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Prefeitura Municipal
de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº 134/2022

OBJETO: Contratação da prestação de serviço de fornecimento
de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as
necessidades daAdministraçãoMunicipal da Prefeitura de Foz do
Iguaçu, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marca-
ção, remarcação, cancelamento e entrega dos bilhetes, de forma
contínua, de acordo com as especificações descritas no Anexo
I - Termo de Referência. VALORMÁXIMO: R$ 1.000.000,00.
Abertura e avaliação das propostas: 31 de agosto de 2022, às
08h30min horas. O edital poderá ser retirado no site www.com-
pras.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no horário
das 08h00min às 13h30min horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45)
3521-9858 ou pelo e-mail juliana.jpm@pmfi.pr.gov.br ou prego-
eirajulianafoz@gmail.com

Juliana Penayo de Melo
Pregão Eletrônico nº 135/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
continuados de TRANSPORTE ESCOLAR para alunos da rede
municipal de ensino do município de Foz do Iguaçu, por qui-
lômetro rodado, conforme especificações e rotas que constam
do edital e seus anexos VALOR MÁXIMO: sigiloso. Aber-
tura e avaliação das propostas: 1º de setembro de 2022, às
08h30min. O edital poderá ser retirado no site www.compras.
gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no horário das
08h00min às 13h30min horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45)
3521-9858 ou pelo e-mail juliana.jpm@pmfi.pr.gov.br ou prego-
eirajulianafoz@gmail.com

Juliana Penayo de Melo
Pregoeira

Pregão Eletrônico nº. 127/2022 - Republicação
Objeto: Aquisição de livros de literatura infantil e infanto-juve-
nil para alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de
Foz do Iguaçu, para incentivo à leitura e ao desenvolvimento
da aprendizagem, conforme especificações contidas no edital e
seus anexos.Abertura e avaliação das propostas: 01 de setem-
bro de 2022, às 9:00 horas. O edital poderá ser retirado no
site www.licitacoes-e.com.br com o Nº do ID 955555. Maiores
informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 e
13:00 as 17:00 horas de 2ª a 6ª feira, pelos e-mail’s dirlei.dcs@
pmfi.pr.gov.br – dirlei.dcs@gmail.com.

Foz do Iguaçu-Pr, 17 de agosto de 2022.
Raphael Buiar Pereira de Camargo

Responsável pela Diretoria de Licitações e Contratos

PREFEITURAMUNICIPAL DE ROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 152/2022 – PMR.

PROCESSO Nº 253/2022.
Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de
preços para a eventual Aquisição de luminárias de LED,
com as características descritas no Anexo I. Tipo: Menor
Preço por Item. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Va-
lor máximo total R$: 2.460.724,00. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Das 08:00 às 13:00 horas do dia 05/09/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às
13:30 horas do dia 05/09/2022. REFERÊNCIA DE TEM-
PO: horário de Brasília (DF). LOCAL: https://comprasbr.
com.br/ “Acesso Identificado”. Telefone do suporte aos
licitantes é: (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702. Disponi-
bilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes,
n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr,
no horário 12:00 às 18:00 horas, através dos telefones: (43)
3255-8615 e 3255-8616, site: www.rolandia.pr.gov.br e e-
mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 17 de Agosto de 2022.
Maria do Carmo Gorla Fernochi

Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo Nº: 147/2022.
Inexigibilidade nº: 015/2022.
Contrato: 325/2022.
Partes: Município de Arapongas e CRIATIVE MUSIC LTDA- CNPJ nº
08.648.622/0001-32, neste ato representada por IVANILDOMEDEIROSNUNES,
inscrito no CPF/MF nº 079.395.337-54.
Objeto: Contratação direta para apresentação de show na data de 09 de outubro de
2022 em comemoração ao aniversário da cidade, em atendimento à Secretaria de
Cultura, Lazer e Eventos- SECLE.
Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Prazo de vigência: 06 (seis) meses com início em 08 de agosto de 2022.
Foro:Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

Prefeitura do Município de Arapongas
Estado do Paraná

Prefeitura do Município de Arapongas
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 80/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa aos interessados que fará abertura da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto
a Contratação de empresa especializada para transporte com motorista, de servi-
dores, atores e instrutores, bem como cenários e equipamentos, em atendimento a
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos – SECLE. Abertura das propos-
tas e recebimento dos lances: a partir das 09h:30min do dia 2 de setembro de 2022.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Gerência de Licitações e Contratos,
Rua Garças, 750, Centro, Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br – licitações,
ou através do site: endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 987427. Informa-
ções complementares através do telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 17 de agosto de 2022
Josiane Cristina Cipola Pagan

Pregoeira Municipal

Prefeitura do Município de Arapongas
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 81/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa aos interessados que fará abertura da lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (Produtos dietéticos, sem
glúten e sem lactose), em atendimento a diversas Secretarias. Abertura das propos-
tas e recebimento dos lances: a partir das 09h:30min do dia 6 de setembro de 2022.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Gerência de Licitações e Contratos,
Rua Garças, 750, Centro, Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br – licitações,
ou através do site: endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 987427. Informa-
ções complementares através do telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 17 de agosto de 2022
Ivana Yumi Saito Pereira
Pregoeira Municipal

Prefeitura do Município de Arapongas
Estado do Paraná

EXTRATO DEATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 588/22, de 10 DEAGOSTO DE 2022
NOMEIA, os servidores relacionados, para exercerem os respectivos cargos em
comissão, da Secretaria Municipal de Saúde, de conformidade com a Lei nº 4.451/16
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município), combinada com a Lei nº 4.452/16
(Estrutura Organizacional do Município) e alterações posteriores.
DECRETO Nº 589/22, DE 10 DEAGOSTO DE 2022
AVERBA ao acervo de MARCIA APARECIDA COELHO, matrícula nº 32441-
02, ocupante do cargo de Atendente de Creche B, Classe A, Nível 47, do Grupo
Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
o tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
conforme Certidão nº 20023060.1.00294/22-5, expedida pelo INSS em 07.06.2022.
DECRETO Nº 590/22, DE 11 DEAGOSTO DE 2022
REENQUADRA, o servidor Paulo Edson Ribeiro, na classe correspondente à sua
formação acadêmica, devidamente comprovada conforme termos do art. 27º da Lei
nº 4.453/2016.
DECRETO Nº 591/22, DE 11 DEAGOSTO DE 2022
REENQUADRA, a profissional da educação Mariana Laile França, na classe
correspondente à sua formação acadêmica, devidamente comprovada conforme
termos do art. 9º da Lei nº 4.450/2016.
DECRETO Nº 594/22, DE 11 DEAGOSTO DE 2022
REENQUADRA, a profissional da educação Franciele Martins Lopes Correa, na
classe correspondente à sua formação acadêmica, devidamente comprovada
conforme termos do art. 9º da Lei nº 4.450/2016.
DECRETO Nº 595/22, DE 12 DEAGOSTO DE 2022
EXONERA, “a pedido”, a partir de 15 de agosto de 2022, GRAZIELA KERN
SARAIVA, matrícula nº 1197900/2, do cargo de Professor de Educação Infantil -
30h, de provimento efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nomeada
conforme Decreto nº 069/22, de 07/02/2022.
DECRETO Nº 596/22, DE 12 DEAGOSTO DE 2022
Concede Promoção Funcional aos servidores, abaixo relacionados, para os
respectivos níveis daTabela deVencimentos, instituída nosAnexos, das supracitadas
Leis, por terem concluído com êxito os 03 (três) anos de estágio probatório.
DECRETO Nº 599/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
CONCEDE PROMOÇÃO, por habilitação, à classe superior, no mesmo nível de
vencimentos, para as profissionais do magistério relacionadas, conforme Tabela de
Promoção Vertical e de Vencimentos, constantes nos anexos III e IV, da supracitada
Lei nº 4.450/16.
DECRETO Nº 600/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
EXONERA, “a pedido”, a partir de 13 de agosto de 2022, REGIANE PEREIRA
BISPO,matrícula nº 76090/1, do cargo deAuxiliar de Serviços Gerais, de provimento
efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, nomeada
conforme Decreto nº 054/03, de 21/02/2003.
PORTARIA Nº. 349/22, DE 03 DEAGOSTO DE 2022
DISPENSA, a Profissional doMagistério RenataMoreno dosSantos, da incumbência
deprestar serviçosemJornadaSuplementar, proporcional aonúmerodeestendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontra
posicionada.
PORTARIA Nº. 358/22, DE 10 DEAGOSTO DE 2022
NTERROMPE, a partir de 01 de agosto de 2022, nos termos do § 3º do art. 156 da
Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, concedida a VIVIANE
SOARES DOS SANTOS, matrícula nº 95524/1, ocupante do cargo de Operário,
Nível GPB1A017, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos
e Meio Ambiente.
PORTARIA Nº. 359/22, DE 11 DEAGOSTO DE 2022
DECLARA, que fica concedida a gratificação de 20% (vinte por cento) do valor da
referência salarial inicial atribuída ao cargo respectivo, de conformidade com o art.
92 e parágrafos da Lei 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e Lei
nº 5.058/22, para as servidoras constantes no anexo deste, de provimento efetivo,
lotadas na Secretaria Municipal de Educação, por desempenharem o Exercício do
Cargo em Localidade do Interior do Município.
PORTARIA Nº. 360/22, DE 11 DEAGOSTO DE 2022
CONCEDE,aREGINAAPARECIDADOSSANTOS,matrícula nº. 89362/2, ocupante
do cargo de Professor, de provimento efetivo, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, AUXILIO AO FILHO DEFICIENTE, na proporção de 30% (trinta por
cento) do salário mínimo instituído pelo Município, de conformidade com o art. 195
da Lei nº. 4.451, de 25/01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a
contar de 21/07/2022.
PORTARIA Nº. 362/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
DISPENSA, as Profissionais do Magistério relacionadas, da incumbência de
prestarem serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de
estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que
se encontram posicionada.
PORTARIA Nº 367/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
DECLARA, com fundamento no art. 154, da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
ServidoresPúblicosMunicipaisdeArapongas),queosservidoresabaixorelacionados,
usufruíram da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.
PORTARIA Nº 369/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
Concede, com fundamento no Art. 145 e parágrafos, Licença-Maternidade de 120
(cento e vinte) dias, e,Art. 146 e parágrafos,Prorrogação da LicençaMaternidade
de 60 (sessenta) dias, ambos da Lei nº. 4.451, de 25.01.16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais), às servidoras relacionadas.
PORTARIA Nº. 370/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
DECLARA, que no período de designação correspondente, fica concedida
Gratificação de Difícil Acesso, onde a remuneração será 20% (vinte por cento)
sobre o valor básico da carreira de Professor, calculado sobre a Jornada de 20 (vinte)
horas, condicionada à inexistência de transporte público, com fundamento no Inciso
I do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas),
para o (a) Profissional do Magistério Jussara de Moraes Coelho Augusto, lotado
(a) na Secretaria Municipal de Educação, por prestar serviços em escola de difícil
acesso no período de designação correspondente.
PORTARIA Nº. 371/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
DESIGNA , no período de 22 de agosto a 31 de dezembro de 2022, Daiane
Cristina dos Santos da Silva de Souza, matrícula nº 113700/1, ocupante do cargo
de Professor de Educação Infantil 30h, Classe C, Nível 05, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, para prestar serviços em Jornada Suplementar, no CMEI
Ana Paucic, onde a remuneração será proporcional ao número de 10 (dez) horas
estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que
se encontra posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450,
de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de
Pessoal Magistério Público Municipal de Arapongas.
PORTARIA Nº 373/22, DE 15 DEAGOSTO DE 2022
DISPENSA, com efeitos a contar de 01 de agosto de 2022, MARIA SILVANA
MOLINA RIBEIRO, matrícula nº 3646/2, ocupante do cargo efetivo de Professor,
da Gratificação por Exercício de Função em Comissão Permanente – GECP,
concedida pela Portaria nº 106/21, de 12/03/21.
PORTARIA Nº 374/2022, DE 16 DEAGOSTO DE 2022
CONTAR, com fundamento no art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451, de
25.01.2016 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arapongas), alterado
pela Lei 4.594/17, o período anteriormente trabalhado nesta municipalidade para
fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, aos servidores
relacionados.
Os referidos atos, na íntegra, encontram-se à disposição no Diário Oficial do
Município, no endereço www.arapongas.pr.gov.br.

SÚMULADE REQUERIMENTO DE
LICENÇASIMPLIFICADA

MIXTERRA - TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:
24.751.330/0001-87 torna público que irá requerer à Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina - PR, a
Licença Simplificada para Transportes de Resíduos não
perigosos a ser implantada R RUY VIRMOND CARNAS-
CIALLI, nº 1.459, Jardim Leonor - Londrina - PR.

PREFEITURAMUNICIPALDE IRETAMA
CNPJ 76.950.088/0001-74

EXTRATODO EDITALDE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS Nº 010/2022
Procedimento Licitatório nº 118/2022

OBJETO: Seleção de proposta para construção de 02 (dois)
Campos de Futebol Suíço na localidade “Distrito Águas de
Jurema e no Assentamento Muquilão (Junqueira)”, confor-
me projeto fornecido pela Secretaria Municipal de Obras do
Município de Iretama-Pr.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 224.799,18 (Duzentos e
Vinte Quatro Mil
Setecentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos).
ABERTURA: DIA 02 (Dois) de Setembro de 2022,
ÀS 14:00 Hs, na
Secretaria de Administração e Departamento de Licitações.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e Oitenta) dias.
Informações Complementares: O Edital e demais informa-
ções encontram- se à disposição dos interessados na Prefei-
tura Municipal de Iretama, sito à Rua Oscar Gauer Khunn,
174, centro em Iretama Pr.
Iretama – PR, em 17 (Dezessete) de Agosto de 2022.

Vanderlei Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURADE JUSSARA/PR
PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2022-PMJ - PRIMEIRA

RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃOAO EDITAL
A Prefeitura do Município de Jussara-Pr, por meio de seu Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições, em decorrência da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 069/2022,
que tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar
terceirizado, para uso da Secretaria de Educação, em atendimento à demanda dos alunos do
Município de Jussara, Estado do Paraná, torna pública e oficializa a presente RETIFICAÇÃO
ao Edital e Termo de Referência, conforme disposições a seguir:
1) Tendo em vista que o Município não tomou conhecimento acerca da NBR 15570 (item
36.1 e suas atualizações), a qual dispõe sobre as regras e dos equipamentos necessários
para apoio aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, é necessário, portanto,
considerar tal normativa e realizar a presente alteração ao Edital e Termo de Referencia.
2) Fica Alterado/Retificado o presente Edital e Termo de Referencia no que diz respeito à ca-
pacidade mínima de lugares nos veículos, inicialmente era exigido no mínimo 44 (quarenta
e quatro) lugares, agora passa a ser exigido nomínimo 26 (vinte e seis) lugares para atender
a NBR 15570.
3) Como tal alteração não interfere de forma direta na confecção da proposta de preços, fica
a data de abertura do certame mantida para a já designada.
4) As demais cláusulas do presente edital permanecem inalteradas.
Paço Municipal de Jussara, em 17 de agosto de 2022.

(original assinado): ROBISON PEDROSO DASILVA - PREFEITO MUNICIPAL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO NORTE DO PARANÁ– SINDIMETAL
NORTE PR, sediado na Rua Santa Catarina, nº 50, 25º andar, Edi cio Oscar Fugan , Centro, em
Londrina, Paraná, pelo seu Diretor-Presidente, vem através deste edital, nos termos do art. 18°;
art. 19° I; art. 20° VIII e art. 22° V e Parágrafo Único do Estatuto Social vigente, convocar as empre-
sas integrantes da categoria, associadas ou não associadas, para par ciparem da Assembleia Geral
Extraordinária no dia 29 (vinte e nove) de Agosto de 2022, segunda-feira, às 08h00 em primeira
convocação e caso não haja número legal, 1 (uma) hora após, às 09h00, em segunda convocação,
com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos constantes da Ordem do Dia: 1. Deliberações sobre autorização à Diretoria do SINDIME-
TAL Norte Pr para iniciar as negociações de Convenções Cole vas de Trabalho período 2022/2023
com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e deMaterial Elétrico de
Londrina e Região – SML/STIMMMEL e com a Federação dos Metalúrgicos do Paraná - FETIM, com
poderes para respec vas formalizações; 2. Deliberações sobre autorização ao SINDIMETAL Norte Pr
para definir e implementar medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para defesa dos
interesses da categoria econômica representada durante as negociações cole vas referenciadas nos
itens acima; 3. Assuntos Gerais. Apenas empresas associadas e quites com a tesouraria têm direito
a voto, que serão tomados por escru nio secreto, salvo se houver interesse e consenso entre os
votantes nomomento da Assembleia para que os assuntos da pauta sejam decididos por aclamação
conforme Parágrafo Único do ar go 22 do Estatuto Social da En dade. Londrina, 18 de Agosto de
2022. MARCUS VINICIUS GIMENES - PRESIDENTE DO SINDIMETAL NORTE PR.

AVISO DE LICITAÇÃO PROAMUSEP – UASG 926750
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 44/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022
Maringá, 17 de agosto de 2022.

O Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, com sede
a Avenida Nóbrega, 370 – Zona 04 – Maringá – PR, torna público que fará realizar às
13h00min (treze horas), do dia 31 de agosto de 2022, no sistema eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br, licitação de ampla concorrência, com o valor global de R$
3.668.630,17 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e de-
zessete centavos), cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços
de atendimento móvel de urgência e emergência para atender a demanda afeta ao
SAMU Norte Novo, em razão do encerramento do contrato entre as concessionárias
de pedágio e o Estado do Paraná. A pasta técnica e a documentação com inteiro teor do
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser adquirida na sede do
Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, no horário das
8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo site www.proamusep.com.br/
portaldatransparencia/licitacao.

Letícia Cristina Alves Drechasler da Silva - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará pro-
cedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL, com Cotas para ME/EPP/MEI, como as disposições
contidas no presente Edital.
OBJETO: Registro De Preços, para eventual e futura contratação de empresas para
locação de estruturas para eventos, que poderão ser utilizadas pelas diversas secre-
tarias do Município de Pérola, Estado do Paraná.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Unitário Por Item.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
Até às 14h00min do dia 30/08/2022.
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURADOS ENVELOPES: Às
14h00min do dia 30/08/2022.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola,
sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola,
Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 2367 de 31 de março
de 2017, e o Decreto Municipal nº 012/2009.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço
eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Maiores
informações pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min
11h30min e das 13h00min às 17h00min.

Pérola/PR, 16 de agosto de 2022.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

FUNDAÇÃOMUNICIPALDESAÚDEDEPONTAGROSSA–PR
Aviso de homologaçãoao edital de chamamentonº07/2022
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA,
torna público para ciência dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO
do CREDENCIAMENTO 007/2022 para contratação de entidade
privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social
na área da saúde, para gestão e operacionalização da UPASAN-
TANA 24H (UPA Nova Porte II), compreendendo a prestação de
serviços de saúde, bem como a administração e manutenção de
toda a infraestrutura, para o INSTITUTONACIONALDESENVOL-
VIMENTO SOCIAL (INDSH), com o valor de R$ 13.842.973,71
(treze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e se-
tenta e um reais), baseado na Lei Federal n.º8.666/93 e 9.637/98,
a qual teve sua constitucionalidade declarada na ADI 1923, e o
Decreto Municipal nº 19.497/2021. O Edital e Todas as demais in-
formações estarão disponíveis, na página da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa nos Sites: www.pontagrossa.gov.br e https://fms.
pontagrossa.pr.gov.br, e nos SEIs 45105/2022e 61979/2022.

Ponta Grossa, 17/08/2022
JulianeDorosxi Stefanczak

Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde

FUNDAÇÃOMUNICIPALDESAÚDEDEPONTAGROSSA- PR
Avisodehomologaçãoaoeditaldechamamentonº06/2022

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA,
torna público para ciência dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO
do CREDENCIAMENTO 006/2022 para contratação de entida-
de privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da
UPA SANTA PAULA 24H (UPA Nova Porte II), compreendendo
a prestação de serviços de saúde, bem como a administração e
manutenção de toda a infraestrutura, para o INSTITUTO NACIO-
NALDESENVOLVIMENTOSOCIAL (INDSH), com o valor de R$
20.177.820,00 ( vinte milhões, cento e setenta e sete mil, oitocen-
tos e vinte reais, baseado na Lei Federal 9.637/98, a qual teve sua
constitucionalidade declarada na ADI 1923, e o Decreto Municipal
nº 19.497/2021. O Edital e Todas as demais informações estarão
disponíveis, na página da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
nos Sites: www.pontagrossa.gov.br e https://fms.pontagrossa.
pr.gov.br, e nos SEIs 19384/2022e 61986/2022.

Ponta Grossa, 17/08/2022
JulianeDorosxi Stefanczak

Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde
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HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

Com base na Lei Federal nº 9.637/98, a qual teve sua constitucionalidade declarada na ADI 1923, 

e o Decreto Municipal nº 19.497/2021 analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade 

Credenciamento nº006/2022 – SEI nº 19384/2022 – para contratação de entidade privada, sem 
fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e 
operacionalização da UPA SANTA PAULA, compreendendo a prestação de serviços de 
saúde, bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, publicado em 

01/06/2022, nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO 

o objeto do Credenciamento para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s): 

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INDSH) 
OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
Contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social na área da saúde, 

para gestão e operacionalização da UPA SANTA PAULA 

24H (UPA Nova Porte II), compreendendo a prestação de 

serviços de saúde, bem como a administração e 

manutenção de toda a infraestrutura. 

1.681.485,00 20.177.820,00 

TOTAL R$ 20.177.820,00 ( vinte milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e vinte 
reais. 

 

Ponta Grossa/PR, 17 de agosto de 2022 

 
JULIANE DOROSXI STEFANCZAK 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

 ______________________________________________________________________________
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HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

Com base na Lei Federal nº 9.637/98, a qual teve sua constitucionalidade declarada na ADI 1923, 

e o Decreto Municipal nº 19.497/2021 analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade 

Credenciamento nº007/2022 – SEI nº 45105/2022 – para contratação de entidade privada, sem 
fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e 
operacionalização da UPA SANTANA, compreendendo a prestação de serviços de saúde, 
bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, publicado em 01/06/2022, 

nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto do 

Credenciamento para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s): 

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INDSH) 
OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
Contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social na área da 

saúde, para gestão e operacionalização da UPA 

SANTANA 24H (UPA Nova Porte II), compreendendo 

a prestação de serviços de saúde, bem como a 

administração e manutenção de toda a infraestrutura. 

1.153.581,14 13.842.973,71 

TOTAL R$ 13.842.973,71 ( treze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e 
setenta e um reais. 

 

Ponta Grossa/PR, 17 de agosto de 2022 

 

JULIANE DOROSXI STEFANCZAK 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

 ______________________________________________________________________________

 

 
EDITAL Nº 002/2022 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 - MÉDICO  

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, com sede na Avenida 

Visconde de Taunay, 950, Ronda, CEP 84051-900, inscrita sob o CNPJ nº 32.370.759/001-

52, representada neste ato por seu presidente JULIANE DOROSXI STEFANCZAK, no uso 

de suas prerrogativas legais através do Diário Oficial do Município, TORNA PÚBLICO para 

ciência dos interessados que estão ABERTAS AS INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo e 

possível contratação de pessoa física em área médica, nas especialidades e regimes 

especificados a seguir, para prestação de serviços temporários de atendimento médico nas 

Unidades Básicas de Saúde, a fim de complementar os serviços de saúde oferecidos pela 

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) do Município de Ponta Grossa e região, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 

4.304/89.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) é destinado a selecionar profissionais 

especializados para atuarem em estabelecimentos na Rede Municipal de Saúde de Ponta 

Grossa, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, suprindo as vagas existentes nesta Municipalidade, nos termos da Lei Municipal 

nº1.434/2005, inscrito como contribuinte do Regime Geral de Previdência Social, com 

contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

1.2. Este Processo Seletivo Simplificado (PSS) consistirá em prova de títulos referentes a  

“ESCOLARIDADE” e “TEMPO DE SERVIÇO”, conforme disposto no item 3.1 deste 

Edital.  

1.3. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta 

por 03 (três) servidores, designados através da Resolução 002/2022, SEI 51954/2022.  

1.3.1. As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas.  

1.4. Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição da República, 

bem como os dispositivos da Lei nº 4304/89, que autoriza a contratação por prazo 

determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público.  

1.5. O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no 

painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da FMS, no endereço 

 

 
eletrônico da Prefeitura www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/pss-002-2022, no mínimo 05 

(cinco) dias antes do encerramento das inscrições.  

1.6. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado (PSS) 

serão publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 

eletrônico.  

1.7. Os prazos definidos neste Edital observarão o cronograma Anexo I deste Edital.  

1.8. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de títulos dos candidatos pela 

Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.  

1.9. A contratação terá a duração de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06 

(seis) meses, conforme disposto na Lei nº 4304/89, art. 4º, §6º sendo regido pela CLT.  

1.10. A contratação de pessoal será para o desempenho da seguinte função: 

FUNÇÃO  VAGA  ESCOLARIDADE  REMUNERAÇÃO
* 

MÉDICO 8H 
DIÁRIAS / 40 
SEMANAIS   

01 + CR  Superior na área de  medicina 
e Registro no Conselho 

R$70,00 POR 
HORA 

*Limitado ao redutor salarial constitucional  

 

1.11. Antes de se inscrever neste Processo Seletivo Simplificado, o candidato deve observar 

as prescrições deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da 

convocação, todos os  requisitos exigidos para a contratação, conforme previsto neste Edital.  

1.11.1. Ao realizar e finalizar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todos 

os termos deste Edital, sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.   

1.12. A participação dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado não implica 

obrigatoriedade de sua contratação, fora do número de vagas ofertadas, neste caso, ocorrendo 

apenas expectativa de “convocação” e  “contratação”, ficando reservado à Fundação 

Municipal de Saúde de Ponta Grossa o direito de proceder às admissões em número que 

atenda ao interesse e às necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de 

classificação final e ao prazo de validade deste PSS.  

1.13. Ficará reservado à pessoa com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das 

contratações que venham a surgir durante a vigência deste PSS, conforme a Lei Municipal nº 

6.125/1999 e o Decreto Municipal nº 135/2000. Para a contratação, é necessário que as 

atribuições da função sejam compatíveis com a deficiência apresentada. 

1.13.1. Quando o número de vagas reservadas aos candidatos autodeclarados como pessoa 
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