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Copia do CPF do represenlante da Entidadei

Copia da Lei dc Utilidâde Pública;

Cenidâo liberatória do Tribural de CoDtas do estado do Pamú
(§wu.tce.pr.gov.br);

Ceíidâo liberatória ou documento equivâlente. expedido pelo Setor de

Contabilidade, desta Prefeitura Municipal. ceÍificando a aprovação da

prestação de contas de TÍansferênci&§ Voluntsrias Municipais dos

recursos recebidos no exercício anterior;

Cenidâo Negariva quanto ao pagamento de tributos. ernpréstimos e

finallciammtos junto a Entidade concedente dos recursos. nos tcrmos
do aÍt.25, § l'. inciso lV, alinea A, da Lei Complementar Federal n"

r 0l /2000:

Prova de regulâridâde relativa à seguridade social e ao fundo de

garantia por tempo de serviço (FGTS), demon§trÀndo situaçào regulâr

no cumpnmento dos cncargos sociais instituídos PoÍ lei;

Plano de rrabalho deve conteÍ no mininm

Razõês que justifiquem a formalização do ato de transferência

volunwii. ou seja, do TERMO DE CoLABORÂÇÃoi
Descíção completâ do objeto â seÍ executâdo;

DescÍição das metas a serem atingidâs. qualilariva e

quantitati!amenle:
F.tapas ou fases da execuçào do objeto, com previsào de inicio e fim;

Ptúo de apticaçào dos recuÍsos Â serem desembolsado§ pclâ enlidade

concedente e a contrapaÍidâ hnanceilâ dâ entidade proponente, se for
o câ§o, paú câdâ projeto ou evento;
Cronognma de de.sembolsol

Parâmetros para aferição do cumpÍimento das meta§.

CLÁUSUI,A QUARTA - DA DENÚICIA E DA RESCISÃO

O preseíte TERMO DE COLABOR^ÇÀO poderá set denunciado'

poi qualqucr das panes por escrito a qualquer tempo. e rescindido de

Itená aireiro, iídependentemente de interpelaçâo judicial ou

ãxtrajúicial, por descuÍnprimento das normas e§tabelecida§ na

legislaÉo vigente. por inadimplemento de quaisquer umas das

cláusulas ou condiçôes.

cLÁusuLA ouNTA - DA RESTITUTÇÀo

A TOMADORA compromete_se a restituir os vâlores transferidos

pela CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acÍescidos de

juros legais, na forma da legislaçào aplicável aos débitos para com a

iazenda do Municipio, a paÍir dâ data do recebimento, na hipótese de

inexecwão do objeto da avença, ou de outm iÍregularidade em que

resulte prejuizo ao Erário, conforme exigência da Lei n' 8.6ó6193 no

seu artigo I 16.

CLÁUSULA SEXTA
VIGÊNCIA

DO PRÀZO DE EXECUCÃO E

O prazo de vigência do presenle termo de colaboraçào é até 3l dc

dczembro de 2024. podendo ser rescindido a qualquer momenlo.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DO CHÀMAMENTO

Para firmar tal parceria foi efetuada a inexigibilidade de chamâmeno
público n"06/2022 publicadÂ no dia 2l de maio de 2022, no Diário

OÍicial dos Municipios do Paianá, edição 2523, com base ro Aíigo
10, inciso vl dâ Lein" 13.019/2014.

CLÁIISULA OITAVÀ - DO FORO

Fica cleito o foro de União da Vitória para dirimir âs questões

decorÍcntes da execução do preseote telmo de colaborâção. com

rcnúncia expressa de qualquer outro, poÍ mâis privilegiâdo que seja

JOSÉ JORGE DOS SÀ]\|TOS
Presidente do CTC

Testen'nrnhas

Publicado por:
Sidnei Alves de Lirna

código ldertificâdor:DECl9Dl {

SECR-ETÀRTA MUNICIPAI, DE ADMINISTRAÇÀO -
COMPRAS E I,ICITAÇ-ÕES

AVISO DE LICITAÇAO

AVISO DA DISPE\SA F.I,ETRôNICA N'OOI/2022
CO\TRA'TAÇÃO DIRETA ENTERGI."\CI AT-

TIPO NIENoR vALOR GLoBAI,

BÁCHIR ÁBBÁS
Prefeito de Uniâo da Vitória

Esrc pÍoccdimmto de Dispcnsâ de Licitaçào Eletrônica - DLE.

obedece integralmente à Lei n' 14 133, de l'de âbril de 2021, que

insrinriu â Nova Lei de Licitações e Co[imtos - NLLC. Lci
Complementar 123/2006 e Lei Complementar 14712014

OBJETO: Escolha da proposra mais vantajosa por f)i§pensa de

Licitâçâo para Contmtação EMERGENCIAL de empresa

especializada parer prestaçào de seÍviços de manutenção coretiva c
preventiva do parque de iluminação públicá do Municipio de União da

Vitória. co estimâtiva aproximada de 8-766 (oito mil setecentos e

sessenta e seis) pontos. incluindo o fom€cimenlo de mão de obra e

rrâteÍiâis necessâtios.

E por estarem justos e acordados, fúmâm o preseDte termo de
colâboraÇão em 02 (duas) vias de igual teor e forma, nâ presença dâs

teslemunhas abaixo relacionadas

Uniào dâ Vitória, 3l de maio de 2022

DIA-iHORARIOS:

DrvuLGÀÇÃo DA DTSPENSA ELETRÔ)IIC At lt t05t2o22

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: NI/O612O22 àS

09h00min.

ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE PREÇOS: 03/0ó/2022 às

09h00min

Com Prorrogaçio Atrtomític.

REFERÊNCIA DE TEMPTO: Para todâs as Íeferénciâs de lempo

será obseÍvâdo o hoÍário de Brasíliâ /DF e, dessâ formâ, serâô

registradas no sistemâ eletíônico e na documeítaçâo relativâ aÔ

cenâúe.

o Edital e seus anexos podem ser obtidos no Depanamento de

Licitação, localizâdo no 4" (quaío) andar do Prédio Celltlal da

Prefeilura. das l2h00min às l8h00min. nos dias úteis, no 'e'lc'

wrÀ'w.uíiaodâvitoria.pr.gov.br.
Outras infornrâÇões pelo e-zail: licitacao@;uniaodavitoria.pr.gov'b;'

LOCAL DÂ DISPUTA: http://\t\\'.bbmnetlicitacoes.com'br
"Acesso Ideítificado ío link licitaçôe§ públicas" Para todÀs as

Íeferênciâs de tempo será observado o horário de BÍâsília (DF)'

llniâo da Vitória/PR, -10 de mâio de 2022.

BÀCHIR,4BBÁS
Prefeito
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Publicàdo por:
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SCCRETARIA MUNICÍPAL Dt] ADMI\IS'I'RAÇÃO .
col\tPRas E LtcrTAÇoES

DECRETO N" 239/2022

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÀO
ESPECIAL DE PLANEJAMENTO.
IMPLÀNTAÇÀO E ACOMPANHAMENTO
INDUSTRIÀL-

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de Uniào da Vitória. Eslado do
Paraná. no uso de suas atribuiçôes legais.

DECRETAT

Aí. l' Reconduz os Mcmbros da COMISSÀO ESPECIAL DE
PLÂNEJAMENTO, IMPLANTÁÇÁO E ACOMPANHÀMENTO
INDUSTRIAL. de acordo com o Árt. 19' da Lei Municipal n"
102212ú2, pam o perido com vigôncia Àté 3111212024. À q\al ficÀ
assim constituída:

REPRESENTANTES DO EXECU'TIVO MUNICIPAL:
Gilberto [,uis GoÍçalves
AÍrdre Otto Hochstein
Sldnei Àlv€s d€ l-imã

REPRf,SINTANTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE UNIAO
DA UTóRIA:
Cordovan FredeÍico de Melo Neto

REPRESENTA\TE DA ASSOCIÂÇÁO COMERCIÀL E
INDUSTRIAI, DT] UNIÀO D-{ VITóRIA:
Renaí Henrique Crrdoso SenIT

REPRESENTANTE DO SINDICÀTO DOS TRABALHÂDORES
lrAs INDÚSTRIAS .DA CONSTRUÇÃO E DO t\tOBrLrÁRrO
Df, UNIÀO DA I'ITORIA:
Itâcir Brâz Bâzzi

R,EPRESENTA.IITE DA CÂMARA
LOGIST,\S _ CDL:
Germrno Jose Hobi Goncho

DE DIRIGENTES

Àn. 2o Fica revogado o Decrao n" 99/2022.
Aí. 3" Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicaçào

União da Vitória. 30 de maio de 2022

BACHIR,1BBÁS
Prefeito Municipal

LINDÁMIR DE FÁTIMA 
''.4REL4Secieúria Municipal de Administraçâo

Publicrdo pori
Sidnei Alves dc Lima

Código ldêntifi cador: 209D1)6F5

SECRETARIÂ MLÍNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPR-AS E LICITAÇÕES

PORTARTA N'293/2022

BACHIR ABBAS, PÍefeito Münicipal de União dâ Vitória. Estado do

Pxraná. no uso de suas aúibuiçôes legais.

Considemndo que chegou ao conhecimeíIo desta AdministraÇão. o
encamiíhamento do Oficio tr. 0712022, elabor^do pelo Vereador
EmeÍson Lourenço Litwinski (PTC) e e[viado ao Ministéio Público
EstaduÂl, aos cuidâdos do Promotor An&é Luis Bonotini;
Considerando que o teoÍ de tal oficio solicitâ que o Ministério
Público peça a anulaçào do Processo Seletivo abeno pela

Municipalidâde. paÍa a côntratação de estagiários. contÍalado almvés

do CIEE-LVÂ (Centro de Integraçâo Empresa Escola. agência de
União da Vitóriâ/PR), com gmves insiDuaçôes de irregularidades e

inirioneidade no cenâme. bem como falta de transparência e que. tal
situação. culminou na aprovação de um cândidato quc seda enteâdo
do Prelbito Municipal:
Considerando que todo e quâlquer ato da adminisrraçào
que pnÍnztr pela idoocidâdc. rrâNpa.Íência c tmpcssoâ
outuos principios constitucionais que Íegem os âtos admi

RESOLVE:
An. l" Encamiúar â COMISS.ÃO PERMAN
PROCESSO DE SII\iDICÂ:{CIA. criada arravés da
730/2018. para que âpure os fatos acima citados nô PROCESSO
PROTOCOLADO SOB N' 99654i2022. bem como se houve qualquer
tipo dc irregulâridade antes, dwante ou após realizâçâo do cename de
Processo Seletivo para contrataçào de Estagiários, devendo os
trabalhos da comissão ser iniciado !gp3!!g!11gggQ.

AÍ. 2". Conforme dispõe o artigo 215 da Lei Municipal n"
lixr o prâzo de 30 (Írintâ) diâs parâ â conclusâo do

Ân. 1". Rcgistr€-se. Cumpra-se.

União da Vitória. 27 de mâio de.2022

I t\1t1vÍR ttE FlTt\r t t lREL1
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^dn6Bb{nõ
Publicado por:

Sidnei Alves de Lima
Código Identifi c.doÍr529880FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A!'ISO DE LICITAÇÀO

PREGÃO ELETRÔNICO N,
I ll12022
REGISTRO DE PREÇOS

6it2022 PROCESSO \

OBJETo: Registro de Preços para aquisição, de forma parcelada. de

EPI'S - Equipamentos de Proteção Individual e materiais. para

atênder as necessidâdes da Vigilâícia Anlbiental do Municipio União
da Vitória - PR. conforme condiçôes. quântidÂdes e exigências
cstabelecidas neste edrtal e scus anexos.

ATENÇ,íO: Licitoção EXCLUyVÀ para Microentpresa,
Micrcempreendedor hdividual e Enpresa de Pequeno Porte, nos

termos do lnciso I, do Arligo 48, do LC fi." 123/200ó (RedaÇõo dada
pelu Lei Complene»tar ." 147, de :014).

FORI\ÍA DE JULGAIIENTO: Menor Preço PoÍ Ilem.

t847fi992.
Dro(êsso.

RECEBII\IENTO DAS PRoPOSTAS: até às 08h30min do dlâ
t4t06t2022.

CAD^STRO DOS DOCUMENTOS DE HABILIT^ÇÀO (diíêro
no siÍ. da BBMNlll'): até as 0th30min do dià 14/0612022.

ÀBERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: diA 14116/2022

a prrtir das 08h31mln.

INíCIO DA SESSÃO PÚBI-ICA DE DISPTITA DÊ PREÇOS: diA

1410612022 â prrtit das 09b00úiÍ após a âvaliaçào das propo§tas

pelo(a) Prcgociro{a).

VÀLOR TOTÂL ESTIMÀDO NA LICTTAÇAO| R$ 43.157.-11

(QuareDE e Três Mil e Cento e Cinquentâ c Sete Rezis e QuarcnÉ e
Um Cetrtavos).

Pregoeira: l-arissa Oxana StacheÍa.

Outras informações podem ser oblidas no Depafiâmento de Licitação
da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rua Castro Alves. n"
50, Ceotro - Urião da Vitóri&/PR. Telefones (42) 3522 2871, (42)
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MAIS€UIDADO
O nümero de câsos de gripe e rêsÍriados tem

cnâdo uma aerta coníusáoem Íelaçáo aos diag-
nósticos que alguns pacientes tem recebido.
Tem gente achàndoque está com gripe e comou-
tras drsençãs rêspirôtôíiaa normôis pârâ êsta
épocô do ano e na verdadeestácom COVID. Srm
eta existe ainda. Ou isso faz parte da tãl neces-
sidade de imunidade de rebânho, ou tem algu-
mô(oisaêrrada.

Nos dois ü(timos ânos ningúm mais tlnhâ si-
nuslte, bíonquite, pnêumonia, resfriado, grlF€,
era óCOVID. E agora é como se o COVID nunca
tivesse exlstido. As pessoas vottaraÍh a morrer
do corôçáo, de cáncet de outrÀs doenças respi-
ratória5 e o COVIo acabou. E oLha que a dengue
e a influenza, doençôs que estão fazêndo um es-
trago este ano, iá estavam poÍ aqui há atqum
tempo, mâs auncâ receberam a àtençáo neces-
úrla porque oCOvlD mâtava todo mundo quefi-
cavà doênte de quatquercoisa. Âtéunha êncrâ-
vada, atropelâmento, âssassinÀto, acàbou ü-
randoóbito deCOVlD.

Temos que lembrôr que a covlo continua
por aquj. Pessoal da saúde úbLi(a tem que ser
mars lransparente, Dolitrcos tem que ter mars
responsabilidade sobre Seus comandados que cu-
idam dêsta área, ôté me.mo alguns veiculos de
comunicaçáo tem que paraÍ de seíem tâosensa-
cionôti5tô5 ê vottarem a prestar um ieMço de
respeito pàra à poputâção, noticiando o que é Íe.
at, náo ôpenâs aquilo que interessa parâ pÍêlu-
dicâr ou eiudar um candidato.

NAESTRADA
Âpesâr de teÍ dei)6do de ocupa. uma càdei-

ra nâAssembleia Legi{ativâ do Faraná no fiíh de
março, com ô votta de Márcio Nunes, o ex-Líder
do governador Carlos Môssâ Ratinho Junior
(PSD)naAssembteia LeqistatjvadoParaná, Hus.
sein Bakíi íPSD), contlnuasua atuaçâo nô potíti.
(a sem pàraí EmCàstro, (rdade dosCamposGe-
rais, íoi hohenageado pêta propostà que deno-
minou â antiga Êstrâda dàs Pedras de Rodoúâ dô
Leite Dionisio Bertolini.

Hussein amptiou sua base de traba(hô para
outras regiões doestado. atém de LJniáo da Vitó-
ria e Ponta Grossa, Hussein vem trâbalhàndo íor-
te na regiâo de Fozdo lguaçu. 5ô esperar que a
poputàçào reconheça o trabalho fêito poreleen-
quantodeputôdo-
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Í BEuorÁto_ DÉ piot€sro DE tilulos -
tNt o D^ uÍonu - PR

EDÍTAL OE INTIMAÇÁO
ÉNCONTN^I'+SÊ NÊSI€ ÍÁAEüONATO, SITIJAOO NA ÂÚÂ

oEs. cosTA caFv LNo, 867,
PÂn^ PÂGÂMEúIO AÍE 01,6/2022 AS 17:mHS. OU

PROIESTO OS TIÍUIOS 
^B 

tXO
DE ÊESPON§qBI|DÀOÉ DOS OBRIGAOOS
SEGUIF BEIACIONADOS:

2,-1051?022{[ú01 IME IGÂEJA MISSÁO EVANGEIJSICA
CNPJ 12..88.043/m0117

Íàgamê.ro al€ 01/06/2022 s 17:@hs. (Pubicâdôoú
3110st2022\.

27D&2G2q)Or1,Sw|^-ÍÉFEZNHÁ SÁl-O NH .CPF
0(3.1 12.1 1029.

làgmdro rià 0186/2022 a 17:0(t8. lPubli..do .h
31/05/2ô24.

POÊ NAO IER S]DO POSSIIEI ENCONTFÁR/IIITIMAR OS
RÉÊEÊtms ÂEsPoNsÂvÉts,

P€LO êFÊSÉNÍE OS INÍMO PAÂA ÍOOOS OS FINS OE
O|ÂEIÍO E. 

^O 
UESr,lo IEMPO OS

ê|ÊNNFCO OÉ OIJÊ. SÊ NAO FOÂ Â]ENDIOO O PÂÉSENIE
NO PR^ZO LEGAT SEBAO

LAVÂ^OOS OS RESFECTNOS PRO]ESTOS

lJNtÀo oÀ l/lToBta íPÂ) 30 DE ÀrÁto DE 20?2

MÁÂCÔS MEDEIFOS DE ALBUOUEROUE
TÀâ€ÚÂO

Âssine credibilidade.
Assine O Isuassu. 3524-2363

ot, oLHElr lssol
O Sesc Uniáo dâ Vitórià irá retornàr com o

projêto Cine sesc. Realizadoem parcerià com o
Cineclube Agulheiro e com sessóês gratuitâ, rea -

liza ainda um debate sobre o filme asrittido, por
meio dor bàte-papôs que ocorreráo após as ses-
sóes,

No mês deiunho, o proieto contêmplârá do-
is titulos nâcionais de excelência: Cidade de De.
us, eribido no dia 3. as 19h15; e O Pàlhâço, exi-
bido no dia 17, tamÉm a§ 19h15.

Suínula clê Pedido dê Rênovâçáo dê Lic6nça
Ambientâl SimOlifcâda

Pãúo Cá2âÍ Morandi. locálizâdo na Colônia Sào
Faíael no Município dê Porto Vrtôna - PR,

inlorrra qu6 solicitou âo IAT a Lic6nçá Â biên|âl
Simpl,Íicada pàíâ àüMdadê dê FabÍicaÇião cle
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