S. Dalprai
- Ivete Maria Longhi Caramori
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 08 DE
MARÇO DE 2016.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal
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DECRETO 107/2015
SÚMULA: Abre Crédito Adicional suplementar
por excesso de recursos vinculados e livres no valor de
R$12.158,69(doze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA ,
ESTADO DO PARANÁ,no uso de suas atribuições legais, conforme
autorização da Lei Municipal nº.1089/2014,
DECRETA
Art. 1º. – Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de PranchitaPR, para o exercício de 2015, um Crédito Adicional suplementar por excesso
de recursos livres e vinculados, conforme segue:
02 – GOVERNO MUNICIPAL
02.001 – Secretaria Executiva
04.122.0002.2003 – Adm.e Manutenção da Sec. Executiva
00121
–
3320.93.00.00
–
Indenizações
e
Restituições.................................R$ 2.658,69
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 – Departamento de Adm.Geral
04.122.0003.2007 – Publicação e Divulgação de Atos Oficiais
00330 – 3390.39.00.00-Outros Serv.de Terc.-P.JurídicaR.000.....................R$ 4.500,00
07 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
07.001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0007.1030 – Eixo 1 – Gestão do SUS
02081
–
4490.52.00.00-F.1012-Equip.
e
Mat.
Permanente..............................R$ 5.000,00
Art. 2º.- Os recursos indicados para cobertura dos valores acima
suplementado por excesso de recursos livres e vinculados são oriundas dos
excessos de arrecadação no exercício de 2015.
Art.3º.-Este Decreto entrará em vigor a
partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pranchita/PR, em 14 de
dezembro de 2015.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 018/2016
Súmula: Nomeia Comissão para o Teste Seletivo – Edital 001/2016 e
03/03/2016 – Jovem Aprendiz.
A PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no
uso de suas atribuições legais
RESOLVE
ART. 1º: Nomear Comissão, sob a presidência do primeiro, de
acompanhamento e julgamento do Teste Seletivo, referente o Edital nº. 001/
2016, de 03/03/2016, que trata do Jovem Aprendiz:
Alessandra Verônica A. Schwalbert
Juliana Adamante
Caroline Fedrigo
ART. 2º: Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria
entra em vigor a partir de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 03 DE
MARÇO DE 2016.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em atenção ao Ofício n.º 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da
Equipe de Apoio em 09/03/2016, analisando o teor dos documentos acostados
ao presente processo licitatório, conclui-se que o processo tramitou e seguiu os
ditames da legislação pertinente. Portanto, HOMOLOGO o processo de licitação
Pregão Presencial n.º 09/2016, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PRANCHITA/PR, em favor das empresas relacionadas na ata da sessão pública
e no aviso de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 04 de março de
2016. Por fim, saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de R$
25.749,43 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e
três centavos). Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita, Estado do Paraná,
em 10 de março de 2016.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em atenção ao Ofício n.º 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da
Equipe de Apoio em 09/03/2016, analisando o teor dos documentos acostados
ao presente processo licitatório, conclui-se que o processo tramitou e seguiu os
ditames da legislação pertinente. Portanto, HOMOLOGO o processo de licitação
Pregão Presencial n.º 10/2016, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA (PESSOA JURIDICA) QUE DISPONHA DE PROFISSIONAL(S)
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA
ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PRANCHITA/PR, em favor da empresa relacionada na ata da sessão pública e
no aviso de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 04 de março de 2016.
Por fim, saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de R$
297.840,00 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta reais).
Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita, Estado do Paraná,
em 10 de março de 2016.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE- PR
EDITAL DE RESULTADO
O presidente da Comissão de Licitação, nomeado através da
Portaria nº 001/2016, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação
complementar, torna público resultado de Licitação:
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de atualização
e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão,
correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas
funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e
manutenção de software
EMPRESA VENCEDORA: MARCELO FREITAS PAZ
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
mensais.
Santo
Antonio do Sudoeste, 21 de outubro
de
2014.
CLAIRTON ANTONIO CAUDURO – Presidente da
Comissão de Licitações da CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE- PR.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE REALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna
público e para conhecimento dos interessados que fará realizar
Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2016 PROCESSO LICITATÓRIO: 11/2016 - TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM
OBJETO: Aquisição de pedras para utilização da Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Urbanismo
ABERTURA: Dia 28 de Março de 2016, às 08:00min.
LOCAL: Sede da Prefeitura de Realeza.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá
ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a
partir do dia 14 de Março de 2016, durante o horário de expediente
da Prefeitura, através de solicitação via e-mail:
licitacao@realeza.pr.gov.br ou diretamente no site do Município.
Realeza, 11 de Março de 2016.
DIANA BAMBERG
Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE REALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna
público e para conhecimento dos interessados que fará realizar
Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2016 PROCESSO LICITATÓRIO: 09/2016 - TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de horas máquina para o Município de Realeza.
ABERTURA: Dia 24 de Março de 2016, às 08:00min.
LOCAL: Sede da Prefeitura de Realeza.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá
ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a
partir do dia 11 de Março de 2016, durante o horário de expediente
da Prefeitura, através de solicitação via e-mail:
licitacao@realeza.pr.gov.br ou diretamente no site do Município.
Realeza, 10 de Março de 2016.
DIANA BAMBERG-Pregoeira
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