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Curitiba, 15 de Julho de 2019 - Edição nº 2537 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Interior
IDMATERIA1545585IDMATERIA

1º EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASEdital
de Citação de interessados, ausentes, incertos e não sabidos, nos autos nº
0001939-97.2017.8.16.0163 de AÇÃO DE USUCAPIÃO movida por JOÃO ELIAS
E TEREZINHA LIMA ELIAS com relação ao seguinte imóvel: " área de imóvel de
18.150,00 m² ou 0,75 ALQ. PTA. A poligonal tem início no marco O=PP, segue
confrontando com João Elias, segue com o rumo de 87°39'29"NE e percorre 62.54m,
até o marco 1m, segue com rumo de 13°21'51"SE e percorre 85.51m, até o marco
2, segue com rumo de 13°21'51"SE e percorre 211.22m até o marco 5, segue
confrontando com João Elias segue com o rumo 13°21'40"NO e percorre 295,20m,
até o marco 0=PP, onde teve início esta descrição.", para que no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do dia seguinte ao da publicação do segundo edital e na forma do art.
335 c/c art. 219, ambos do CPC, para apresentarem resposta aos termos iniciais.
Consigne-se ainda, no que se refere a especificação de provas, a necessidade
de observância da norma contida no art. 336, parte final, do CPC, sob pena de
preclusão. Eu, (JOSIANE GOMES NOGUEIRA), Escrevente juramentada do Cível
que o digitei, conferi e subscrevi.- Siqueira Campos, 09 de julho de 2019.Amani Khalil
Muhd CiuffiJuiza de Direito
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OUTRAS PUBLICAÇÕES ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - “CIVARC”
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2020
Licitação de Livre concorrência
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - CIVARC, Estado do Paraná, torna público 
que fará realizar licitação, conforme segue: 
1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
001/2020 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR 
LOTE. 
2 – OBJETO: Aquisição de uma Escavadeira 
Hidráulica: nova, zero quilômetros (conforme anexo I) 
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 374.000,00 (Trezentos e 
setenta e quatro mil reais)  
4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22/04/2020 
às 09:30h no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações” 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao CIVARC, situado na Rua Her-
mindo Augusto de Oliveira, nº 84, das 08h30min às 
11h00min e das 13h30min às 16h30min. O edital 
completo, futuras atas e contratos encontra-se dis-
ponível no endereço eletrônico www.civarc.com.br 
no link Diário Oficial.
Japira, 02/04/2020
JULIANO RODRIGO MOREIRA,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 001/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 01/2020 
de 16 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação para Contratação 
de profissional especializado na Categoria de Enfermeira Padrão pelo período de 
90 (noventa) dias, para o atendimento de 08h00 (oito) diárias  no Posto de Saúde 
Municipal, no período de segunda à sexta-feira das 07h00 às 17h00, para substituir 
a funcionária pública e enfermeira Andressa Caroline Galdino Teodoro da Silva, a 
qual foi afastada por estar no grupo de risco, e por estar no final da sua gestação, em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020, 
em regime de emergência, conforme solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde. Perfazendo o valor de R$-3.451,71 (três mil quatrocentos e 
cinquenta e um reais e setenta e um centavos), como vencimento básico e R$ - 
209,00 (duzentos e nove reais) como adicional de insalubridade fixada em 20% 
do salário mínimo, perfazendo o valor mensal de R$ 3.660,71 (três mil seiscentos 
e sessenta reais e setenta e um centavos), totalizando o valor para o período de 
90 (noventa) dias de R$ - 10.982,13 (dez mil novecentos e oitenta e dois reais 
e treze centavos), para Prestação de Serviços, em favor da Enfermeira senhora 
Vanusa Lopes Ferreira, CPF: 102.420.639-42, COREN-PR 000.580.018. Face 
ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul–PR, 07 de abril de 2020.
.Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 40/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETAR-
IAS LTDA
Valor............: 103.900,00 (cento e três mil novecentos 
reais)
Vigência.......: Início: 07/04/2020 Término: 07/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 6/2020
Recursos.....: Dotação: 1.016.4.4.90.52.00.00.00.00 (442) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 
CONFORME
CONVÊNIO MAPA Nº 890122/2019
Pinhalão, 7 de Abril de 2020

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
P R O C E S S O  N º 
45/2020
TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2020
A Comissão Perma-
nente de Licitação, da 
Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exer-
cício das atribuições 
que lhe confere a 
Portaria nº 04/2020, 
de 13/01/2020, torna 
público, para conheci-
mento dos interessados 
que fará realizar no dia 
28 de abril de 2020, 
às 08:30:00 horas, no 
endereço, RUA GER-
ALDO VIEIRA, 410, 
P INHALÃO-PR,  a 
reunião de recebimento 
e abertura das docu-
mentações e propostas, 
conforme especificado 
no Edital de Licitação Nº 
03/2020-TP na modal-
idade TOMADA DE 
PREÇOS.
Informamos que a 
íntegra do Edital poderá 
ser solicitada através 
do e-mail: licitacao-
phl02@gmail.com ou 
pelo site: https://e-gov.
betha.com.br/trans-
parencia/01037-031/
con_licitacoes.faces
Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIAL-
IZADA PARA CON-
STRUÇÃO DE ESTRU-
TURA E COBERTURA 
METÁLICA PARA A 
ARQUIBANCADA DO 
CENTRO DE EVENTOS 
CONFORME CON-
TRATO DE REPASSE 
N °  8 6 4 9 3 5 / 2 0 1 8 /
MTUR/CAIXA.
Critério de Julgamento: 
Empreitada por preço 
global (material e mão-
de-obra), tipo menor 
preço por item.
Pinhalão, 07 de abril 
de 2020.
    GUILHERME HEN-
RIQUE BARBOSA 
MARTINEZ
Presidente da Comissão 
Permanente de Lici-
tação

PINHALÃO



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 41/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS 
LTDA.
Valor............: 167.300,50 (cento e sessenta e sete 
mil e trezentos reais e
cinqüenta centavos)
Vigência.......: Início: 07/04/2020 Término: 
07/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9/2020
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
1.016.4.4.90.52.00.00.00.00 (444) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MINI-
CARREGADEIRA
CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 893558/2019
Pinhalão, 7 de Abril de 2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
 O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº. 08/2020 de 18/02/2020 a 
FAVOR do Proponente:
YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - 
EIRELI, CNPJ Nº 22.087.311/0001-72, pelo valor 
total de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil 
reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      
Em 07 de abril de 2020.
      
 SERGIO INÁCIO RODRIGUES  
       
                       Prefeito Municipal

PINHALÃO
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[AUXÍLIO]

[VOUCHER]

Governo Estadual propõe voucher para 
população vulnerável comprar alimentos

Medida está dentro do pacote social de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus
AEN

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
encaminhou nesta segun-
da-feira (6) para a Assem-
bleia Legislativa um pro-
jeto de lei que propõe 
auxílio emergencial de 
R$ 50 durante três meses 
(prorrogáveis) para os 
paranaenses mais vul-
neráveis. A concessão 
destina-se exclusivamente 
para a compra de produtos 

alimentícios que compõem 
a cesta básica, e é uma 
medida que complementa 
o auxílio proposto pelo 
governo federal.
O benefício será operacio-
nalizado por meio de um 
voucher ou outro modo 
que assegure crédito para 
futuras despesas nos mer-
cados credenciados pela 
Secretaria da Agricul-
tura e do Abastecimento. 

Essa medida está dentro 
do pacote social de enfren-
tamento da pandemia do 
novo coronavírus e dos 
reflexos causados pela 
situação de calamidade 
pública. Os recursos são 
do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação à 
Pobreza.
No texto do projeto de 
lei, o governador destaca 
que grande parte da pop-

ulação economicamente 
ativa do Estado atua no 
setor informal, que é con-
stituído, por exemplo, por 
trabalhadores domésticos, 
babás, carrinheiros, vende-
dores ambulantes, autôno-
mos de serviços gerais, ou 
por microempreendedores 
de baixa renda e sem 
acesso à aposentadoria ou 
licença médica.“O Estado 
do Paraná, detentor de 

um Fundo de Combate à 
Pobreza, alimentado com 
recursos de um ICMS 
adicional, não pode ficar 
inerte às necessidades de 
parcela de sua população 
que está ou poderá ficar 
vulnerabilizada com o 
avanço da pandemia”, res-
salta o governo na justifi-
cativa de encaminhamento 
do projeto para análise do 
legislativo.

Poderão receber o 
auxílio paranaenses que 
cumprem cumulativa-
mente os seguintes requi-
sitos: maiores de 18 anos; 
sem emprego formal; com 
renda familiar mensal 
per capita não superior a 
meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal 
total que não exceda três 
salários mínimos; e que não 
são titulares de benefício 
previdenciário, seguro-de-
semprego ou programa 

de transferência de renda 
federal ou estadual, ressal-
vados os beneficiários do 
programa Bolsa-Família.
Também são considerados 
economicamente vulner-
abilizados para efeito do 
projeto de lei o Microem-
preendedor Individual 
(MEI), o contribuinte indi-
vidual do Regime Geral 
de Previdência Social e 
o trabalhador informal, 
de qualquer natureza, 
inscrito no CadÚnico.

A concessão destina-se exclusivamente para a compra 
de produtos alimentícios que compõem a cesta básica


