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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
AVISO
“EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014”
O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná,
por seu Prefeito Municipal, Senhor Dilso Storch, e a Senhora Marizete Maffi,
Pregoeira, nomeada pela Portaria de nº.033/2014, no uso de suas atribuições
legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto
o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo menor preço por item, que será regido pela Lei Federal de nº. 10.520 de 17
de julho de 2002; Decreto Municipal de nº. 146/2006 de 06/03/2006 e
subsidiariamente pela Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 034/2014 de 22/10/
2014
1.DO OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.
2.VALOR DA LICITAÇÃO: R$ 38.598,94 (Trinta e oito mil quinhentos
e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).
3. DATA DE ABERTURA: Dia 07/11/2014 às 08:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, com a Pregoeira e Equipe de
Apoio.
O Edital e Anexos poderá ser retirado diretamente com a Pregoeira, na
Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rio de Janeiro, n.°1021, centro, em
horário comercial (8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas), de 2ª à 6ª sextafeira.
Bela Vista da Caroba - PR, 22 de Outubro de 2014.
Dilso Storch-Prefeito Municipal
Marizete Maffi-Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto Aquisição de Materiais
Gráficos e Materiais de Expediente, destinados a atender demanda dos Prédios
Públicos do Município de Perola D’Oeste/PR, em conformidade com o constante
nas normas, exigências e condições geral do edital modalidade Carta convite nº
03/2014, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 11, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 32,
33, 36 e 37.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: DAGOSTIN & CIA LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Carta Convite nº 03/2014.
VALOR: R$ 13.381,00 (treze mil trezentos e oitenta e um reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 21/10/2014.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 95/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto Aquisição de Materiais
Gráficos e Materiais de Expediente, destinados a atender demanda dos Prédios
Públicos do Município de Perola D’Oeste/PR, em conformidade com o constante
nas normas, exigências e condições geral do edital modalidade Carta convite nº
03/2014, vencedora dos itens: 02, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 30,
34 e 35.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: ANGELA FATIMA PEREZ NADIN ME.
ORIGEM: Licitação Modalidade Carta Convite nº 03/2014.
VALOR: R$ 13.398,50 (treze mil trezentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 21/10/2014.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Em atenção ao ofício n.º 7 expedido pelo Sr. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação em 21/10/2014, analisando o teor dos documentos
acostados ao presente processo licitatório modalidade Tomada de Preço n.º 06/
2014, considerando a decisão da comissão julgadora, bem como, o parecer
emanado pela nobre Advogada desta municipalidade, conclui-se que o processo
tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente. Portanto, HOMOLOGO o
processo de licitação modalidade Tomada de Preço n.º 06/2014, que tem por
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE
CASCALHAMENTO DE ESTRATADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE
PRANCHITA – CONTRATO DE REPASSE 788839/2013 - MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) e ADJUDICO o
resultado a licitante vencedora relacionada na ata da sessão pública e no aviso
de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 16 de outubro de 2014. Por fim,
saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de R$ 254.499,07
(duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais
e sete centavos). Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições
legais pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita/PR, em 22 de
outubro de 2014.
MARCOS MICHELON-Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
LICITAÇÃO – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 9/2014.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR
SERVIÇO DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS DO
MUNICÍPIO DE PRANCHITA – CONTRATO DE REPASSE 783881/
2013 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (MAPA).
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA, por intermédio do Presidente
da Comissão Permanente de Licitação designados pela Portaria n.º
005/2014, torna público o RESULTADO do procedimento licitatório em
epígrafe, nos termos da Lei n.º 8.666/93, à seguinte empresa:
1) MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, CNPJ N.º
05.343.673/0001-68, vencedora do item 01 do lote 001, totalizando o
valor de R$ 255.290,76 (duzentos e cinquenta e cinco mil,
duzentos e noventa reais e setenta e seis centavos).
Pranchita, 21 de outubro de 2014.
Antônio Joel Padilha
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
DECRETO Nº 127/2014
SÚMULA: Regulamenta a Lei Municipal nº 172/2005, que criou o Serviço de
Inspeção Municipal.
DILSO STORCH, Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao que estabelece o Art. 6° da Lei
Municipal n° 172/2005, de 05 de janeiro de 2005,
DECRETA:
Art. 10 – Fica regulamentada a Lei Municipal n0 172 de 05 de janeiro de 2005,
nos termos deste Decreto:
CAPÍTULO I
DO REGISTRO
Art. 20 – Ficam sujeitos ao Registro no Serviço de Inspeção
Municipal/Produtores de Origem Animal (SIM/POA), todos os estabelecimentos
que abatam animais, produzem matéria-prima, manipulem, industrializem, conservem a
carne, o leite, o mel, o ovo e a cera de abelha e seus subprodutos derivados, e que
comercializem os produtos acima citados exclusivamente dentro do Município de Bela
Vista da Caroba - PR.
Art. 30 - O registro dos estabelecimentos a que se refere o artigo anterior é privativo
do Serviço de Inspeção Municipal / Produtos de Origem Animal (SIM/POA) da Prefeitura
Municipal de Bela Vista da Caroba, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico e Turismo, e será expedido somente após cumprir todas as
exigências constantes deste regulamento.
Art. 40 – O registro dos estabelecimentos de comercialização de produtos de
origem animal pelo SIM/POA, isenta-os de qualquer outro registro estadual ou federal,
desde que comercializados exclusivamente no Município.
Art. 50- Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para
efeito do presente Regulamento, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou
industrializados animais produtores de carne, bem como onde serão recebidos,
manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados,
depositados, acondicionados, embalados, e rotulados, com finalidade comercial ou
industrial a carne e seus derivados, o mel e a cera de abelhas e seus derivados, o ovo e
seus derivados, bem como os produtos utilizados para a sua industrialização.
Art. 60 – A simples designação “produto”, “subproduto”, “mercadoria” ou
“gênero”, significa para efeito do presente Regulamento, que se trata de “Produto de
Origem Animal e suas Matérias Primas”.
Art. 70- Nenhum estabelecimento pode realizar comércio intermunicipal ou
interestadual, com o produto de origem animal apenas com o SIM/POA.
Art. 80- Além do Registro, todo estabelecimento deverá atender as exigências
técnico-sanitárias fixadas pelo SIM/POA.
Art. 90- O Registro será requerido ao responsável pelo Serviço de
Inspeção Municipal, instruindo-se o processo com os seguintes documentos:
I) Contrato Social da Empresa ou INCRA da Propriedade;
II) Cartão do CPF ou CNPJ;
III) Planta do Estabelecimento e anexos, compreendendo:
a) Planta baixa dos diversos pavimentos, com detalhes de aparelhagem e
equipamentos;
b) Planta de corte transversal e/ou longitudinal, demonstrando detalhes de
aparelhagem e equipamentos;
c) Planta de Situação, devendo ser de fácil visualização e interpretação,
declarando qual escala utilizada.
IV) Memorial Descritivo da Obra;
Art.10 – As Plantas ou Projetos devem conter:
I) Posicionamento da construção em relação às vias públicas e alinhamento do
terreno;
II) Orientação quanto aos pontos cardeais;
III) Localização da água de abastecimento;
IV) Localização dos equipamentos e utensílios a serem usados no estabelecimento;
V) Localização dos pontos de escoamento de água;
VI) Localização das demais dependências como currais, pocilgas, casas e outros;
VII) Localização das lagoas de tratamento de água residuais, quando exigida;
VIII) Localização dos cursos d’ água quando for o caso.
Art. 11 – O Projeto de que trata o artigo anterior deve ser apresentado devidamente
datado e assinado por profissionais habilitados, com as indicações exigidas pela Legislação
vigente.
Art. 12 – Serão rejeitados os Projetos grosseiramente desenhados, com rasuras
e indicações imprecisas, quando apresentados para efeito de Registro.
Art. 13 – A apresentação de simples “croquis” ou desenhos servirão apenas
para orientação ao interessado para estudos preliminares.
Art. 14- As Autoridades Municipais não permitirão o início da construção de
qualquer estabelecimento de comercialização de Produtos de Origem Animal, caso os
Projetos não tenham sido aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 15- Quando necessário deverá ser apresentado boletim oficial da água de
abastecimento, onde esta não deverá ultrapassar mais de 500 (quinhentos) germes por
mililitro.
Art. 16 - Qualquer ampliação, reforma ou construção que interfira na área industrial
dos estabelecimentos registrados só poderá ser feita após a aprovação prévia dos projetos.
Art. 17 – Não será registrado o estabelecimento destinado à produção de
alimentos quando situado nas proximidades de outra que, por sua natureza, possa
prejudicá-lo.
Parágrafo único – Não serão registrados os estabelecimentos de abate localizados
na zona urbana.
Art. 18 – Os processos de construção/reforma aprovados pelo SIM/POA, terão um
prazo de 60 (sessenta) dias para o início das obras. Passado este prazo, o processo será
considerado cancelado.
Art. 19 – Satisfeitas as exigências fixadas no presente Regulamento, o responsável
pelo Serviço de Inspeção expedirá o “Certificado de Registro”, constando do mesmo, o
número de registro, nome da firma, classificação de estabelecimento e outros detalhes
necessários.
Art. 20 – O Certificado será renovado anualmente, quando o SIM/POA fará uma
vistoria no estabelecimento.
Art. 21 - O SIM/POA fará inspeções periódicas das obras em andamento nos
estabelecimentos em construção ou reformas, tendo-se em vista o Projeto Aprovado.
Art. 22 - Aos estabelecimentos registrados, que estejam em desacordo com o
presente Regulamento, o SIM/POA fará exigências cabíveis, concedendo prazos
compatíveis para a regularização e o cumprimento das mesmas.
Parágrafo único – Esgotados os prazos, sem que tenham sido realizadas as
alterações exigidas, será suspenso ou cancelado o Registro, a critério do SIM/POA.
CAPÍTULO II
DA INSPEÇÃO
Art. 23 - Todo estabelecimento registrado possuirá inspeção industrial e sanitária,
realizada por profissional da área de medicina veterinária.
Art. 24 - A inspeção industrial e sanitária poderá ser permanente ou periódica,
nas seguintes situações:
I) Será permanente em estabelecimentos que abatam animais de açougue, para
comércio de sua carne in natura.
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II) Nos demais estabelecimentos, poderá esta inspeção ser permanente ou
periódica, a juízo do SIM/POA.
Art. 25 - Por ocasião do Registro Inicial ou da renovação do Registro dos
Estabelecimentos previstos neste Regulamento, a juízo do SIM/POA, poderá ser exigido
que a Empresa apresente um responsável técnico de nível superior, legalmente habilitado.
CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 26 - Os Estabelecimentos sujeitos a este Regulamento, classificamse em:
I) Estabelecimento de Carnes e Derivados que podem ser:
a) Matadouros: Estabelecimentos dotados das instalações para matança de
qualquer espécie de açougue, visando o fornecimento de carne em natureza.
b) Matadouro-Frigorífico: Estabelecimentos específicos acima, mas já dotados
de equipamentos para frigorização de produtos.
c) Estabelecimentos Industriais: Estabelecimentos destinados à transformação
de matéria-prima para elaboração de produtos cárneos destinados ao consumo humano
ou animal. Incluem-se charqueados, fábrica de produtos suínos, fábrica de produtos
gordurosos, fábrica de produtos não comestíveis, etc.
II) Estabelecimento de Leite e Derivados, que podem ser:
a) Propriedades Rurais: Estabelecimentos destinados à produção, resfriamento,
recebimento, pasteurização, concentração, acidificação, desnata ou coagulação do leite,
do creme e outras matérias-primas, para comercialização na área urbana de Bela Vista
da Caroba.
b) Entreposto de Leite e Derivados: Estabelecimentos destinados ao
recebimento, resfriamento, transvase, concentração, acidificação, desnata ou coagulação
do leite, do creme e outras matérias-primas para depósito de curto prazo e posterior
transporte para a indústria.
c) Estabelecimentos Industriais: Estabelecimentos destinados ao recebimento
de leite e seus derivados para beneficiamento, manipulação, conservação, fabricação,
maturação, embalagem, acondicionamento, rotulagem, e expedição. Exclui-se as usinas
de beneficiamento e/ou fábricas de laticínios.
III) Estabelecimentos de Ovos e Derivados, que podem ser:
a) Granjas Avícolas: São estabelecimentos destinados à produção de ovos, que
fazem comercialização direta ou indireta de seus produtos.
b) Estabelecimentos Industriais: Estabelecimentos destinadosao recebimento e
industrialização de ovos.
c) Entrepostos de Ovos: Estabelecimentos destinados ao recebimento,
classificação, acondicionamento, identificação e distribuição dos ovos em natureza.
IV) Estabelecimentos de Mel e Cera de Abelhas, que podem ser:
a) Apiário: Conjunto de Colméias, materiais e equipamentos destinados ao
manejo das abelhas e a produção de mel (mel, cera, própolis, pólen, geléia real, etc).
b) Casa do Mel: Estabelecimento onde se recebe a produção dos apiários,
destinados aos procedimentos de extração, centrifugação, filtração, decantação,
classificação, envase e estocagem.
CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 27. As infrações à Lei Municipal n° 172/2005, bem como às disposições
presentes neste Decreto serão punidas administrativamente e, quando for o caso,
mediante responsabilidade criminal.
Parágrafo Único. Incluem-se entre as infrações previstas neste Decreto, atos
que procurem obstruir ou dificultar a ação dos servidores do Serviço de Inspeção Municipal
– SIM, ou de outros órgãos no exercício de suas funções, visando impedir, dificultar ou
burlar os trabalhos de fiscalização, desacato, suborno ou simples tentativa, informações
inexatas sobre dados estatísticos referentes à quantidade, qualidade e procedência
dos produtos e, de modo geral, qualquer sonegação que seja feita sobre assunto que
direta ou indiretamente interesse à Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal.
Art. 28. Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos
previstos neste Decreto, consideram-se impróprios para o consumo no todo ou em parte,
os produtos de origem animal:
I – que se apresentem danificados por umidade ou por fermentação, rançosos,
mofados ou bolorentos, de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo
quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração,
preparo, conservação ou acondicionamento;
II – que contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;
III – que forem adulterados, fraudados ou falsificados;
IV - que forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo;
V – que não estiverem de acordo com o previsto no presente Decreto.
§ 1º. Nos casos do presente artigo, independente de quaisquer outras
penalidades que couberem, tais como multas, suspensão imposta pela Inspeção Municipal
ou cassação de registro, será adotado o seguinte critério: nos casos de apreensão,
após reinspeção completa, será autorizado o aproveitado condicional que couber para
alimentação humana, após beneficiamento determinado pelo Serviço de Inspeção
Municipal - SIM, mediante prévia análise laboratorial que aprove o produto.
§ 2°. Nos casos de condenação, permite-se o aproveitamento das matérias –
primas e produtos para fins não comestíveis ou alimentação de animais “in natura”, para
fabricação de farinhas, em ambos os casos, mediante autorização do Serviço de Inspeção
Municipal – SIM.
Art. 29. Além dos casos específicos previstos neste Decreto, são consideradas
adulterações, fraudes ou falsificação como regra geral:
I – adulteração:
a) quando os produtos tenham sido elaborado em condições que contrariem as
especificações de determinação fixadas;
b) quando no preparo dos produtos haja sido empregada matériaprima alterada
ou impura;
c) quando tenham sido empregadas substâncias de qualquer quantidade, tipo
e espécie da composição normal do produto, sem previa autorização do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM;
d) quando os produtos tenha sido coloridos ou aromatizados sem prévia
autorização e não conste na declaração dos rótulos;
e) intenção dolosa em mascarar a data de fabricação.
II - fraudes:
a) alterações ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais
do produto, de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo Serviço
de Inspeção Municipal – SIM;
b) quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas com
a intenção deliberada de estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados;
c) supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando aumento
de volume nutritivo intrínseco;
d) conservação com substâncias proibidas;
e) especificação total ou parcial na rotulagem de um determinado produto que
não seja o contido na embalagem ou recipiente.
III – falsificações:
a) quando os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao consumo
com forma, caracteres e rotulagem que constituem processos especiais de privilégios ou
exclusividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenham dado autorização;
b) quando forem usadas denominações diferentes das previstas nesta Lei ou
em fórmulas aprovadas.

Art. 30. Aos infratores dos dispositivos do presente Decreto, de atos complementares
e instruções normativas que forem expedidas, podem ser aplicadas as seguintes
penalidades:
I – multa de 5 (cinco) a 10 (dez) UFM (Unidade Fiscal do Município):
a) aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitárias em relação ao
funcionamento do estabelecimento, à higiene do equipamento e dependências, bem como
dos trabalhos de manipulação e preparos de matérias-primas e produtos, inclusive aos que
fornecerem leite adulterado, fraudado ou falsificado;
b) aos responsáveis pela permanência em trabalho, de pessoas que não possuam
carteira de saúde ou documento equivalente expedido pela autoridade competente;
c) aos que acondicionarem ou embalarem produtos em embalagens ou recipientes
não permitidos;
d) aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o
carimbo do SIM nas testeiras das embalagens, nos rótulos ou em produtos;
e) aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação;
f) aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as quais
não tenham sido especificadas outras penalidades.
II – multas de 11 (onze) a 20 (vinte) UFMs (Unidade Fiscal do Município):
a) as pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal para
consumo privado, nos casos previstos neste regulamento, e os destinarem a fins comerciais;
b) aos que lançarem mão de rótulo e carimbos oficiais da Inspeção Municipal, para
facilitar a saída de produtos e subprodutos industriais de estabelecimentos que não estejam
registrados no Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
c) aos que receberem e mantiverem guardados em estabelecimentos registrados,
ingredientes ou matérias-primas proibidas que possam ser utilizadas na fabricação de
produtos;
d) aos responsáveis por misturas de matérias-primas em porcentagens diferentes
das previstas nesta Lei;
e) aos que adquirirem, manipularem, expuserem a venda ou distribuírem produtos
de origem animal oriundos de outros Estados, procedentes de estabelecimentos não
registrados no Serviço de Inspeção Municipal – SIM;
f) às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem a venda produtos e granel, que
de acordo com a presente Lei devem ser entregues ao consumo em embalagens originais;
g) às pessoas físicas ou jurídicas que embargarem ou burlarem a ação dos
servidores do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, no exercício da suas funções;
h) aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não realizarem
lavagem e desinfecção de vasilhame, frascos, carros-tanque e veículos em geral;
i) aos responsáveis por estabelecimentos que após o término dos trabalhos
industriais e durante as fases de manipulação e preparo, quando for o caso, não procederem
a limpeza e desinfecção rigorosa das dependências e equipamentos diversos destinados
à alimentação humana;
j) aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassem a capacidade máxima
de abate, industrialização ou beneficiamento;
k) aos que deixarem de apresentar os documentos expedidos por servidor do
Serviço de Inspeção Municipal – SIM, junto às empresas de transportes, para classificação
de ovos no entrepostos;
l) aos que venderem, em mistura, ovos de diversos tipos;
m) aos que infringirem os dispositivos desta Lei, quanto a documentos de
classificação de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento condicional;
n) aos responsáveis por estabelecimentos registrados que não promovem no
Serviço de Inspeção Municipal – SIM, as transferências de responsabilidades previstas
neste Decreto, ou deixarem de fazer a notificação necessária ao comprador ou locatário
sobre essas exigências legais, por ocasião do processamento da venda ou locação;
o) aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido aprovados
pelo Serviço de Inspeção Municipal;
p) aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de carimbos
de Inspeção Municipal a serem usados, isoladamente ou em rótulos, por estabelecimentos
que não estejam registrados ou em processo de registro no SIM;
q) as firmas responsáveis por estabelecimentos que preparem, com finalidade
comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados, cujas formas não tenham
sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
III – multas de 21 (vinte e um) a 25 (vinte e cinco) UFMs (Unidade Fiscal do Município):
a) aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagens e carimbos de
Inspeção, para facilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não tenham sido
inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM;
b) aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que
realizarem construções novas, remodelações ou ampliações, sem que os projetos tenham
sido previamente aprovados pelo Serviço de Inspeção
Municipal – SIM;
c) aos que expuserem á venda produtos oriundos de um estabelecimento como se
fossem de outro;
d) aos que usarem indevidamente os carimbos de Inspeção Municipal;
e) os responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Municipal que enviarem
para o consumo, produtos sem rotulagem;
f) os que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em desacordo
com determinações de Inspeção Municipal.
IV – multa de 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) UFMs (Unidade Fiscal do Município):
a) aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de produtos
de origem animal;
b) aos que aproveitarem matérias-primas e produtos condenados ou procedentes
de animais não inspecionados, no preparo de produtos usados na alimentação humana;
c) as pessoas físicas e jurídicas que mantiverem, para fins especulativos, produtos
que, ao critério do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, possam ficar prejudicadas em suas
condições de consumo;
d) aos que subornarem, tentarem subornar ou usar de violência com servidores do
Serviço de Inspeção Municipal –SIM;
e) aos que derem aproveitamento condicional diferente do que for determinado
pela inspeção municipal,
f) aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal,
em desacordo com os padrões fixados neste Decreto ou nas fórmulas aprovadas, ou ainda,
sonegarem elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo
de fabricação;
g) às pessoas físicas e jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados em
estabelecimentos registrados de Serviço de Inspeção Municipal – SIM, em produtos que não
estejam sob Inspeção Municipal;
h) aos responsáveis por estabelecimentos que abaterem animais em desacordo
com a legislação em vigor, tendo-se em mira a defesa da produção animal do País.
Parágrafo Único. Serão aplicadas ainda, a quaisquer firmas proprietárias ou
responsáveis por casas comerciais que receberem, armazenarem ou expuserem à venda
produtos oriundos de outros Estados que não procedam de estabelecimentos sujeitos a
Inspeção Federal, cabendo aos Servido de Inspeção Municipal – SIM, que constatarem as
infrações, levar ao conhecimento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico e Turismo, para que assim sejam lavrados os competentes
autos.
Art. 31. Todo produto de origem animal exposto a venda, sem qualquer identificação
que permita verificar sua verdadeira procedência quanto ao estabelecimento de origem,
localização ou firma responsável, será considerado procedente de outro Estado e como tal,
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sujeito as penalidades previstas neste Decreto.
Art. 32. As penalidades as quais se referem na presente Lei, serão
aplicadas sem prejuízo de outras, que por Lei, possam ser impostas
por autoridades de saúde publica ou policial.
Art. 33. As multas as quais se referem o presente Decreto serão dobradas na
reincidência e, em caso algum isentam o infrator da inutilização do produto, quando essa
medida couber, nem tão pouco de ação criminal.
§ 1º Ação criminal cabe, não só pela natureza da infração, mas em todos os casos
que se seguirem a reincidência.
§ 2º A ação não exime o infrator de outras penalidades a serem aplicadas, a juízo
do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, que poderá terminar a suspensão da Inspeção
Municipal, cassação do registro, ficando o estabelecimento impedido de realizar o seu
comércio.
Art. 34. Não pode ser aplicada multa, sem que previamente seja lavrado o auto
de infração detalhando a falta cometida, o artigo infringido, a natureza do estabelecimento
com a respectiva localização e a firma responsável.
Art. 35. O auto de infração deve ser assinado pelo servidor que constatar a
infração, pelo proprietário do estabelecimento ou representante da firma, ou ainda, por
duas testemunhas, caso o proprietário do estabelecimento se recuse a assinar o auto de
infração. Deverá também se proceder o correto preenchimento dos demais campos
existentes no auto.
Parágrafo Único. Sempre que o infrator ou as testemunhas se negarem a assinar
o auto, isto contará no próprio auto, remetendo-se uma das vias do auto de infração ao
proprietário da firma responsável pelo estabelecimento, por correspondência registrada.
Art. 36. O não recolhimento da multa no prazo legal, implica na cobrança executiva,
mediante documentação existente.
Parágrafo Único. Neste caso, será suspensa a Inspeção Municipal junto ao
estabelecimento sendo admitido o retorno dos serviços mediante regularização da
situação, à juízo do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
Art. 37. São responsáveis pela infração frente às disposições do presente Decreto,
para efeito de aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:
I – produtores de matéria-prima de qualquer natureza, aplicável à indústria animal,
desde a fonte de origem, até o recebimento nos estabelecimentos registrados no Serviço
de Inspeção Municipal – SIM.
II – proprietários ou arrendatários de estabelecimentos, registrados onde forem
recebidos, manipulados, transformados, elaborados, preparados, conservados,
acondicionados, distribuídos ou despachados produtos de origem animal;
III – proprietários, arrendatários ou responsáveis por casas atacadistas ou
varejistas que recebem, armazenarem ou venderem produtores de origem animal;
IV- que expuserem à venda, em qualquer parte, produtos de origem animal;
V- que transportarem produtos de origem animal.
Parágrafo Único. A responsabilidade a que se refere o presente artigo abrange
as infrações cometidas por quaisquer empregados ou prepostos das pessoas físicas ou
jurídicas que exploram a indústria dos produtos de origem animal.
Art. 38. A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências
a que tenham motivado, marcando-se-lhe quando for o caso, a juízo do SIM, novo prazo
para cumprimento.
CAPÍTULO V
DAS ANÁLISES LABORATORIAIS
Art. 39. A periodicidade e o tipo das análises laboratoriais dos produtos, água e
outros, a serem efetuados pelo estabelecimento, serão definidos pelo SIM, observando
a legislação pertinente.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 40. O Serviço de Inspeção Municipal SIM/POA, será composto exclusivamente
por Médicos Veterinários, ou áreas afins e Agentes de Inspeção, a ser coordenado por
um Médico Veterinário, lotado na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Art. 41. As liberações para funcionamento dos estabelecimentos com inspeção
será de competência exclusiva do coordenador do SIM/POA.
Art. 42. A Inspeção Sanitária será instalada nos estabelecimentos de produtos
de origem animal, somente após o Registro do mesmo no SIM/POA, cabendo a este o
serviço de determinar o uso ou não, de Inspetores para a racionalização das atividades.
Art. 43. Serão inspecionados todos os produtos de origem animal nos
estabelecimentos com Registro no SIM/POA.
Art. 44. O carimbo da Inspeção será liberado pela SIM/POA, mediante requerimento
do responsável técnico do estabelecimento e somente depois de atendidas as exigências
deste Regulamento.
§ 1º – O modelo de carimbo da Inspeção Municipal a ser usado nos
estabelecimentos fiscalizados pelo SIM/POA obedecerá as especificações, conforme
modelo anexo ao presente decreto.
§ 2º - Cada estabelecimento conterá um número único de identificação do
estabelecimento no carimbo ou rótulo do SIM/POA, iniciando-se a numeração através do
número 001, e assim sucessivamente.
Art. 45. Todos os documentos a serem usados pelo SIM em qualquer nível, deverão
ser padronizados pela Inspeção Municipal.
Art. 46. Todo o abate de animais para o consumo ou industrialização realizado
em estabelecimento ou local não registrado, no SIF, CISPOA ou SIM, será considerado
clandestino, sujeitando-se os seus responsáveis a apreensão e condenação das carnes
ou produtos, tanto as que estiverem em trânsito ou no comércio, ficando ainda submetido
as demais penas da Lei, excetuando-se o consumo na própria propriedade.
Art. 47. Nos pequenos estabelecimentos e fábricas de embutidos cujo volume de
resíduos industrializados não justifique a instalação de aparelhagem para sua
transformação, fica a juízo do Serviço de Inspeção Municipal, permitido o encaminhamento
ou não desta matéria-prima a estabelecimentos dotados de maquinário apropriados a
finalidade.
Art. 48. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na implantação e execução
do presente regulamento serão resolvidos pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 49 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do
Paraná, em 22 de outubro de 2014.
DILSO STORCH
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
PORTARIA Nº 071/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º conceder férias a partir de 13 de Outubro de 2014, ao servidor
EDICLEI LUIZ PALOSCHI, ocupante do Cargo em Comissão, de Secretário
Municipal de Finanças.
Art. 2º Converte 1/3 das férias em abono pecuniário, em conformidade
com o parágrafo 4º do Artigo 113 da Lei 386/2011.
Art. 3º A presente portaria entra em vigor a partir da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 13 de Outubro de 2014, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA
CAROBA, EM 22 DE OUTUBRO DE 2014.
DILSO STORCH-PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
DECRETO Nº 125/2014
DISPÕE SOBRE A ANTECIPAÇÃO DO PONTO FACULTATIVO
DO DIA 28 DE OUTUBRO - DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - NOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
.O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica antecipado para segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014,
em todos os órgãos e secretarias do Poder Executivo Municipal, exceto a
Secretaria de Educação, o ponto facultativo comemorativo ao Dia do Servidor
Público, de que trata o art. 199, da Lei Municipal n. 386/2011.
Art. 2º As atividades da Secretaria Municipal de Educação ocorrerão
normalmente e as aulas seguirão o calendário escolar, sem suspensão das
mesmas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA
CAROBA, EM 22 DE OUTUBRO DE 2014.
DILSO STORCH-Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 072/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA
CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
resolve,
CONCEDER
30 dias de férias, a partir de 20 de Outubro de 2014 à servidora:
GERTRUT STEIN, portadora do RG: 4.610.156-1 e CPF:
555.143.759-00 ocupante do Cargo Efetivo de Oficial Administrativo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA
DA CAROBA, EM 20 DE OUTUBRO DE 2014.
DILSO STORCH
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE
P O R T A R I A Nº 18.048/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido o menor aprendiz IVAN RICARDO
LAZZAROTO, ocupante do cargo de Aprendiz de Auxiliar Administrativo,
lotado na Secretaria de Administração, a partir de 20 de outubro de
2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 DE OUTUBRO
DE 2014.
Publique-se.
Ricardo Antonio Ortiña-PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
DECRETO N° 126/2014
Dispõe sobre declaração de bens móveis inservíveis do Município de Bela Vista da Caroba para efeito de alienação e dá outras providências.
DILSO STORCH, Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1° - Ficam declarados inservíveis ao Município, conforme parecer n° 01/2014, emitido pela Comissão de Avaliação do Município, em 15 de outubro
de 2014, os seguintes bens móveis, para efeito de alienação através de Leilão:
CHASSI:
ANO/MODELO:
COR:
PLACA:
RENAVAM:
9C2JC3010YR050022
2000/2000
PRATA
IJK-8678
0073.448560-3
9C2JD080TTR000597
1996/1996
VERMELHA
AGA-4658
0065.163135-1
9C2JD170WWR012057
1998/1998
VERMELHA
AHW-5912
0069.959745-5
9C2JA0101JR103738
1988/1988
BRANCA
AIJ-2073
0052.243263-8
9C2MD34002R004037
2001/2002
AZUL
GSU-2792
0077.409229-7
9UK1C2A10B0001096
2011/2011
PRATA
AUJ-4562
0034.312024-0
9UK1C2A15A0000346
2010/2010
AZUL
AUH-3712
0033.919197-0
9UK1C2A18A0000826
2010/2010
CINZA
AUH-3683
0033.919436-7
9BD146067T675915
1996/1996
CINZA
AFV-3094
0064.761393-0
9BD158018Y4136687
2000/2000
BRANCA
AJI-9547
0073.908280-9
93YLSR6GHAJ357421
2009/2010
VERMELHA
ARW-9145
0017.285662-0
9BWEB05X53P016637
2002/2003
BRANCA
AKY-1939
0080.539313-7
34405811683759
1985/1986
BRANCA
LXB-0610
0036.204691-3
9BM384098KB837833
1988/1989
BRANCA
JXA-2541
0037.552090-2
Pacote de Reator e Foto Célula
400 unidades
Sucata
Ferro Velho
5.000 Kg
Sucata
Art. 2° - Fica autorizada a baixa patrimonial dos bens móveis constantes no artigo anterior.
Art. 3° - O Presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, aos 15 de outubro de 2014.
DILSO STORCH-Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 96/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto Aquisição de Materiais
Gráficos e Materiais de Expediente, destinados a atender demanda dos Prédios
Públicos do Município de Perola D’Oeste/PR, em conformidade com o constante
nas normas, exigências e condições geral do edital modalidade Carta convite nº
03/2014, vencedora dos itens: 03, 09, 10, 12, 14, 22, 37 E 39.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: LOURENÇO SUZIN ME.
ORIGEM: Licitação Modalidade Carta Convite nº 03/2014.
VALOR: R$ 13.669,00 (treze mil seiscentos e sessenta e nove reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 21/10/2014.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: TOMADA DE PREÇOS Nº. 23/2014 PROCESSO LICITATÓRIO: 162/2014 - TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de banda, equipamento de som,
iluminação e painel de led para acompanhamento musical do 2° Festival
Intermunicipal da Música Popular e Sertaneja 2014 e Show baile no
dia 22/11/2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS / SESSÃO DE DISPUTA:
Dia 10 de NOVEMBRO de 2014, às 08:00horas.
LOCAL: Sede da Prefeitura de Realeza.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF
Realeza, 20 de Outubro de 2014.
GERALDINA GAMLA BEDIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 284/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ADELAR GERLACH & CIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO NO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO.
REFERENTE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2014
VALOR TOTAL: R$30.054,00 (TRINTA MIL E CINQÜENTA E QUATRO REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2014
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 21/2014
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 149/2014
ABERTURA: DIA: 22/10/2014 ÀS 08:00 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PREVENÇÃOC CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
-ADELAR GERLACH & CIA LTDA
LOTE 1, ITEM 1, COM VALOR TOTAL DE R$ 30.054,00 (Trinta Mil e Cinqüenta e Quatro Reais)
REALEZA, AOS vinte e dois dias de outubro de 2014
JACI POLI
PRES. COMISSÃO LICITAÇÕES

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2014.
OBJETO: Alterar o endereço do presente Contrato.
CONTRATANTE: Município de Pérola D’Oeste – Pr.
CONTRATADA: MICEMETAL – MÜLLER IND. E COM. LTDA.
ORIGEM: Contrato nº 70/2014 na modalidade de Tomada de Preço 03/2014.
ENDEREÇO ORIGINAL: Rua Paraíba.
ENDEREÇO ALTERADO: Rua Presidente Costa e Silva na Quadra 60 sob o Lote 01, no perímetro
urbano do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 20/10/2014.

