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Municípios da Regional de Dionísio Cerqueira realizam
programação especial durante o Outubro Rosa
Para mobilizar e conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama os municípios da Agência de Desenvolvimento Regional de
Dionísio Cerqueira estão realizando programação especial em alusão ao Outubro Rosa.
De acordo com dados da Sociedade Brasileira de
Mastologia, a doença afeta 1 em cada 15 mulheres brasileiras.
A notícia é boa: os avanços no diagnóstico e tratamento do
câncer de mama elevaram as chances de cura para 90% quando
descoberto no início. O problema: no Brasil, a mortalidade
continua alta porque 30% dos casos são diagnosticados em
estágios mais avançados, quando o índice de cura é baixo.
Além disso, há cerca de 12 mil mortes de mulheres todos os
anos no país em decorrência da doença – o equivalente a
2,5% das mortes femininas no Brasil. O principal método de
diagnóstico precoce ainda é a mamografia, radiografia das
mamas (o que reforça a importância de sempre fazer o exame
anualmente).
Confira a programação em cada município da Regional:
Princesa
Nos dias 3,5,10,17,19,24,26 na Unidade de Saúde será
realizado, com agendamento prévio: massagem relaxante,
coleta do exame preventivo, orientações e auto exames de
mamas, orientação nutricional.
No dia 28 acontece o “Dia D”, das 8 às 15 horas, com coleta
do exame preventivo, orientações e auto exames das mamas;
verificação das carteirinhas de vacinação; oficina de artesanato
e com agendamento prévio massagem relaxante.
São José do Cedro
Na Unidade Central estão sendo realizadas consultas
médicas e atendimento odontológico: exames preventivos do
colo do útero, encaminhamentos para mamografias e
orientações gerais de enfermagem, todas as terças feiras do
mês de outubro dás 17 às 21 horas.
No ESF 5º estão sendo realizadas consulta médica, exames
preventivos do colo do útero, encaminhamentos para
mamografias e orientações gerais de enfermagem, todas as
terças- feiras dos mês de outubro dás 17 às 21 horas
Padre Réus e Mariflor: Será oferecido exames preventivos
todos os dias mediante agendamento.
Dias 16 a 20 – Padre Réus: consultas, preventivos e
orientações 11h30 às 13 horas.
Dias 23 a 27 – Mariflor: consultas, preventivos e orientações

11h30 às 13 horas.
Dia 21 - Padre Réus: Palestra às 9 horas com o tema
Menopausa e métodos contraceptivos
O encerramento da programação acontece no dia 28 de
outubro com a caminhada rosa, saída em frente ao Centro de
Idosos às 8h30,
s e r ã o
oferecidos
alimentos
saudáveis.
Guarujá do
Sul
Nos dias 10, 17 e 24
de
outubro
atendimento das 17 às
19 horas, na Unidade
Básica de Saúde para
realização de exames e
avaliações, destinado
às mulheres que trabalham no horário de expediente
Serão realizados atendimentos como aferição de pressão
arterial, exame de glicemia, coleta de preventivo, avaliação
antropométrica, avaliação odontológica, vacinas, abordagem
do tema: Ansiedade, depressão e stress no trabalho. Também
será oferecida maquiagem e entrega de brindes para quem
fizer a coleta do preventivo. Documentos necessários para
realizar os atendimentos, carteira de identidade, CPF e cartão
do SUS.
Palma Sola
No dia 19 de outubro palestra no Centro de Eventos com o
médico Silvio Neugebauer sobre câncer de mama e câncer de
colo de útero. Na oportunidade serão feitos agendamentos
de coleta de exame preventivo que serão realizados na Unidade
de Saúde nos dias 24, 25 e 26 de outubro.
Anchieta
Dia 20: palestra com Drª Laura Toledo e Eliane Fanton, no
Centro de Convivência dos idosos. Haverá agendamento de
exame preventivo e as mulheres que realizarem o exame

ganharão vale curso de
automaquiagem, das 20 às 21h30.
Dia 21: curso de automaquiagem
gratuito (inscrições para o curso
durante palestra do dia 20)
Dia 21: Missa às 19 horas
Dia 28: Coleta dos exames
preventivos agendados
Dionísio Cerqueira
ESF Três Fronteiras: Nos dias 17
e 19 de outubro, a noite, coleta de
exame
preventivo,
encaminhamentos
para
Mamografia e orientações de
enfermagem. Atendimento das
17 às 20 horas, mediante
agendamento. No dia 30
encerramento com um chá
da tarde às 14 horas com
orientação para as mulheres.
Nos demais ESFs serão
realizadas coletas de preventivo, orientações
e chá da tarde a partir das 14 horas, nas seguintes datas:
ESF União: Nos dias 16 e 23 de outubro
ESF Idamar: Dia 20 de outubro. Centro: Dia 18 de outubro
São Pedro: Será dia 24 de outubro
Jorge Lacerda: Será dia 19 de outubro
Noite do Cinema: No dia 18 de outubro às 19 horas no
Auditório da Prefeitura Filme e homenagens com muita pipoca.
Caminhada das Mulheres: No dia 25, será realizada
caminhada em prol da conscientização. A saída está
programada para as 8h30 em frente a Agência de
Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira. A
caminhada acaba no Parque Turístico Ambiental da
Integração, com recepção da Secretaria Municipal de Saúde e
parcerias, com diversas atividades, orientações, como
verificação de pressão arterial, teste de glicemia, e demais
orientações sobre a saúde da mulher.

Cirurgia sem cicatriz: um sonho próximo da realidade
Uma pergunta muito frequente nos consultórios médicos quando se trata de um procedimento cirúrgico é: “doutor, vai ficar cicatriz? ”. Para essa pergunta,
geralmente a resposta é “sim”, exceto se a incisão cirúrgica não for feita na pele.
Na verdade, não existe cirurgia sem cicatriz, ela sempre
estará presente mesmo que muito discreta. O que se pode
tentar é escondê-la ao máximo através de algumas estratégias
cirúrgicas.
O médico cirurgião de cabeça e pescoço e cooperado da
Unimed Chapecó, Dr. Marco Antonio Scirea Tesseroli, salienta
que algumas áreas do corpo estão mais expostas na vida diária,
como a face, o pescoço e os braços. Por isso, cicatrizes nesses
locais podem ser um estigma. A boa notícia, segundo ele, é
que uma cirurgia realizada no pescoço para a remoção da
glândula tireoide, a tireoidectomia, agora pode ser feita sem
deixar qualquer cicatriz aparente.
Trata-se de uma nova técnica chamada “tireoidectomia
transoral”, que utiliza instrumentos especiais e uma câmera
de vídeo, a qual possibilita que o corte tenha aproximadamente
1cm e não seja feito no pescoço, mas, sim, na porção interna
do lábio. “A principal vantagem é a ausência total de cicatriz
aparente. O único modo de se observar que o paciente foi
submetido à cirurgia é abrindo a boca e evertendo o lábio
inferior”, explica.
O médico afirma que a técnica transoral é, atualmente, o
método mais moderno para a cirurgia da tireoide com fins

estéticos. O especialista passou a realizar o
procedimento durante curso no exterior, ao
acompanhar o cirurgião que desenvolveu a técnica e
é um dos pioneiros a trazer essa inovação cirúrgica ao
Brasil.
Ele destaca que, costumeiramente, muitas das
inovações médicas surgem em países estrangeiros e
que, somente após um longo tempo elas se propagam
e chegam às grandes cidades brasileiras. “Mas, desta
vez, não estamos atrás de nenhum centro brasileiro, e
sim, provavelmente, à frente de muitos! Com relação
ao panorama mundial, a primeira cirurgia realizada em
Nova Iorque, nos Estados Unidos, ocorreu em
novembro de 2016, apenas 7 meses antes da primeira cirurgia
realizada em Chapecó”, destaca.
Aqui, a equipe foi formada pelo Dr. Marco Tesseroli; Dr.
Mauricio Spagnol, cirurgião com especialização em
Videocirurgia e Cirurgia Bariátrica e Dr. Diego Boniatti Rigotti,
anestesiologista, que conduziu a anestesia e possibilitou ao
paciente um acordar suave e sem dor.
Dr. Marco assinala que, apesar da boa notícia, é importante
ressaltar que essa técnica não substitui a técnica tradicional.

A cirurgia transoral tem indicações muito precisas e não são
todos os pacientes que podem receber esse tratamento.
“Casos confirmados de neoplasia maligna ou nódulos muito
grandes devem ser tratados com incisão cutânea. Para esses
pacientes pode existir a possibilidade da cirurgia minimamente
invasiva, que consiste em um pequeno corte que variam de
1.5cm a 3.0cm, na porção anterior do pescoço. Cada caso
deve ser avaliado individualmente pelo médico responsável”,
conclui.
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 02/2017/PMSF
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SALGADO FILHOPR - RECURSOS: Vigilância em Saúde.
A Prefeitura Municipal de Salgado Filho torna publico que fará realizar, às 09h30min do dia 10 de novembro de
2017, em sua sede na Rua Floriano Francisco Anater nº 50 em Salgado Filho, Paraná, Tomada de Preços n° 02/2017
para Contratação de empresa para execução de serviços de reforma da sala A.C.S do Centro de Saúde de Salgado
Filho, sob regime de empreitada global, tipo menor preço por Item, de acordo com projetos, orçamento, cronograma
físico-financeiro e memorial descritivo que compõem o projeto básico do processo licitatório em epigrafe. A Pasta
Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada ou retirada
no endereço acima indicado a partir do dia 17 de Outubro de 2017 no site do Município de Salgado Filho no seguinte
endereço: www.salgadofilho.pr.gov.br sem nenhum custo adicional, ou pelo e-mail licitação.sf@gmail.com Informações
adicionais e esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Fone/Fax (46-35641202) (4635641203).
Salgado Filho, 16 de outubro de 2017. JESSIKA LUFT - Presidente da Comissão de Licitações
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2017
PROCESSO N° 79/2017
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/1.993,
tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de
Licitação, designada através de Portaria nº 209 de 01 de setembro de 2017
contendo parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, que declarou
dispensável a licitação, referente à Aquisição de cadernos pedagógicos
educativos e informativo para leitura e atividades do professor e do aluno em
sala de aula na Escola Municipal Professora Jaci Maria Lopes e CMEI Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, neste município com
validade até 31 de dezembro de 2017.
EMPRESA VENCEDORA: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL
LTDA - ME
CNPJ: 04.357.719/0001-35
VALOR TOTAL: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente Dispensa de
Licitação será da data de assinatura do contrato até a data de 31 de dezembro
de 2017.
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias, após a solicitação formal pelo
Departamento de Compras. Determino que seja dada a devida publicidade
legal e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Salgado Filho, 16 de Outubro de 2017.
Município de Salgado Filho
Helton Pedro Pfeifer – Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
RESOLUÇÃO NO 06/2017 de 11 de outubro de 2017.
O Conselho Municipal da Pessoa qualquer Idosa do Município de Salgado
Filho Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere com a Lei
Municipal n o 037/2017, de 15 de maio de 2017, em reunião extraordinaria,
realizada no dia 11 de outubro de 2017 conforme ata nº 05/2017. RESOLVE:
Artigo 1º- Aprovar o Plano de Ação referente ao repasse de recurso no
formato fundo a fundo a viabilização de projetos, programas e serviços voltados
ao atendimento de pessoas idosas e encaminhados por orgãos
governamentais,conforme Lei Federal n 10.741 de 01 de outubro de 2003
Estatuto do Idoso. O Plano de Ação contem as seguintes informações:
Cadastros dos orgãos responsaveis pelas politicas da pessoa idosa,
Atendimento Físico, Execução de Despesas, Financiamento, Resumo
Executivo, e também o Parecer favorável deste Conselho.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Salgado Filho, em 11 de outubro de 2017.
Mario Petry - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS
EXCLUSIVA PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO-PR
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de
empresa especializada para execução de serviços topográficos no município
de Salgado Filho.
DATA PARA ENTREGA DOCUMENTOS E DOS ENVELOPES
PROPOSTA E HABILITAÇÃO: 31 de Outubro 2017 às 09:00 horas (horário
de Brasília).
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO
PREGÃO: Prefeitura Municipal de Salgado Filho, localizada à Rua Floriano
Francisco Anater, nº 50, centro, na cidade de Salgado Filho Estado do
Paraná, sala de licitações e contratos no dia 31 de Outubro de 2017 às com
início às 09:00 horas.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no
endereço à Rua Floriano Francisco Anater, nº 50, Fone (46) 35641202 Salgado
Filho, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07h30min as
11h30min e das 13h30min as 17h30min horas, onde poderão ser consultados
e adquiridos gratuitamente, pelo site www.salgadofilho.pr.gov.br
Salgado Filho, 16 de Outubro de 2017.
Aluana Pastre - Pregoeira Oficial
Portaria n° 210, de 01 de setembro de 2017

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: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 88/2017 PROCESSO LICITATÓRIO: 133/2017 - TIPO: MENOR PREÇO
POR LOTE
OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de
material de consumo hospitalar a fim de atender à necessidade do
Pronto Atendimento Municipal.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 31 de Outubro de 2017, às
08h:15min.
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 31 de Outubro de 2017, às
08h:30min.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá
ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de
Realeza, a partir do dia 19 de Outubro, durante o horário de
expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail:
licitacao@realeza.pr.gov.br ou diretamente no site do Banco
Do Brasil.
SISTEMA ELETRÔNICO : e-licitações do Banco do Brasil.
Realeza, 16 de Outubro de 2017
DIANA BAMBERG - Pregoeira
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 003/2017/PMSAS - PROCESSO Nº 691/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ
RECURSOS: O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste,
estado do Paraná, registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55,
em exercício, Sr. ZELIRIO PERON FERRARI torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO, POR EMPREITADA GLOBAL, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante
as condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: Contratação
de empresa para execução de pavimentação poliédrica com pedras
irregulares perfazendo um total de 35.694,00 m², localizado na
comunidade Santa Isabel a Nova Riqueza de acordo com plano de
trabalho e Convênio nº 101/2017 SEAB.
O recebimento dos envelopes será realizada pela Comissão de Licitações
do Município no dia 06/11/2017, as 09:00 horas, na sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal.
Valor máximo: R$ 1.437.095,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete
mil e noventa e cinco reais).
Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas
no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do
Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e
e-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br .
Santo Antonio do Sudoeste, em 11 de outubro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
HELLEN MARINA PRUNZEL - PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE LICITAÇÕES
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0229/2017
Processo inexigibilidade nº 015/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ Nº 77.812.188/0001-05
Representante: JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF nº 127.754.369-00
OBJETO: REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO CAMIONETE
TRAILBLAZER PLACA BBL-1219.
VALOR TOTAL: R$ 1.021,54 (Um Mil e Vinte e Um Reais e Cinqüenta
e Quatro Centavos) - VIGÊNCIA: 09/10/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 10/10/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017 - Processo nº 626/2017
OBJETO: Aquisição de equipamentos referentes ao recurso do incentivo
a organização da Assistência Farmacêutica - IOAF
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço,
Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se
no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº
147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA – vencedora dos itens 1, 2,
6 do LOTE 001, no valor total de R$ 20.207,00 (vinte mil e duzentos e sete
reais).
TRISTACCI E CIA LTDA – vencedora dos itens 4, 5, 7, 8, 9, 10 do LOTE
001, no valor total de R$ 6.390,00 (seis mil e trezentos e noventa reais).
O item 3 do lote 001 – ficou deserto.
Homologo a presente licitação,
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 10 de outubro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 230/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
- PR
CONTRATADA: GRALAK ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME
CNPJ Nº 09.502.860/0001-06
Representante: ROSELI TELLES DE SOUZA LUCAS GRALAK
CPF nº 453.305.579-68
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de produção audiovisual.
VALOR TOTAL: R$ 25.200,00 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos Reais)
VIGÊNCIA: 10/10/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 11/10/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
A pregoeira MARILIS CRISTINA TONINI, designada pela Portaria nº
19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar,
torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017 - Processo nº
626/2017
Objeto: Aquisição de equipamentos referentes ao recurso do incentivo a
organização da Assistência Farmacêutica - IOAF
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço,
Por item - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006,
aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela
Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA – vencedora dos itens 1, 2,
6 do LOTE 001, no valor total de R$ 20.207,00 (vinte mil e duzentos e sete
reais).
TRISTACCI E CIA LTDA – vencedora dos itens 4, 5, 7, 8, 9, 10 do
LOTE 001, no valor total de R$ 6.390,00 (seis mil e trezentos e noventa
reais). O item 3 do lote 001 – ficou deserto.
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 10/10/2017.
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Nº 54/2017
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°
01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 31/10/2017, às 09:00
horas., na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão
pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 do tipo: MENOR PREÇO
POR ITEM, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/93 e suas alterações para:
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen
bovino para inseminação artificial para incentivo a bacia leiteira do
Município de Manfrinópolis., mediante licitação.
PROTOCOLO:
31/10/2017, às 09:00 horas
DATA DA ABERTURA: 31/10/2017, às 09:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis,
Estado do Paraná.
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura
Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no
horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e
também através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.
Manfrinópolis, em 16/10/2017.
JOZINEI DOS SANTOS - PREGOEIRO

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 227/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA
CNPJ Nº 03.958.284/0001-11
Representante: GILBERTO PEDRO BERTE - CPF nº 627.117.179-68
OBJETO: Aquisição de equipamentos referentes ao recurso do incentivo
a organização da Assistência Farmacêutica - IOAF.
VALOR TOTAL: R$ 20.207,00 (Vinte Mil, Duzentos e Sete Reais)
VIGÊNCIA: 09/10/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 10/10/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
Edital de abertura n.º 002/2017
O Prefeito em Exercício de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à
matéria, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital de abertura nº
001/2017.
ONDE SE LÊ:
8.4.5 - Os candidatos ao cargo de Motorista de veículos leves serão
avaliados dirigindo ônibus.
LEIA-SE:
8.4.5 - Os candidatos ao cargo de Motorista de veículos leves serão
avaliados dirigindo carro de passeio ou utilitário, correspondente à CNH
categoria B.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Manfrinópolis - PR, em 16 de outubro de 2017.
AUGUSTINHO GANDIN - Prefeito Municipal em Exercício de
Manfrinópolis
SUSANA FRANCISCONI - Presidente da Comissão Municipal
Organizadora e Fiscalizadora de Concurso Público

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
92/2016 - Concorrência Nº 2/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
RECAPEAMENTO COM CBUQ, PAVIMENTO POLIÉDRICO COM
10.754,34 METROS DE EXTENSÃO, DE ACORDO COM O PLANO
DE TRABALHO APROVADO PELAS PARTES, CONVENIO Nº 003/
2016 SEIL.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PAVIMAR -CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA;
VALOR SUPRIMIDO: 1.761,41
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2017
Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal e pela
contratada: CLAIR BERNARDETI TESSER - Representante Legal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: TRISTACCI E CIA LTDA
CNPJ Nº 03.505.182/0001-40
Representante: RUDINEI TRISTACCI - CPF nº 931.502.709-44
OBJETO: Aquisição de equipamentos referentes ao recurso do incentivo
a organização da Assistência Farmacêutica - IOAF.
VALOR TOTAL: R$ 6.390,00 (Seis Mil, Trezentos e Noventa Reais)
VIGÊNCIA: 09/10/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 10/10/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
224/2015 - Pregão nº 81/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO
MUNICÍPIO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: J D MANTOVANI E CIA LTDA;
VIGÊNCIA: 06/10/2018 - VALOR RENOVADO: R$ 32.255,00
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2017
Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal e
pela contratada: JOÃO DIRCEU MANTOVANI - Representante Legal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA
PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DE CONTRATO.
ATA REGISTRO DE PREÇSO Nº 15 de 16/10/2017.
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de A
a Z, éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à população
carente do Município, conforme receita médica, considerando o maior
índice desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela
oficial de preços de medicamentos, REVISTA ABC FARMA, órgão
oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico, conforme
processo de Pregão nº 49/2015.
DETENTOR DA ATA: GILMAR LUIZ SCHERER E CIA LTDA.
VALOR REGISTRATO DA ATA: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).
ÍNDICE DESCONTO PROPOSTO: 12%
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2017.
RECURSOS: próprios. - PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30
dias após emissão de notas fiscais.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura da ata individual.
Manfrinópolis, 16/10/2017.
Augustinho Gandin - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
LEI Nº 0651/2017 - 11.10.2017
SUMULA: Dispõe sobre a implantação do Serviço de guarda subsidiada
para crianças e adolescentes em situação de risco social, denominado Serviço
Família Acolhedora e dá outras providências.
AUGUSTINHO GANDIN, Prefeito Municipal em Exercício de
Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a câmara aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica instituído o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, provisória e
excepcional, por determinação da autoridade judiciaria competente, através
da guia de acolhimento, conforme preconiza o artigo 101 do Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA), em função de abandono ou cujas famílias ou
responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua
função de cuidado e proteção, como parte inerente da política de atendimento
de assistência social do Município de Manfrinópolis – PR.
Art. 2º - O Serviço será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência
Social e tem por objetivos:
I - Garantir às crianças e adolescentes, o acolhimento provisório por família
acolhedora, respeitando o seu direito à convivência em ambiente familiar e
comunitário;
II - Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação
para o retorno de seus filhos, sempre que possível;
III - Contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e
adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a
reintegração familiar ou colocação em família substituta.
Art. 3º - São parceiros no Serviço:
I - Juízo e Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Francisco
Beltrão;
II - Conselho Tutelar;
III - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IV – Secretaria Municipal de Saúde;
V – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Art. 4º - A criança ou adolescente, cadastrado no Serviço receberá:
I - Com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação e
assistência social, através das políticas existentes;
II - Acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo Serviço Família
Acolhedora;
III - Estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos afetivos com
sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade;
IV - Permanência com seus irmãos na mesma família acolhedora, sempre
que possível.
Art. 5º. A inscrição das famílias interessadas em participar do Serviço
Família Acolhedora será gratuita, feita por meio do preenchimento de Ficha de
Cadastro do Serviço, apresentando os documentos abaixo indicados:
I - Carteira de Identidade e/ou documento com foto de todos os membros
da família;
II - Certidão de Nascimento ou Casamento;
III - Comprovante de Residência;
IV - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos os membros
da família maiores de 18 anos;
V - Comprovante de vínculo trabalhista com apresentação de carteira de
trabalho ou contrato trabalhista:
VI - Se aposentado ou pensionista apresentar cartão do INSS.
§ 10. O pedido de inscrição poderá ser feito no Órgão Gestor, o qual deverá
repassar a solicitação para a Equipe Técnica que atenderá o Serviço que fará
a avaliação da referida família.
§ 20- Fica limitado a seleção em no máximo 05 (cinco) famílias.
Art. 6º As famílias acolhedoras prestarão serviço de caráter voluntário e
sem vínculo empregatício com o Município, sendo requisitos para participar
do Serviço Família Acolhedora:
I - pessoas maiores de vinte e um anos, sem restrição quanto ao sexo e
estado civil;
II - concordância de todos os membros da família;
III - residir no Município de Manfrinópolis;
IV - parecer psicológico e do profissional de serviço social favoráveis.
V - ter ao menos um dos responsáveis com vínculo trabalhista, ou
pensionista; VI – possuir disponibilidade para participar do processo de formação
e das atividades do serviço; VII – não possuir interesse em adoção;
Parágrafo único. As famílias acolhedoras selecionadas serão cadastradas
no Serviço.
Art. 7º. A seleção entre as famílias inscritas será feita através de Estudo
Psicossocial, e formação inicial de responsabilidade da Equipe Técnica do
Serviço Família Acolhedora.
§ 1º. O Estudo Psicossocial envolverá todos os membros da família e
será realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais
e observação das relações familiares e comunitárias.
§ 2º. Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no
Serviço, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao Serviço Família
Acolhedora.
§ 3º. A família poderá ser desligada do serviço:
I – em caso de perda de quaisquer dos requisitos previstos no art. 6ºou
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descumprimento das obrigações e responsabilidades de acompanhamentos;
II – por solicitação por escrito da própria família;
III – por solicitação da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Familiar.
Art. 8º. As famílias cadastradas receberão acompanhamento e preparação
contínua, sendo orientadas sobre: os objetivos do serviço, a diferenciação com
a medida de adoção, a recepção, a manutenção e o desligamento das crianças.
Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas será feita através
de:
I - Orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas;
II - Participação nos encontros mensais de estudo e troca de experiência
com todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente,
questões sociais relativas à família de origem, relações intrafamiliares, guarda
como medida de colocação em família substituta, papel da família acolhedora e
outras questões pertinentes;
III - Participação em cursos e eventos de formação.
Art. 9º-. Os profissionais do Serviço Família Acolhedora, efetuarão o contato
com as famílias acolhedoras, observadas as características e necessidades
da criança ou adolescente e as preferências expressas no processo de inscrição.
§ 1°. O acolhimento ocorrerá até que seja viabilizado as condições adequadas
para o retorno ao convívio com a família de origem, extensa ou, na sua
impossibilidade, encaminhamento para adoção.
§ 2º. As Famílias Acolhedoras atenderão somente uma criança ou adolescente
por vez, exceto se tratar de grupo de irmãos.
§ 3º. O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante
“Termo de Guarda ou tutela concedido à família acolhedora”, determinado em
processo judicial.
Art. 10. A Família Acolhedora tem a responsabilidade familiar pelos acolhidos,
pelo que segue:
I - Prestar assistência material, moral, educacional e afetiva à criança e ao
adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive
aos pais nos termos do artigo 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - Participar do processo de preparação, formação e acompanhamento;
III - Prestar informações sobre a situação dos acolhido à equipe técnica
responsável;
IV - Contribuir na preparação da criança para futura colocação em família
substituta ou retorno à família biológica, sempre sob orientação técnica dos
profissionais do Serviço Família Acolhedora;
Art.11. Nos casos de inadaptação, a família procederá a desistência formal
da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança e/ou adolescente
acolhido até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade
judiciária.
Parágrafo único. A transferência para outra família deverá ser feita de
maneira gradativa e com o devido acompanhamento.
Art. 12. A coordenação do Serviço Família Acolhedora estará a cargo de
profissional de carreira da Equipe Técnica, que contará com irrestrito apoio dos
demais profissionais e da Secretaria de Assistência Social.
Art. 13. A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à família
de apoio, à criança acolhida e à família de origem, a avaliação acerca da
situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família realizar-se-ão
no máximo a cada 6 (seis) meses.
§ 1º. O acompanhamento às famílias acolhedoras acontecerá na forma que
segue:
I - visitas domiciliares;
II - atendimento psicológico;
III - presença das famílias nos encontros de preparação e acompanhamento.
§ 2º. O acompanhamento à família de origem e o processo de reintegração
familiar da criança será realizado pelos profissionais da Equipe Técnica do
Órgão Gestor.
§ 3º Os profissionais acompanharão as visitas entre criança/família de
origem/família acolhedora, a serem realizados em espaço físico neutro.
§ 4º A participação da família acolhedora nas visitas será decidida em
conjunto com a família.
§ 5º. Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe técnica
prestará informações sobre a situação dos acolhidos e informará quanto à
possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como, poderá ser solicitado
a realização de laudo psicossocial com apontamento das vantagens e
desvantagens da medida, com vistas a subsidiar as decisões judiciais.
§ 6°. Quando entender necessário, a Equipe Técnica prestará informações
ao Juiz sobre a situação dos acolhidos e as possibilidades ou não de reintegração
familiar.
Art. 14. O término do acolhimento familiar se dará por determinação judicial,
atendendo aos encaminhamentos pertinentes ao retorno à família de origem ou
colocação em família substituta, através das seguintes medidas:
I - Acompanhamento após a reintegração familiar visando a não reincidência
do fato que provocou o afastamento da criança;
II - Acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o desligamento
da criança, atento às suas necessidades;
III - Orientação e supervisão do processo de visitas entre a família acolhedora
e a família que recebeu a criança, o adolescente e a Pessoa com Deficiência;
IV - Envio de ofício ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de
Francisco Beltrão, comunicando o desligamento da família de origem do Serviço.
Parágrafo único. O acompanhamento do processo de adaptação dos
acolhidos na família substituta será realizado pelos profissionais da Equipe
Técnica de Serviço de Acolhimento e do Judiciário, podendo haver parceria

com os profissionais do CRAS.
Art. 15. O Serviço Família Acolhedora será subsidiado com recursos
financeiros do município de Manfrinópolis, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social, do Fundo para Infância e Adolescência - FIA e de
Convênios com o Estado e a União.
Art. 16. As famílias cadastradas no Serviço Família Acolhedora desde que
a avaliação psicológica e social indique condições de acolhimento têm a
garantia do recebimento de subsídio financeiro, por acolhido, nos seguintes
termos:
I- Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 01 (um) mês, a
família acolhedora receberá subsídio financeiro proporcional aos dias em que
o(s) acolhido(s) permaneceu (ram) na casa;
II - No acolhimento superior a 01 (um) mês, a família acolhedora receberá
subsídio financeiro através de bolsa-auxílio mensal per capita de 01 salário
mínimo nacional, para despesas com alimentação, vestuário, materiais
escolares, higiene pessoal e lazer. Outras necessidades eventuais serão de
responsabilidade do Serviço.
§ 1º. O subsídio financeiro (bolsa-auxílio) será repassado através de
cheque nominal emitido pela Prefeitura ou depósito bancário em conta corrente,
com identificação do responsável.
§ 2º. O subsídio financeiro (bolsa-auxílio) no valor de 01 salário mínimo
nacional per capita, repassado mensalmente à Família Acolhedora durante o
período de acolhimento, será subsidiado pelo Município de Manfrinópolis,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, previsto na dotação
orçamentária.
§ 3º. Os acolhidos e as famílias serão encaminhados para os serviços da
rede municipal de atenção e proteção social.
§ 4º. Quando a criança ou adolescente for reintegrada à família de origem
ou extensa, receberá acompanhamento sistemático e prioritário dos serviços
que compõem à Rede de Proteção Social.
§ 5º. A obrigação de assistência material pela família acolhedora se dará
com base no subsídio financeiro oferecido pelo Serviço.
Art. 17. A família acolhedora receberá também, seja qual for o numero de
crianças acolhidas, desconto no pagamento do Imposto Predial Territorial
Urbano – IPTU, na proporção de 1/12 (um doze avos) do imposto devido por
mês de efetivo acolhimento, ate a total isenção, tomando por base o período
de guarda apurado no exercício imediatamente anterior, assim atestado por
declaração emitida pela equipe técnica do serviço de acolhimento em família
acolhedora.
Art. 18. Quando a criança e o adolescente forem reintegrados a família de
origem ou extensa, havendo necessidade, será fornecido a família subsidio
financeiro no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal, pelo período de até 03
(três) meses, sendo que os profissionais da Equipe Técnica do Serviço de
Acolhimento farão a avaliação quanto a necessidade e duração do repasse
do subsidio financeiro.
Art. 19. A divulgação do Serviço, Cadastramento e Seleção das Famílias,
ficará sob a responsabilidade da Equipe Técnica do Órgão Gestor;
Paragrafo único: a equipe técnica do Serviço de Acolhimento será composta
conforme preconiza a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH/SUAS) e Resolução
Conjunta 0001/2009 (CONANDA/CNAS).
Art. 20. A Capacitação das Famílias, acompanhamento e monitoramento
após o acolhimento, ficará sob a responsabilidade da Equipe Técnica do
Órgão Gestor;
Art. 21. A equipe técnica do Órgão Gestor que acompanhará os acolhidos
tem por finalidade:
I Avaliar e preparar as famílias acolhedoras;
II - Acompanhar as famílias acolhedoras, famílias de origem e acolhidos;
III - Acompanhar as crianças e famílias nos casos de reintegração familiar
ou adoção.
Art. 22. O Serviço Família Acolhedora contará com os seguintes recursos:
I- Subsídio financeiro para as famílias acolhedoras e assistência material
para as famílias de origem, nos termos do disposto no artigo 16, inciso I e II
e parágrafos;
II - Capacitação para a Equipe Técnica, preparação e formação das
Famílias Acolhedoras;
III - Espaço físico adequado e equipamentos necessários para os
profissionais prestarem atendimento às famílias do Serviço;
IV - Veículo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 23. O processo de avaliação do Serviço será realizado com a equipe
técnica do Órgão Gestor, através de reuniões mensais, onde será avaliado o
alcance dos objetivos propostos, o envolvimento e a participação da
comunidade, a metodologia utilizada e a continuidade do Serviço Família
Acolhedora.
Parágrafo Único. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho
Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do Serviço, encaminhando ao
Juiz da Infância e Juventude relatório circunstanciado sempre que observar
irregularidades em seu funcionamento.
Art. 24. Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 11 de
outubro de 2017.
AUGUSTINHO GANDIN - Prefeito Municipal em Exercício
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