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Santo Antonio do Sudoeste: Dete
Panificadora realiza campanha alusiva
á Copa do Mundo
O primeiro
sorteio aconteceu no
dia 12 de junho e o
outro se realizará no
dia 13 de julho, ocasião
em que os clientes
terão a chance de levar
para casa uma bola
Bazuca, a qual está
rolando nos gramados
na Copa do Mundo
2014
No dia 12 de junho, data que marcou a abertura da
Copa, foi realizado o primeiro sorteio, em que o ganhador da
primeira bola Bazuca foi o cliente Altair da Silva, do Bairro

Princesa Isabel, com o cupom
número 180.
O sorteio da segunda bola acontecerá no dia 13 de
julho, final da Copa, nas dependências da Dete Panificadora.
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ESTADO DO PARANA-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
DECRETO N.º 66/2014
SÚMULA: Nomeia cidadãos para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA e dá outras
providências.
ALCIR VALENTIN PIGOSO, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, usando das atribuições
conferidas pela Lei Municipal nº 928/2014 de 17.06.2014.,
RESOLVE
Art. 1º. Nomear os cidadãos abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA,
indicados pelas seguintes entidades:
UM REPRES E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO;
Titular: Silvana Naressi Seitz
Suplente: Claudio Rodrigues Teixeira
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;
Titular: Luiz Ubinski
Suplente: Tiago Crestani
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Titular: Selonir de Souza Rech;
Suplente: Valderi Francisco de Souza
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
Titular: Leandro de Oliveira Pinto
Suplente: Leno Nadin
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
Titular: Genice Aparecida Verona Pigoso
Suplente: Tania Lovis
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS;
Titular: Mauro Cirineu Palharini
Suplente: João Rodrigues de Lima
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS;
Titular: Matuzalem Pontin
Suplente: Pedro Machado de Almeida
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE;
Titular: Marilda Fornari
Suplente: Emerson Antonio Kaibers
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES;
Titular: Lori Euclesio Schwingel
Suplente: Juliana Delevati
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS;
Titular: Paulo Roberto Czekalski
Suplente: Daniela G. M. Sierota
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA EMATER;
Titular: Fábio Arthur de O. e Silva
Suplente: Eliziany T. Frescura
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA CASA
DA FAMÍLIA DE PÉROLA D´OESTE;
Titular: Cristieli Nunes
Suplente: Raliska Aparecida dos Santos
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE;
Titular: Joraci Piaia Postal
Suplente: Jacinto de Conti
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PÉROLA
D´OESTE-APMP;
Titular: Marizane Aparecida Alflen
Suplente: Daniele Aparecida Campra
UM REPRESENTANTE E UM SUPLENTE DA ACIAPO – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL DE PÉROLA
D´OESTE;
Titular: karoline Farah Serednicki Bagetti
Suplente: Valmor Seitz
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE PÉROLA D’OESTE - COOPAFI.
Titular: Paulo Cezar Leidmer
Suplente: Dalci Rossoni
Art. 2º. O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público
relevante pelo mandato de 02 (dois) anos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em atenção ao ofício n.º 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros
da Equipe de Apoio em 25/06/2014, analisando o teor dos documentos
acostados ao presente processo licitatório modalidade Pregão
Presencial n.º 23/2014 e considerando a decisão da comissão julgadora,
conclui-se que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação
pertinente. Portanto, HOMOLOGO o processo de licitação modalidade
Pregão Presencial n.º 23/2014, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE JARDINAGEM E
AQUISIÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE PLANTAS,
em favor da empresa relacionada na ata da sessão pública e no aviso
de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 18 de junho de 2014.
Por fim, saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de R$
19.841,75 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e
cinco centavos). Dê-se ciência aos interessados, observadas as
prescrições legais pertinentes. Gabinete do Prefeito do Município de
Pranchita, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2014.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal

DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DISTRATANTE: PREFEITURA MUNCIPAL DE PRANCHITA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.113.834/000109, com sede à Av. Simão Faquinello, nº 364, centro, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, SR. MARCOS MICHELON.
DISTRATADO: GINECOSON LTDA, inscrita no CNPJ/MF n. º 04.795.765/
0001-16, com estabelecimento à Rua Marechal, s/n, CEP 85.710-000, na
cidade de Santo Antonio do Sudoeste/PR, doravante denominada Contratada,
representada, neste ato, pelo Sr. Paulo Ricardo Pereira, brasileiro, casado,
medico, residente a Rua Marechal Deodoro, s/n, na cidade de Santo Antonio do
Sudoeste/PR, CEP 85.710-000, portador do documento de identidade RG n.º
7017289567, inscrito no CPF n.º 394.096.270-87.
As partes acima identificadas resolvem celebrar, de forma amigável, o
presente DISTRATO DE CONTRATO referente ao Contrato Administrativo nº 23/
2013, datado de 21 de janeiro de 2013 e Termo Aditivo nº 01/2014, datado de 21
de janeiro de 2014 – Carta Convite 08/2012, com amparo no artigo 79, inciso II
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
DO OBJETO DO DISTRATO
Cláusula 1ª. O presente distrato tem por objeto a rescisão amigável do
Contrato Administrativo nº 23/2013 e Termo Aditivo nº 01/2014, relativo à Carta
Convite nº 08/2012 celebrado entre as partes supramencionadas, o qual teve
como objeto: Contratação de empresa para realizar serviço de exames de
ultrassonografia, cuja cópia inclusive segue anexa ao presente.
DAS CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO
Cláusula 2ª. As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas
razões de suas faculdades e em face de impossibilidade da continuidade de
realizar serviço de exames de ultrassonografia, descritos na cláusula primeira
do contrato administrativo, tendo em vista que o profissional da empresa
GINECOSON LTDA está com problemas de saúde, dissolver quaisquer direitos
e obrigações oriundas do Contrato Administrativo nº 23/2013 e Termo Aditivo,
parceria firmada entre as partes, de forma a não restar quaisquer resquícios de
ônus financeiro ou obrigacional contidos no referido contrato, com fundamento
no inc. II do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula 3ª. Todas as cláusulas e condições contidas no referido contrato
administrativo restam desde já distratadas.
Cláusula 4ª. Afirmam as partes e por este, na forma de direito, dando
total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato
administrativo nº 23/2013 e Termo Aditivo nº 01/2014, objeto do presente distrato,
não havendo quaisquer pendências recíprocas a serem exigidas.
Cláusula 5ª. Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento
financeiro do DISTRATANTE e do DISTRATADO, firmando inclusive que, em
função dos termos do presente, resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente,
quaisquer direitos, obrigações e/ou pagamentos oriundos do contrato
administrativo nº 23/2013 e Termo Aditivo nº 01/2014 ou concernente ao presente
DISTRATO.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 6ª. O presente DISTRATO passa a vigorar entre as partes a
partir da assinatura do mesmo.
Cláusula 7ª. Faz parte do presente instrumento fotocópia do Contrato
Administrativo nº 23/2013 e do Termo Aditivo nº 01/2014.
DO FORO
Cláusula 8ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO,
as partes elegem o foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste/Pr.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento,
em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Pranchita, 13 de maio de 2014.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal
Contratante
GINECOSON LTDA
CNPJ Nº 04.795.765/0001-16
Contratada
Testemunhas:
Ary Welter
Sandra M. F. Sbardelotto
CPF n.º 502.914.759-49
CPF n.º 681.564.309-30
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO MUNICÍPIO
DE PRANCHITA- PR
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO
Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 721/
2007 de 28 de fevereiro de 2007 e Lei 843/2009 de 25 de fevereiro de 2009 , é
organizado na forma de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a
repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do
Município de Pranchita
Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB:
I. Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a distribuição dos recursos
financeiros do FUNDEB Municipal;
II. Acompanhar e controlar, junto aos órgãos competentes do Poder
Executivo e ao Banco do Brasil, os valores creditados e utilizados à conta do
FUNDEB;
III. Supervisionar a realização do censo escolar, e a elaboração da proposta
orçamentária anual do Município, especialmente no que se refere à adequada
aplicação dos recursos do FUNDEB, observando-se o cumprimento dos
percentuais legais de destinação dos recursos;
V. Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais
disponibilizados pelo Poder Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos do
FUNDEB, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007;
VI. Exigir do Poder Executivo Municipal a disponibilização da prestação
de contas da aplicação dos recursos do FUNDEB, em tempo hábil à análise e
manifestação do Conselho no prazo regulamentar;
VII. Manifestar-se, mediante parecer gerencial, sobre as prestações de
contas do Município, de forma a restituídas ao Poder Executivo Municipal em até
trinta dias antes do vencimento do prazo para sua apresentação ao Tribunal de
Contas competente, conforme Parágrafo Único do art. 27 da Lei 11.494, de 20/06/
2007;
VIII. Observar a correta aplicação do mínimo de 60% dos recursos do
Fundo na remuneração dos profissionais do magistério, especialmente em relação
à composição do grupo de profissionais, cujo pagamento é realizado com essa
parcela mínima legal de recursos;
IX. Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do
magistério da rede municipal de ensino;
X. Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para
exercício da função de conselheiro, especialmente no que tange aos impedimentos
para integrar o Conselho e para o exercício da presidência e vice-presidência do
colegiado, descritos nos §§ 5º e 6º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007;
XI. Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estrutura e as
condições materiais necessárias à execução plena das competências do Conselho,
com base no disposto no § 10 do art. 24 da Lei nº 11.494/2007.
XII. Acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos
à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais
relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento, análise
da Prestação de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira, acompanhado de
parecer conclusivo, e notificar o órgão Executor dos Programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos;
XIII. Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal.
§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou
subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado
periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.
§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao
conhecimento do Poder Público Municipal e da Comunidade.
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 3°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB terá a seguinte composição, de acordo com o artigo 2º da Lei Municipal
n.° 843, de 25 de fevereiro de 2009 e conforme o estabelecido no inciso IV do §
1º do art. 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007:
I.2 (dois) representantes do Poder Executivo dos quais pelo menos um
Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal;
II.
1 (um) representantes dos professores da educação básica
pública;
III.
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
IV.
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos
das escolas básicas públicas;
V.
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica
pública
VI.
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública,
VII.
1 (um) representante do Conselho Tutelar,
§ 1°.Outros segmento podem ser representados no Conselho, desde
que definido na legislação municipal e que seja observada a paridade/equilíbrio na
distribuição das representações.
§2º. As indicações referidas nos incisos do art. 2º da Lei Municipal
deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato anterior.
§ 3º . Salvo o representante da Secretaria Municipal de Educação, os
demais conselheiros de que trata este artigo deverão guardar vínculo formal com
os seguimentos que representam, devendo esta condição constituir-se como prérequisito à sua indicação, posse e exercício do mandato.
§ 4º Os representantes , titular e suplente, dos diretores das escolas
públicas municipais deverão ser diretores eleitos por suas respectivas comunidades
escolares.
§5°. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos,
permitida uma única recondução para o mandato subseqüente por apenas uma

vez, conforme estabelecido no § 11 do art. 24 da Lei 11.494/2007.
§6°. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição
por parte dos segmentos ou entidades previstas neste artigo.
& 7º - A cada membro titular corresponderá um suplente.
Art 4º - Conforme art. 3º da Lei nº 721/2007 o suplente substituirá o titular
do conselho do FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais e
impedimentos deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo
decorrente de :
I - desligamento por motivos particulares
II – rompimento do vínculo que trata o & 3º, do art. 2º; e
III – situação de impedimento previsto no & 6º, incorrida pelo titular no
decorrer de seu mandato
& 1º - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram, simultaneamente,
em qualquer das situações de afastamento definitivo descritas no artigo do art. 3º
, a instituição ou o segmento responsável pela indicação deverão indicar novo
titular e novo suplente para o conselho do FUNDEB.
& 2º - Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento
definitivo descrita no art. 3º a instituição ou segmento responsável pela indicação
deverá indicar novo titular e novo suplente para o conselho do FUNDEB.
§8°. Conforme art. 3º da Lei nº 9.292, na hipótese de o suplente assumir
a vaga em razão do afastamento definitivo do titular, o estabelecimento ou segmento
responsável pela sua indicação, deverá constituir novo suplente.
ART 5º - . São impedidos de integrar o Conselho, conforme disposto no §
5º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:
I. Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do
prefeito, do vice-prefeito e dos secretário municipais.
II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou
consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno
dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins,
até terceiro grau, desses profissionais;
III. Estudantes que não sejam emancipados;
IV. Pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração
no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.
§10º. Na hipótese da inexistência de estudantes emancipados,
representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito
a voz.
§11°. A cada membro titular corresponderá um suplente
ART 6º - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos,
permitida uma única recondução para o mandato subsequente por apenas uma
vez.
DO FUNCIONAMENTO
Das reuniões
Art.7º. As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas
trimestralmente, com a presença da maioria dos seus membros e
extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação
por escrito de pelo menos um terço de seus membros efetivos
.Art. 8º.As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros
presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que
o julgamento depender de desempate..
§1º. Na falta de quorum para instalação do plenário para a primeira
convocação será aberta sessão 30 (trinta) minutos com qualquer número de
conselheiros presentes.
§2º. Para presidir a reunião, obedecerá a seguinte ordem:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Conselheiro mais antigo;
d) Conselheiro de maior idade.
§3º. Quando não for obtida a composição de quorum, na forma do parágrafo
anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a
qual ficará dispensada a verificação de quorum.
§4º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido
pelo presidente, a quem competirá a lavratura das atas.
Da ordem dos trabalhos e das discussões
Art. 9º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II. Comunicação da Presidência;
III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada
segmento;
IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e
expedidas;
IV. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.
Das decisões e votações
Art. 10º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos
membros presentes.
Art. 11º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em
discussão e votação.
Art. 12º. As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.
Art. 13º.Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou
nominais, a critério do colegiado.
§ 1°. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.
§ 2°. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do
Conselho.
Da presidência e sua competência
Art. 14º. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por
seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar essas funções o
representante do Poder Executivo Municipal, conforme disposto no § 6º do art. 24
da Lei nº 11.494/2007.
Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em
suas ausências ou impedimentos.
Art. 15º. Compete ao presidente do Conselho:
I. Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e
extraordinárias;
II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho,
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promovendo as medidas necessárias à
consecução das suas finalidades;
III. Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV. Dirimir as questões de ordem;
V. Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;
VI. Aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos de relevância e de
urgência, matérias que dependem de
aprovação pelo colegiado;
VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.
Dos membros do Conselho e suas competências
Art. 16º. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo
com § 8º do art. 24 da Lei nº 11.494/2007 e Art. 11da Lei Municipal nº 721/2007
I - Não será remunerada;
II - É considerada atividade de relevante interesse social;
III - Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro,
e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e
IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores
e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do
conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.
V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes
em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada
nas atividades escolares.
Art. 17º. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro
reuniões consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.
Art. 18º. Compete aos membros do Conselho:
I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II. Participar das reuniões do Conselho;
III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes
forem distribuídas pelo presidente do
Conselho;
IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e
funcionamento do Conselho;
V. Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.
Art. 19º. Compete ao Conselho
I.
Apreciar os processos administrativos, sociais,
políticos e outros que lhes sejam distribuídos e sobre eles emitirem pareceres.
II.
Analisar os processos e dar encaminhamento para os
trabalhos do conselho.
III.
Promover estudos, visitas e levantamentos dentro da
competência de cada comissão.
IV.
Propor indicação ao plenário.
V.
Elaborar relatório das atividades e encaminhar ao plenário
e encaminhar ao executivo.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício
de suas funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de
Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.
Art. 21- O Conselho do FUNDEB, não contará com estrutura administrativa
própria, o município garantirá infra-estrutura necessária para o devido funcionamento
do mesmo
Art. 22. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os
demonstrativos orçamentários e financeiros que deseja receber do Poder Executivo
Municipal.
Art. 23. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, conforme
Parágrafo Único do art. 25 da Lei nº 11.494/2007 e Art. 13 da Lei MUNICIPAL Nº
721/2007
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno
e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos
gerenciais do Fundo;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de
Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços
custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão
discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo
nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições
escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo.
Art. 24. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá
solicitar providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira
outras providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao Tribunal
de Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.
Art. 25. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária,
expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho
Art. 26. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste
Regimento serão solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de
suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.
PRANCHITA,06 de junho de 2014
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ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 71/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto A execução e pavimentação
asfáltica conforme convenio 20.23.2013.0704, que entre si celebram o Estado do
Paraná, através do PARANACIDADE e o Município de Perola D’Oeste/Pr,
visando a execução de 6.272,93 m² de recapeamento asfaltico em vias urbanas
com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento
com CBQU, revestimento com CBQU, sinalização horizontal, vertical e placa
de obra, na Rua Pará (entre rua Pio XII e Avenida Brasil), na rua Amazonas
(entre rua Prefeito Ernesto Tonini e Avenida Brasilia), Avenida Brasilia (entre rua
Uruguai e Rua Peru + 20,00 m) de acordo com o plano de trabalho e convenio
nº 20.23.2013.0704 em regime de empreitada Global do tipo menor preço para o
município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, em conformidade com o
constante nas normas, exigências e condições geral do edital modalidade
TOMADA DE PREÇO nº 02/2014, vencedora do item 01.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C
LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 02/2014.
VALOR:R$ 249.780,42 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e
oitenta reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:26/06/2014.

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a construção de
dois barracões com 300 m² cada com serviços de locação, escavação
e aterro, concreto armado, alvearia e cobertura em fibrocimento conforme
convenio nº 218/2013 – SEDU que ente si celebram o Estado do
Paraná, através da Secretaria de estado do Desenvolvimento Urbano,
o Serviço Social autônomo Paranacidade e o município de Perola
D’Oeste/Pr, conforme plano de apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios (PAM), de acordo com o plano de trabalho em regime de
empreitada Global do tipo menor preço para o município de Pérola
D’Oeste, Estado do Paraná, em conformidade com o constante nas
normas, exigências e condições geral do edital modalidade TOMADA
DE PREÇO nº 04/2014, vencedora do LOTE 01.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 04/2014.
VALOR:R$ 177.989,30 (CENTO E SETENTA E SETE MIL
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 20/12/2015, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:26/06/2014.

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 80/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
construção de dois barracões com 300 m² cada com serviços de
locação, escavação e aterro, concreto armado, alvearia e cobertura
em fibrocimento conforme convenio nº 218/2013 – SEDU que ente si
celebram o Estado do Paraná, através da Secretaria de estado do
Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social autônomo Paranacidade
e o município de Perola D’Oeste/Pr, conforme plano de apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios (PAM), de acordo com o plano de
trabalho em regime de empreitada Global do tipo menor preço para o
município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, em conformidade
com o constante nas normas, exigências e condições geral do edital
modalidade TOMADA DE PREÇO nº 04/2014, vencedora do LOTE
02.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste –
PR.
CONTRATADA: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 04/2014.
VALOR:R$ 177.989,30 (CENTO E SETENTA E SETE MIL
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 20/12/2015, a contar da data da assinatura.
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BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:26/06/2014.

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto aexecução de
pavimentação asfáltica conforme CONVENIO 033/2014, que entre si celebram
o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado e Desenvolvimento
Urbano, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de
Perola D’Oeste/Pr, visando a execução de 2.559,44 m² de recapeamento
asfaltico em vias urbanas com serviços de limpeza e lavagem da pista,
pintura de ligação, reperfilamento com CBQU, revestimento com CBQU,
sinalização horizontal, vertical e placa de obra, na Rua Tupy (entre rua Pio XII
e Avenida Brasil), na rua Adhemar (entre rua Pio XII e Avenida Brasilia) de
acordo com o plano de trabalho e convenio nº 20.23.2013.0704 em regime de
empreitada Global do tipo menor preço para o município de Pérola D’Oeste,
Estado do Paraná, em conformidade com o constante nas normas, exigências
e condições geral do edital modalidade TOMADA DE PREÇO nº 07/2014,
vencedora do item 01.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/
C LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 07/2014.
VALOR:R$ 104.970,69(CENTO E QUATRO MIL NOVECENTOS
E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:27/06/2014.

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 82/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
construção de três edificações destinadas a um complexo industrial,
sendo um barracão para produção e recebimento de produtos, duas
edificações para apoio e infraestrutura (gerador, caldeira e oficina),
conforme previsto em projeto e especificações técnicas, a construção
será destinada a um complexo industrial em estrutura de concreto armado,
alvenaria de tijolos cerâmicos e fechamento com isopapeis, cobertura
em estrutura e telhas metálicas, esquadrias de madeira, vidro e metálicas,
pisos em concreto, instalações elétricas e hidro sanitárias, sistemas de
incêndio, revestimentos, conforme projetos e especificações a construção
terá 1.262,89 m² no lote nº 23 A, da Gleba nº 20 PO no perímetro de
extensão urbana do município de Perola D’Oeste/PR, CONFORME
CONVENIO Nº 034/2014 – SEDU Que entre si celebram o Estado do Paraná,
através da Secretaria de estado do Desenvolvimento Urbano, o Serviço
Social autônomo Paranacidade e o município de Perola D’Oeste/Pr,
conforme plano de apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), de
acordo com o plano de trabalho em regime de empreitada Global do tipo
menor preço para o município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, em
conformidade com o constante nas normas, exigências e condições geral
do edital modalidade TOMADA DE PREÇO nº 06/2014, vencedora do ITEM
01.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 06/2014.
VALOR:R$748.794,77(SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL
SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 26/06/2015, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:27/06/2014.

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2014
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a duas
edificações de apoio para complexo industrial, sendo uma para escritório
e vestiário e outra para lavagem de veículos com os espaços assim
distribuídos refeitório, cozinha, despensa, lavanderia, instalações
sanitárias e vestiário, salas para recepção, financeiro, administrativo e
gerencia, sendo que a construção em alvenaria de tijolos, cerâmicos,
estrutura de concretos pré-moldados, cobertura com telhas de
fibrocimento, vedações em alvenaria de tijolos revestidos, esquadrias
de madeira e metálicas, vidros, pisos em concreto, instalações elétricas,
telefônicas e hidro sanitárias, sistemas de prevenção de incêndio,
revestimentos e pinturas, conforme projetos e especificações a
construção será de 330,63 m², CONFORME CONVENIO Nº 704/2013 –
SEDU que entre si celebram o Estado do Paraná, através da Secretaria
de estado do Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social autônomo
Paranacidade e o município de Perola D’Oeste/Pr, conforme plano de
apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), de acordo com o
plano de trabalho em regime de empreitada Global do tipo menor preço
para o município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, conforme
cronograma físico-financeiro que fazem parte integrante deste EditaL,
em conformidade com o constante nas normas, exigências e condições
geral do edital modalidade TOMADA DE PREÇO nº 05/2014, vencedora
do ITEM 01.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D’Oeste – PR.
CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
ORIGEM: Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 05/2014.
VALOR:R$ 249.498,18 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL
QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 26/06/2015, a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei nº 8666/93.
DATA DO FIRMAMENTO:27/06/2014.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SOFIA KUCERA DE SÁ: Torna Público que recebeu do
IAP-Instituto Ambiental do Paraná, Licença Prévia nº 29587,
com validade de 24/02/2013, para estudo e implantação de
Loteamento Residencial sobre a Chácara Suburbana n.º 52-CB
localizada na planta geral do perímetro urbano, na Avenida
Brasil, da cidade de Santo Antônio do Sudoeste, estado do
Paraná, com 5.048 m2.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2013.
OBJETO: Alterar a quantidade e o valor Contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D’Oeste/PR.
CONTRATADA: LABORATORIO S. F LTDA – ME.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 32/2013 e Contrato de Prestação de
Serviços nº 32/2013.
VALOR ORIGINAL: R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).
VALOR COM ADITIVO: R$ 171.250,00 (cento e setenta e um mil
duzentos e cinquenta reais).
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 24/06/2014

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D’ OESTE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 101/2013
OBJETO: Alterar a quantidade e o valor Contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D’Oeste/PR.
CONTRATADA: DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E
PUBLICIDADE – EIRELI.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 38/2013 e Contrato de Forn. nº 101/
2013.
VALOR ORIGINAL: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
VALOR COM ADITIVO: R$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reais).
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 20/06/2014
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