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Responsável pela gestão do projeto Marli T. Filipak 

Representante da Tecnologia da Informação Rodrigo Mazur 

Representante do Setor de Planejamento Marli T. Filipak 

Representante do Setor Contábil Cely Cristina Padilha Baumel 

Representantes do Setor de Tesouraria 
Simone Polak / Adriana dos Santos R. 
Piekarski 

Representante do Setor de Tributação Nayara Baumel Bello Malinovski 

Representante do Setor de Licitação Patrik Alves 

Representante da Secretaria de Administração Jaime Kfiatkoski 

Representante da Procuradoria Jurídica Eliezer Lima Reis 

Representante de Recursos Humanos Fábio Luis M. Padilha 

Representante do Patrimônio Thomas Gaspar Santana 

Representante do Almoxarifado/Compras Paulo Sérgio da Silva 

Representante do Instituto de Previdência - IPRE Cely Cristina Padilha Baumel 

Representante do Legislativo Guilherme Bruno Wonsovicz 

  
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Prefeitura Municipal de Contenda em 18 de maio de 2021. 
  
ANTÔNIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cely Cristina Padilha Baumel 

Código Identificador:C2C86A7C 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 030/2021 
 
EXTRATO DE DISPENSA Nº 030/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA B-1 E B-2 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI Nº 
8666/1993 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0700310302001920473390300000 FONTE 303 
VALOR TOTAL: R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais ) 
FORNECEDOR: ARAUSET GRÁFICA E EDITORA LTDA - 
CNPJ: 00.694.756/0001-88 
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 21/05/2021 
  
ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador:63A2B40F 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2021 
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 
10.520/2002, Decretos Municipais nºs 186/2005 e 198/2009. 
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal 
VALOR TOTAL: R$ 486.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 
E SEIS MIL REAIS) 
CONTRATADA: IBG � INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 67.423.152/0001-78, 
DATA: 21/05/2021 
  
ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Helena Gawlak 

Código Identificador:86C3718C 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015 
DISPENSA 016/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº082/2015 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel 
localizado na Rua Des. Lauro Lopes, 385, Centro, em Contenda/PR, 

para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde, 
quais sejam, atendimento das especialidades médicas, coleta de 
material e marcação de exames, sendo que o imóvel já está sendo 
utilizado pelo Departamento para atender essas finalidades. Contém 
06 salas com banheiro, 01 recepção, 01 sala de reuniões que será 
utilizada para implantação da Secretaria de Saúde, e 02 banheiros 
públicos. O imóvel está descrito na matrícula nº 3.295 do Registro de 
Imóveis da Comarca da Lapa, Estado do Paraná. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X, da lei nº 
8.666/1993 
VALOR TOTAL: R$ 48.505,56 (Quarenta e oito mil e quinhentos e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos). 
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO: 25 de Abril de 2021 até 25 
de Abril de 2022. 
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: 25 de Maio de 2021 até 25 de 
Maio de 2022. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
0700310304001920483390390000 FONTE 34941 
0700110122001920413390390000 FONTE 3000 
070031030100192043339039000 FONTE 303 
CONTRATADO: SINDICATO RURAL DE CONTENDA, 
inscrito no CNPJ nº 76.241.470/0001-09 
DATA: 21/05/2021 
  
ANTONIO ADAMIR DIGNER 
Prefeito Municipal  

Publicado por:
Helena Gawlak

Código Identificador:4D9A264A

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 EDITAL N.º 05/2021 
 
O Prefeito de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 
01/2020, em conformidade com a Constituição Federal e demais 
disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão 
Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria n° 
048/2020, resolve, 
  
TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º - A alteração da data da prova escrita do concurso 01/2020 
para o dia 20 de junho de 2021 � DOMINGO, no período da 
MANHÃ, devendo os candidatos comparecer ao local de realização 
das provas, às 08h00min, pois os portões permanecerão abertos 
somente até às 08h45min (horário oficial de Brasília), horário após o 
qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a 
sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo 
imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação 
com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que não 
serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de 
��documento digital�� para ingresso na sala de provas. 
Art. 2º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos deverão 
fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de 
realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido 
álcool em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de 
higiene e precaução ao COVID-19. Não será permitida a entrada no 
local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver 
fazendo o uso de máscara. 
§1º -Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja 
necessária a troca da máscara durante o período de realização da 
prova. 
§2º -Sugere-se que na chegada ao local da prova, o candidato respeite 
o distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) metros, evitando a 
proximidade entre as pessoas e obedecendo a metodologia de 
ordenamento de entrada dos candidatos estabelecida pela 
Coordenação do Concurso Público. 
§3º -Sugere-se que os candidatos evitem levar bolsas, mochilas e, 
principalmente, telefone celular. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 EDITAL N.º 05/2021
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Art. 3º - Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a 
temperatura dos candidatos será aferida através de termômetros 
infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura 
aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado 
para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos e 
orientado a procurar assistência médica após a realização da prova. Os 
candidatos que recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI�s 
necessários, serão impedidos de realizar a prova e serão excluídos do 
certame. 
Art. 4º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto 
(canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, dentre outros), devendo 
ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida 
com água e não deverão compartilhar a mesma de forma alguma, 
podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros somente para a 
retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso 
individual. 
Art. 5º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, 
conforme segue: 
  
PERÍODO DA MANHÃ 
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 
Rua Paraíba, s/n, Bairro Centro, Diamante do Oeste � PR 
  
CARGO CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENFERMEIRO 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL FARMACÊUTICO 

TÉCNICO TRIBUTÁRIO PSICÓLOGO 

ADVOGADO   

  
Art. 6º - Ao realizarem a prova do presente concurso, os candidatos, 
inclusive os do grupo de risco, estão cientes das obrigações dos 
protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara 
de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no 
local de prova, assim como realizar a correta higienização das mãos e 
respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação 
da prova, estando ainda cientes dos riscos de contaminação com a 
�COVID-19�, não podendo responsabilizar o MUNICÍPIO e o 
Instituto de Pesquisas, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel - IPPEC. 
Art. 7º - O Anexo III � Cronograma do Edital de Abertura passa a 
vigorar com as seguintes especificações. 
  
ANEXO III � CRONOGRAMA 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 26/03/2020 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 26/03 a 03/04/2020 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 10/04/2020 

Período de Inscrição 26/03 a 21/04/2020 

Último dia para pagamento do boleto bancário 22/04/2020 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 
para realização das provas objetivas. 

28/04/2020 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições. 29 e 30/04/2020 

Data Provável da Prova Objetiva 20/06/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 
www.ippec.org.br 

20/06/2021 às 20 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova 
escrita 

21 e 22/06/2021 

Publicação do resultado final da prova escrita e resposta dos recursos 
disponível no site www.ippec.org.br 

25/06/2021 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova 
escrita. 

28 e 29/06/2021 

Homologação do resultado final e resposta dos recursos disponível no site 
www.ippec.org.br 

01/07/2021 

  
Art. 9º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Diamante do Oeste - PR, 24 de maio de 2021. 
  
GUILHERME PIVATTO JUNIOR 
Prefeito de Diamante do Oeste - PR 
  
MEYALISON FRANK ESTEFANO MELO 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 
Município de Diamante do Oeste - PR 

Publicado por: 
Adriane Hilgert 

Código Identificador:0F37A9D6 

 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 

 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

LEI 2481/2021 
 
LEI N.º 2481/2021 
  

Altera artigos da Lei municipal de nº 2.418/2020 e dá 
outras providências. 

  
A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Luis Carlos 
Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte, 
  
LEI: 
  
Art. 1º Altera o caput e inclui incisos I, II, III, IV do art. 2º da Lei 
Municipal nº 2.418/2020, com a seguinte redação: 
  
Art. 2º Para fins desta Lei considera-se: 
I � Transporte remunerado privado individual de passageiros: o 

serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao 

público, para a realização de viagens individualizadas ou 

compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente 

cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede destinada à intermediação de chamadas de transporte; 
II - Veículo: meio de transporte motorizado, usado pelo motorista, 

podendo ter posse ou propriedade, com capacidade para até 07 (sete) 

pessoas, desde que não seja táxi ou qualquer outro meio definido em 

lei como sendo de transporte público individual; 
III � Motorista/prestador de serviços: sujeito que se utiliza de 

plataforma tecnológica para prestar serviço de transporte individual 

privado de passageiros, de forma autônoma e independente, que 

recebe remuneração pelo passageiro, em espécie ou por meio de 

plataforma tecnológica; 
IV - Rede Digital ou Plataforma Tecnológica: qualquer plataforma 

tecnológica que, pode ou não, estar consubstanciada em aplicativo 

online, software, website ou outro sistema que facilita/possibilita, 

organiza e operacionaliza o contato entre o Motorista e o Usuário do 

serviço de transporte individual privado de passageiros. 
  
Art. 2º Altera o caput do art. 6º da Lei Municipal nº 2.418/2020, o 
qual passa a ter a seguinte redação: 
  
Art. 6º Os veículos utilizados na prestação de serviço de transporte 

remunerado privado individual de passageiros gerenciado por 

plataformas tecnológicas deverão cumprir os seguintes requisitos: 
  
(...) 
  
Art. 3º Altera os incisos I e II do art. 6º da Lei Municipal nº 
2.418/2020, os quais passam a ter a seguinte redação: 
  
(...) 
  
I - Estar cadastrado e aprovado em vistoria realizada pelo 

Departamento de Trânsito - DEPTRAN, que deve ser realizada uma 

vez ao ano; 
  
II - Ter tempo de fabricação não inferior a 08 (oito) anos; 
  
(...) 
  
Art. 4º Inclui inciso VI no art. 6º da Lei Municipal nº 2.418/2020, 
com a seguinte redação: 
  
(...) 
  
VI � Que esteja devidamente licenciado no Município de Dois 

Vizinhos; 
  
Art. 5º Altera os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Municipal nº 
2.418/ 2020, os quais passam a ter a seguinte redação:  
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