
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

rir= RMU  
DESPACHO 

Tendo em vista as recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná - TCE/PR, no sentido da inaplicabilidade de inexigência de 

taxa negativa para os órgãos e entidades vinculados a procedimentos licitatórios 

na contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento 

de vale refeição por meio de cartão magnético, solicito que seja analisada, por 

esta autoridade administrativa, a conveniência e oportunidade de se revogar o 

presente procedimento de Pregão Eletrônico n° 01/2023, cuja data da sessão 

está marcada para o dia 03/02/2023, para que se realize novos estudos sobre a 

eventual necessidade de alterar as regras contidas no presente edital. 

Maringá/PR, 26 de janeiro de 2023. 

NIVEA CRISTIN ' PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

M 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Maring,L/FtR, 26 de janeiro de 2023. 

MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

ismu EE IW 

DECISÃO 

Atendendo à solicitação da Diretoria Administrativa, e tendo em vista a 

necessidade de mais estudos para que a contratação do objeto em questão 

atenda aos interesses da entidade e observe o princípio da juridicidade, 

determino a revogação do referido procedimento, Pregão Eletrônico n° 01/2023, 

e devolução do processo ao setor solicitante para reanalise. 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringa - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Encaminhe o presente termo de revogação à Comisso Permanente de Licitação, 
Pregoeiro e Equipe de apoio para anexar ao processo, . - como tomar as providências 
legais cabíveis. 

á/PR, 27 de janeiro de 2023. 

cos Donasan 
8&etário Executivo 

Consédo Riblico In SetãoParnaense 

EISU5E! 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023 

O Secretário Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, Leis n.° 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores; 

Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento 
administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por 
conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 e da Súmula 
473/STF. 

RESOLVE 

REVOGAR, o Processo Licitatório n° 01/2023 - Modalidade Pregão Eletrônico cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e 
fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através de Cartão Magnético Eletrônico 
Alimentação e/ou Cartão Magnético Eletrônico Refeição que possibilite a aquisição de 
gêneros alimentícios in natura e refeições prontas através de rede de estabelecimentos 
credenciados, na forma definida na legislação do Ministério da Economia - 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que regulamenta o PAT - Programa de 
Alimentação do Trabalhador, para os funcionários do CISAMUSEP. 

Rua Adolpho Contessotto - 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

Maringá - PR, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 Ano XI Edição n° 1684 

EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2023 

Pregão n°46/2022 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob n°04.956.153/0001-68 e a empresa 
JR Champion Ltda, inscrita no CNPJ sob n°28.637.947/0001-27. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso 
necessário, dos bebedouros utilizados no CISAMUSEP. 
Dotações Orçamentárias: 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). 
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2023. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá, em 26 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO ELETRÔNICO N'0112023 

O Secretário Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis n.° 
8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores; 
Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro 
procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de 
ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos 
do art. 49 da Lei 8666/93 e da Súmula 473/STF. 
RESOLVE 
REVOGAR, o Processo Licitatório n° 01/2023 - Modalidade Pregão 
Eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação e 
refeição, através de Cartão Magnético Eletrônico Alimentação e/ou 
Cartão Magnético Eletrônico Refeição que possibilite a aquisição de 
gêneros alimentícios in natura e refeições prontas através de rede de 
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do 
Ministério da Economia - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que 
regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, para 
os funcionários do CISAMUSEP. 
Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente 
de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio para anexar ao processo, 
bem como tomar as providências legais cabíveis. 
Maringá/PR, 27 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 
15/2022 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense. 
Contratada: Bio Logica Distribuidora Eireli. 
Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos utilizados no 
CISAMUSEP. 
Alteração: Fica designado o funcionário Jeferson dos Santos Alves, 
Matrícula n° 233, a seguir denominado Fiscal do Contrato, para 
exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Contrato, 
nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 
Data da Assinatura: 27 de janeiro de 2023. 
Foro: Maringá - Paraná 
Maringá, em 27 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 



MUNICÍPIO DEJACAREZINHO 
Lotado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO W. 274/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N.  3/2023 
Oblato: A pr.s.nta licitação Iam por oblato a con- 
tratação do .mpr.sa especializada nos sarniços da 
segurança privada para atendimento da avantos de 
msniclpto aoa de Jrsumeho, conforma Memorial 055- 
0401v. - Assoo Ido Edital de Licitação. 
Valor: O valor mdoimn do pr0000lo certame será de AS 
458 78&0O(qn.Ir000ntoa e omoq000la e oito ali, a.le-
canina .08.01. maio). 
Modalidada: Pregão Eletrõnixo. tipo Menor preço Por 
Item 
ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Às 17:00 Horas Do Dia 30/01/2023. 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: Às 00:00 Horas Do Dio 10/02/2023, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 06:00 Horas Do 
Dia 10/02/2023. 

01  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
3'Samviço da RslaIma da Ie,fevala dO  Londrina  - PR 

ESTADO DO PARANA 
Rua Proraaoor Jaao Canoldn. 544.2.' ands-. Saia 304. Feras: 3322.3050 

MARTRA DAISY BRAGA CRUZ 
TITULAR 

o 

24 j Classificados fl Q 

MUNICÍPIO DE IBAITI - ESTADO 00 PARANÁ 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO 
DE GÉNEROS ALIMEN1ICIOS DA AGRICULTURA 

PAMILIAR 6 SS4i2S23 
PROCESSO INEXIGIBILIDADE - EDITAL N 0412023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 024/2023 

OBJETO: CHAMADA PUBLICA PARAAAOUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATEN-
DIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DA AUMEN-
TAÇÃO ESCOLAR - PNA )500lorn,a Lei n 11.941 da 
16/07l2 609a R.soo,açits ,n 26 do FNDE da 1110012013), 
Cote aneaSa em até 7 Dias. provisão contratual do .16 
365 Dias, conforme especifivaç905 e denominações cons-
tante, no Termo de  Referência  do  presente  Edital. VALOR 
MÁXIMO DA PROPOSTA OS 339.120.60 (Trezentos e 
Trinta a Nove Mil, Conto o Vinho Reais e Sessenta Cen-
Voo.). PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOS-
TA E HABILITAÇÃO: até as 09:00 (nova hora.) do dia 
14/02/2023 (quatorze dias da Isvarairo da 2023). ABER 
TURA DA LICITAÇÃO: as 10:00 (daz horas) do dia 
14/52/2023 (quatorze dias do 1.0.0410 da 2523). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala da 
Reunido, do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes Vi 
23, CEP 04.900-000, lbali, Estado do Paraná. RETIRA-
DA DO EDITAL: Dispon/vol na integra no sito do Municí-
pio de Ibaiti, twuo.ibaili.pr.gov.br, hftpittronopamnoia.ibaiti. 
pr.900.br/t:c:l0000sl 

Ibaili. 24 do Janeiro do 2023. 
Antonaty do Casam Alvas da Carvalho 

Prefeito Mcnio:pai 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08.30 
Horas Do Dia 10/02/2023. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessa-
dos em retirar o referido Edital dispontoel no sito do 
municipmo lrttnj/iacuto,inho oroov br ou ao/Citá-lo ao 
Departamento de Compras, Licilaç600 o Contratos do 
Município do Javarazinho. Estado do Paraná, via e-mail 
()icifeoan/9iacaraainho nr000 br( Fone (43) 3911-3018, 
ou no sitio a-ow,bil,uÇ9bL sem nenhum Custo por parta 
do solicitante. 

Jacarezmnho, 27 do janeiro de 2023. 
Jallton Aparecido de Paula 

Secretário Municipal da Administração 

MUNICÍPIO DF. JACAREZINHO 
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N. 301/2523 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2023 
Oblato: A pimenta licitação laos por oblato a contrata-
ção da empresa ea050l.tiaada no serviço do locação 
da sabotaras pronladnlas para o atasdimento dos 
anseIos do Município, (bonholres qaimicua), conforma 
Mentoetal Descritiva -Anexe Ide Edital da Licitação,. 
Valor: O oulor rodoirno do proo.eoio codooro sosã do AS 
005.65875(o/eooavtoa e cinco mil n000005roa e 
95051.. sOme reais a aatanta.clncoo.nt.voa). 
Modalidade: Pregão Eletrônico. tipo Menor preço Por 
lIam. 
ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 
17:00 Horas 0001.00/01/2023. 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: Às 0000 Horas 0001. 10/02/2023, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ão 08:08 Horas Do Dia 
10/02/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 
Horas Do Dia 10102/2023, 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados 
em ra0ror orotorido Edital dispon/vol nos/lodo municipio 
h5Q'Macarooinho 0000/ bt ou sOtuitá-io 00 Departamento 
da Compras, Lioitaç0as e Conhraios do Município de Java-
retenho, Estado do Pnraná, cio e-mail (ftvitacaoISoacorn-
7i150.orsOvbr) Fofo (43)  3911-3018, 0000 s:tiol5L 
orabi sem nenhum custo por parta do -licitante. 

Jaca,aaieho. 27 da janeiro da 2023. 
J.iltoa Aparecido da Paula 

Sacretárie Municipal da Administração 

MUNICÍPIO DE TOLEDO 

Eolr,to de Penalidade 
Pregão Eletrônico n 006/2021. Interessado: DACON 
CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ n' 16.552.98410001-
53.  
Decisão,  Considerando que nus autos Progãa Eletrô-
nico 5a  550/2021, apurou-ee  que a empresa cometeu 
intraçáo administrativa pela in00000ção contratual as.  
sumida no Atado Registro de Preços fla  033912021; 
Penalidade: Multa compensatória. no percentual do 
20% nobre o calor lotei doo empenhos, cujo valor no-
minal corresponde aRE 112.366,66 (cantas doas mI1. 
traZ.ntns e ti a sela ranlns la a acta 
castanas) e Suspensão Temporária do participe ç8o em 
1.=9.  o Impedimento do controlar coma Administra-
çãodo Município da Toiodo, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
com base no disposto na Cláusula Xviii do instrumento 
contratual, bem como, .4. 87 da Lei n' 8666193. 

Tomado, 26 de janeiro de 2023. 

Extrato da Penalidade 
Procasso Administrativo a  022/2020. Inlereosado: 
VIDRAÇARIA OCA EIRELI, CNPJ rr' 31.797.54410001-
50. 
Decisão: Considerando que nos autos de processo ad-
ministrativo apenso au processo liultatório modalidade 
Pragão PresencIeI a 078/2020, apurou-se que a em-
presa cometas Infração administrativa pala inocecu o 
dos obrigações assumidas na Ata do Registro do re-
pos na  0348/2020; 
Ponalidado: M. co compensalôrias, nos porvanluais 
de 10% sobra o valor total do ampanho 23529/2020 o 
15% nobre o valor letal do empenho 4476/2021. cujos 
nobres nominais Corraspondorn aRE 38,03 (tanta e Oito 
reais e cinq000ta o irás centavos) ORO 13,08 (traze  na. 

ais 
 e 

 oito 
0001000,) mspoctivamente. totalizando o nalor 

de RI 51_el (cioqa.nta a sm raals a eta e um 
cantinas) e Suspensão Temporária do participação em 
licitação e impedimento do contratar coma Administra-
ção do Município da Tolado. pelo prazo do 1 (um ano), 
coro base no disposto na Cláusula XV do instrumento 
contratual, bem corno, art. 67 do Lei e5  8668/93. 

Toledo, 26 do janeiro á. 2023. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N01I2023 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
ASSUNTOS: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO 062022 

o Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MANDEI RIBAS 
COOTRM1SMOR inscdla no 

Ma=  
nob na  33.596.03419001-40, ao SETE DE SETEMBRO, 

NUMERO 1652 Contra, Manool Rt,as-PR, no uso da asas atdbuáç0es astatotádas, nem 
convocar todos os cooperado, aáoos paro comparecnrem 8ASSEMBLEIAGERALORDPIÁRIA 
que 04 sarrealieoda no dia lsdetavamiradn 2023. na atual seda. em pdmena con000açaoas 
09:00 horas, com a praaença da 2/3 dos coopoeados, em segunda con000açeo ás 9:30 horas, 
com o presença da melada mais um 000paeadoa e em terceira cn0000ação ás 1000 

 
horas, 

com a presença de no minino 10 000parades. 0000aladoa aptos anotar, lerdo a saguinle 
ordem do dia: Assembléia Gmal ondináda para PREOTAÇÃO DE CONTAS EXERCIdO 2022. 
Sendo que estará o edital exposto no sede de Cooperativa, anelado n605iar ViOl pata ceda 
Cooperado. Pata fins de dstemrinaçáo do qo0rsm do Instalação ir doopnra800 conta 37 
cooperado. inscritos. 

M0000l Ribas, 27 de(aaalm de 2023 

NICESIO APARECIDO CRISTIANO 
PRESIDENTE - RESPONSÁVEL 

00:0': 60610510 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
3' Ssenlç, da RaSlslmo da Ia,6n515 de Londrina -PR  

ESTADO DO PARANÁ 
R. Protassor J050 Canido. 344 -2.' ardis-Sais 304. Fonm: 3022-3050 

MARTHA DAtSV aSADA CRUZ 
TITULAR 

EDITAL N° 17/2023 
FAZ SABER o todos que o prn000le edital vimm ou deis tomarem conhecimento que 
otendeodo 00 que lhe foi requerido polo BANCO BRADLSCO 5/A, inscrito no CNPJ sob 
o' 60.746.948.0001-12, com ando ora Cidade de Ores, Vila Yaro, Osonco-SP (co qualidade 
do cnodor iiduoiánio) o vote hauc ou em. 26.0 4a,  do Lei 9,514/1997. servo o pr0500to para 
intimar CATIA MARIELE RODRIGUES SILVA, CPF/MF: 062.729339-93, a ocos-
perecer a este Serviço de  Registre de Imóveis. situado  co Rua  Professor  João Cándido,  00 
344, em Londri,taÍPR (ao horário do fsaciooamnolo da serventis) ao, dtrelamoole parente 
a credora fiduuiánis, o fim do satisfazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
último publicação deste Edital (no letal de trás), o paganismo das prestações vnocidaa 
e os que se vencerem até o datado pagameolo, acedo que o débito já vencido soma a 
importância do 0.36.729,12 (sois mil, setecentos o viole a nove reais e doze vnntovox(, 
valor posicionado polo credor., relativo iv prestações vencidos do período de 10/06/2022 
O 10/09:2022. pmvraioole do Contrato de Alienação Fiduciária, refereoto a Doto do Ternas 
W 12, da Qousiro 008. com  aéreo de 200,00 e', nu Jardim Nomeara Sohycn,, neala cidade 
registrado sob s 7/27.548 613. oeste 011cio, sob pose de soe consolidado a propriedade 
do imóvel. nos cume de crodon fiduciário, soa t00000 do ara. 2607' da Lei 9.514/1997.0 
valor acima está sujeito á atualizado monetário, soa juros demore até  dota do efetivo 

M
pugsrneoso, à despesas relaciono à inli050ção, bem como desposas devidas ao  regiam de  

óveis. O pagamento feito,  diretamente perontn o crndoea fiduciária deverá ser informado, 
aí vês de 0:0 requerimento dela para o cancelamento do processo existente e, cosanqano-
lernevtr, da pr000taç6o. O referido é verdade e dou fé. 

Londrina, 24 de Jasnieo do 2025. 
Atenciosamente, 

( ) Marlha Daiay Beagn Cnoe - Ofictal 
Marta Maria Braga Colo - Escrevente Substituta Loçol 

(Raros Pmatea de Castro Watonobe - Escrevente Substituiu 
(TatiooeAmaro Salvador - Escrevente Substituta 

EDITAL N' 16/2023 
FAZ SABER a lodos que o presente odilal virem ou dolo tomarem conhecimento que 
atendendo ao que lho fui requerido pelo BANCO BRADESCO SIA, inscrito no CNPJ 
sob o 60.746.940-0001-12, vote sede em Cidade do Dona, ViloYaeo, osaaco-SP (as qoali-
dado de credor fidociáriot ocoast base no art. 26,) d', do Lei 9.514/1 997, serve  penuosle 
para intimar HELIO INACIO DA SILVA, CPI/MItm 041.621,559-70. a comparecer a 
2este Serviço de  Registro  de Imóveis, situado no Rua Professor 2040 Cândido, 0/344,001 

ndnina/PR (00 horária de fimnvioo nt ameo da serventia) oro, diretamente peronle e credo- 
r. fi duciária, e firo de soticfazvr, dentre do prazo do IS (quinze) dias, a contar da última 
publicação deste Edital (no total detrás), o Pagamento das prontoçUza vencidos e ao que 50 
venceremuni adotado pagamento, sendo que o débito já vencido conta o importância do 
0.34.729,12 (sois mil, uol0000toa o vinte e novo reais e doar centavos), valer posicionado 
pela credora, relativo ão prestações vencidas do penedo do 10156/2022 a 10/09/2022, pro-
veniente do Contraio de Alieoaçlo Fiduciária, referenlo a Dato do Tereos a' 12, do Quadra 
.'08, voos o tires do 200,00 o0,  no Jardim Nem-Sahçon,, nesta  cidade  registrada, sob  
0/7/27.548 0.0, 00010 OfIcio, sob peno do  ser  consolidado a propriedade do imóvel, em 
sonde do uncdoe fiduciário, nos temos doem. 26 0 7' da La) 9.514/1997. O valor avisou 
ourmi sujeito à atualização monetário, aos juros de moro até adotado efetivo polimento, 
au despesas relativas à intimação, bem como despesas decidas ao registro de imóveis. O 
pagamento feito diretamente penaria a credora fiduciária devora ser informado, alcovito do 
um mqocr0500lo dela pura ovancoboosoolo do processo existente e, uoosoq000lamnola, do 
preootução. O referido é verdade o dou fé. 

Londrina, 24 de Janeiro de 2025. 
Atenciosamente, 

Mustha Doisy Braga Cruz - Oficial 
(Mano Maria Braga Cruz - Escrevente Soba6txbe Legal 
Xerrer Pccstna de Carro Wstsaabo - Escrevente Substituta 
'l'ationv Amaro Salvador - Escrevente Substituto 

COOPERATIVA AGROISIDUSTRJAL DE LONDRINA-CATIVA 
CNPJ 78.597.085/0001-24 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N' 215 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Focamos senhores associarias convocados o se munirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, 00 modalidade presencial, que te realizará tio dia 10 de fevereiro de 
2023, na salto da CHURRASCARIA CHIMARRÃO ORILL, tovotieads na Aveni-
da Portugal, 267 - Jardim tgopó - CEP 860415-010, na cidade do Londrino, Solado do 
Paraná, em pnmros cenvouaç5o às 09:00 (nove horas), com a presença de 2/3 doa 
associados em condições de votar, não havendo "quórum" em segunda convocação os 
10:00 (dez horas) coma presença do molada e pele nronos mais um doa associados nm 
condições devotar, e persistindo a faltada "qoótsan" em terceira e 6/dma convocação 
ou llb (onze horas) com, presença de no mínimo lO (dez) associados em condições de 
volar, para deliberarem sobro os seguintes oarenbos da ordem do dia: 

ORDEM DO DIA 

1. Penuloç5o de Contou do Conselho de Administração, 000mpoahudo do P....,  do 
Consrlho Fiouut comoprnendnrrdo: 

Relatório do Consolho de Adminiutrução; 
Balanço polrieroniot encerrado em 31. 12.22; 
Demonstração das sobras ou das perdas; 
Parecer do Auditoria Estorno, 
Parecer da Conselho Fiscal; 
Plano estratégico, tático e operacional, consolidado no orçamento anual 
de receitas o despesas e i000stimootos; 
Programa de Aplicação do Saldo existente na Reserva de Assistência Tric- 
oica, Eduuaciooat e Social Ralou. 

2. Dro6naçdo doo Sobras apseadaa ou do rateio das perdoa; 
3. Autorização da Assembleia para se foto caso, contrario empréstimos poro atender 
ao Pleno de Atividades da Cooperativa, para desenvolvimento de asno operações de 
funcionamento e adquirir bons para fornecimento aos associados bem como onerar, 
penhorar e hipotecar boas se necessária fio. 
4. Eleição doa associados indicados pelo Coaselho de Lideranças paro compor o Con-
selho Administrativo se Exercício de Abril/2023 o Março/2024; 
S. Eleição dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal pura o exercício de 
Abril/2023 a Março/2024; 
6. Fixação das Cédulas de Presença do Conselho Administrativa r Conselho Fiscal; 
7. Demissões e F,uvlsolns de Associadas; 
8. Assuntos Gerais. 

flncoirlm-se ti disposição dos senhoras associados os livrou c poços do Balanço Geral 
pare consultas na arde da Cooperativa. Para efeito de quórum o número nesta data rido 
13.265 (traze mil, duzentos o snsaonto e cinco) associados. 

Londrina, 27 dejaneino de 2023. 

Paulo Crsor Prllaoer MacId 
Presidente 

FOU-IA DE L0NCINA, 28 e 29 de janeiro de 2023 
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INTIM&'ANDBE LUIZ VLLNB BOAS )PITIMAI OIJELMNEAPARECIBATREVISAII ORLAS BOAS 

Ei. Sois s IlLW, do1656102a5 Pa.rtaulsa 5 hEI?, da issaso, Manandn EMICO OOIOEOIfTSIIA FAZ 
saaua a 660 es. afoaaarda mdii doas m daS tartoas o,*.órarda Baaardaiameinlraliegia,ldoaaha011ce 
0000saaflOa aia. anlbssaRIabe Ia,doljtlalailç sanas/a e, 950 PousiP i'a,asdodsd.a.deslãodddal 

W
. san taa.ra at 00, ia', da Li 51157.5v. t sarado e,a d'uNs-sal N LU(51,Uã laia C?V 155151,215- 

aRa tsia,aie adaãccma inoneaã OLLOO IOAA Cem laIJISISSIr, a m,eeama,  .me 5.040 da O*5 do 
loteaR doadora Rima 555.10 cá/a Can.,aa as dosado n'rIba, La/arame (no oslo, da saásnaearic da aaoadaa) 
ru dia/asado rata/a .004.. 5aeálrl a Is/a anaa.0 dosada PRaia tl)qdsol ão, soado da ido, eu-
555.55010*%.,1 c lan 661000/o ra5.mar/a da 5,0_asas ,as 55 O mrats. aOS a dia de r.ss'sarou 
arda nas ditas O  aa ana a dnearaa/a da ro/5naIO /aoaea nas. 'til es-aSa .0_a sOda .me selam) 
andn*,aa000itiosdaraé oadoaaraloen Mpa.1a5t55 ss'etm a. tT192Iflnr70530/0raesaéaeatsCaalc 
dailmalao ndudara. rias/a a carros lana r' Ia ldao) usagRe nt /sar400aa tasi. doadora 'a da 
hoodséer'v', , a. naSaIs asso' r52&ttt ad, soe Olde, 555 ana da as- 0555. 
Maia a potentada da 5.0.1 a, tons da eadm lética, nss deres da aI. 504 r da Li "/2 
e$rase. nsaloaóraastaaa.srauuualaasatao,s*la,aefzmdasmaaa,dsdod*n 
nalarario ã. assoma susasai/aealau lan sano dmfaaas dn66msaldas /a500ia11""" 
o ealosanerssc*aIs'rar/aoeaeaa mdes aáãode dama .ar 000166. 50n45 d. mal 
etnias-a dia pra acosadotaras do cansa.  naSal. a, sume,asrrataa. 1. ps'aalaa 

CISAMU$EP 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Cnnsdrclo Público bvtotmanidpal de Saúda do Satantolin Paransarraa . CBAb4IJSEP, por 
maio da seu Seoratásta E^*.. no ase de nua,~. NOTIFICA a amprasa LE 
PE OLIVEIRA PIRES 1 pelo presente EdItal, por soa repraventante hgabs.nse navaãlntéo. 
para no prazo de 10 (de.) liso álelA apresentar DEFESA ESCRITA rico autoS do Processa 
fidmitriafragon Sansiooador sob 0/11/2022. 
A referida defaaa podará nor apranaariads. dentro prazo ccnosdldo. na nade da ensdada. alta, 
na cidade da Maringá, antado do Parasrá, Rua fidnlpbo dnotesaoftn. 0/620. Zona 21, CEP 
87083.285. no parindo á. 05 aapidlanla. 
Co auto, desta pme.soa podareo ser consuftadne se nade desta enodedo. da segundo o 
saota-Iaira, das Oh ás 12h odes 13b50mmn até Os 11h. 
Mariog&PR. 27 da )analnn á. 2023. 

JANLSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

CI$AMU3EP 
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LESTATÕRIO 
PREGÃO ELETRÔUCO N'0112.20 
5sçr04áriaEaent/assdaCmmdr0_PIAlitaiMannoimçtaIdaSsfidadn 0a5o*ilePazaesaeaa 
CISAMUSEP, mm asada m aEdostçã.alegai tieaIa.aãncI0s6p.5eIB0M5eçãBasns s. 
Laia n.$.08ElB3a 10,020102,. soes ~paa5aoIana 
Cgrelaeasadaqssse Pseca.ea de Lição, osso qatuloe esSa .o..s.ilbi...doa$o* Nc 

sfAoassdsçda asot ossada Iagaiidsle, a rssogeç*a por con~ .opssladliede, 
I15tnlos da alI. 4B4, Li IBBB.90 ad. ãoesão 4731810. 

ReSOLVO 
ReVO0AR o Processo Ucãalorle 0/01/2023 - Madefdode Paaãa ElirúnloO 04g 061.50 és 
coa*MaBo da aeçmaea supaclalbada pare ade*á*eçãe, a-',  Lv.laC feeaécfisnorto de 
m~ @~* refeição, 66aeá5 d. CaSO. Megaád érisMsr.a4agáOefçuCarIOO 

El*0o1c0 Rsãoçãe qi»  ps5i811 s aljsdelçd. dagéswea áãfaasélcãaa 43150005 
teãoçdas EtIBedBe *5965 da tida da .eLtes.,kai ,.d.uJ.18 mm Ioç= d.d.Ids es 
lagfçlaç*ad8Málàatdliada Eemnaà-lobodcod.á.dabods9áodeTrobodçqae 
oBRE -Progninsarla Mnaráaçlo do TrabaRiadar, peaaqefoaatágosàflqçdpC)SONtJ-s'. 
Ericaamdr. o prçseoolo ISOlE da eovugpoøo á Cossáusãa Pqrelea.aade Uslação. P5510550 e 
EqsiadaIspavadoséeWsoprocesãa, bans 18050 Ia aspoarildáaselia l.gois eabIea 

Prefeitura Municipal de Atalaia - Pr 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
AVISO DE CREDENCLAMENTO: CHAMAMENTO PÚBLICO-N°, 01120231PMA, 

CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PREÇOS DE EMPREEDEDORES FAMILIARES 
RURAIS OU SUAS OROANBAÇÕEB PARA O FORNECIMENTO DE GÉNEROS 
AUMENT)C105 DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE ATALAIA PARA 0*510 DE 2023, 

O MUNICIPIO DE ATALAIA. pessoa jurídico de 45,100 público Intimo, Inserila no CNPJ/MF 
sob e° 75.730.0111l5001-52. com  sede no Praça Jnoá Banha, doa Sonho n°02, desta 011040, 
dnrauaota deoarrinado almplsamanta da Município, cem fundamento no capoddoArtigo 25 da 
Lei tedoralne.666,de21 de junho da 1593.na Lei n° I1.947i20090neR..oIaçãe CO/ FNDE 
W 211, da lanho 102015. (alsalaads pois Resolução CDIFNDE r004. da 2 da obra de 
2015), Lei Maninrpal na  141612022. legislação cotnetela o larvais ttustnaa que regem o matéria. 
tamaP6b6000EDITALDECI4MIAI1ENTOPÚBUCOpar5CREDENCIAMENTOEREGaSTRO 
DE PREÇOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS, nos 
totem, das condições estaboieostoa no possante btslrxmanle da credanciam.nte. 
Podarea participar do processa da seleção Empreendedores Famllarao Rurais os suas 
orqanlzaçgao. assim antardrdna: PRODUTOR RURAL FAMILIAR da gle.eas atbnanbcloe, 
oalsbalanidos am Grupo, Famoale (P.aaaa Jatdiaua -Eesprsondlmeadoa ParaiBana., 
Cosparatleao eaAsaaoiaçdes); 
Os mntaeeoaadns podando insereoer-ae para CREDENC1AMENTOa partir da publicação do 
praoonta Ianna no órgão O6ciaI do Município a sapoalção no átrio da Pral.itsra blonldpai 
da Atalaia, sito no Praça Jané Bento dm Santas 0/02, Pena (44(3254-0101, vasta ádada, 
a portirda 01 de fanor.ha da 20236602 da leal. da 2523 (00 diais de posso), na Iraa*la 
da. 00:h Os ll:glhadaa 13:301,60 I5:20h, sanadasa.a iascslçoasproparoienalm.nta 
adequada, ao piano de elg060la da ceadaaolaeseeta aollpahdn sesl. pardageafa. 
Os anexes 56605 teleclosnados. brte9emden do presente Tonvo, podarão sem nblldos junta ao 
Dap.atamantods Ucitaçõsu da PMA, ate ondareçe indicado activa: 
a) 0000n 1- PARTE DA TABELA DE PREÇOS PIlAR -2022, da Oscretaris da Agricultura a 

doAhaslaolmanlc de P.raoá; 
b) a000n II - Pr04eln da vendo, de 500eeoa almantidlos; 
e) aaeoo III - modelo do Declaração da Idoneidade; 
dl 500081V - modelo do Declaração deves eolstemis da trabeeradoros menores; 

Atalaia/PR, em 27 da)000ho do 2023. 

CARLOS EDUARDO A. MARIANI -P,efalfa Municipal/ 
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