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CNPJ -10.502.182/0001-52 

CERTIDÃO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP/SEMA que o 
Empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o 
Tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a legislação 
municipal aplicável ao uso e ocupação do solo (n° do diploma legal pertinente) bem 
como atendem as demais exigências legais e administrativas perante o nosso 
Município. 

EMPREENDEDOR Prefeitura Municipal Nova Cantu 

CPF/CNPJ 77.845.394/0001-03 

NOME DO EMPREENDIMENTO Aterro Sanitário 

ATIVIDADE Aterro Sanitário Classe 11 

ENDEREÇO Rodovia Vasilio Boiko, PR 239 

BAIRRO 

CEP 87.330-000 

TELEFONE 44-3527-1280 

Nova Cantu- PR, 20 Outubro de 2014. 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

IIJ/IIIi'W'.na11acantu.ar. aa11.br 
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14/10/2014 

Emissão de comprovantes 

14/19/2914 
234992349 

- BANCO DO BRASIL - 11:25:52 
0001 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 

CLIENTE: PREF MUN NOVA CANTU 
AGENCIA: 2349- 3 CONTA: 9.eee-x 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

194919255925999eeeee99ee198729194621S9eeet35594 
NR . DOCUMENTO 
DATA DO PAGAMENTO 
VALOR DO DOCUMENTO 
VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 

100.691 
96/ 19/2914 

1.355,94 
1.355,04 

9.497.2SF.AC2.EDC.760 

[bb.com.br] 

Transação efetuada com sucesso por: J8834152 SUSANA SALETE AGNOUN ZENI. 
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IA 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Instituto Ambiental do Paraná 
Instruções de Impressão 

1) Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. "Não use modo econômico." 
2) Utilize folha A4 (210 x 297 mm) 
3) Corte na linha indicada. Não rasure ou dobre a região onde se encontra o código de barras. 

~ 
~ 

A ---- ~ 
~ ••••••• I 

--_/ ~ 

RECIBO DO SACADO 
Ag,nda I Código Cedente 

IAP • ARRECADAÇÃO 1630/025525-4 
N· Oocumemo Data do Documento Oala do Vencimento Espk:ie Nosso NUmero Valor Documenta 

01087291 06/10/2014 13/10/2014 R$ 990000000001087291 -3 1.355.04 
Sacado 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU CPF/CNPJ: 077.845.394/0001 -03 

Nova Cantu PR 

Data Emlsslo 

- Nome 
-Valor tota l da negociação (referente ao doc. no. 404141 ): R$ 1355,04 

Parc.ela 

06/10/2014 

-Referente ao pagamento de LICENCIAMENTO AMBIENTAL Valor a pagar e.m reais 

1.355,04 

Autenbcaçao Mectm1ca 

Destaque aquJ 

~41YAI104-0 I 10491.02559 25990.000009 00010.872919 4 62150000135504 
Local de P~arntnto Venc:imr.to 

Pagável preferencialmente em Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancaria 13/10/2014 
Ceei ente Aglnda J Cóc:hgo Cedente 

IAP - ARRECADAÇÃO 1630/025525-4 
ua" co uo<:.•••nto · uocumento speoe UQC. ce•e ualóil oo rocessamen o Nosso Número 

06/10/2014 01087291 N 06/10/2014 990000000001087291 -3 
Uso oc. ôarco Ca neita E.spo!ele Quantidade Valor {• ) ValOr 6o D<lwmanto 

01 R$ 1.355,04 
lnstru~es: (texto oe r~s ponsa b lidada do Cedente) (.) Desconto 1 Aba !imanto 

- Referente ao pagamento de LICENCIAMENTO 
(-)Outras OeduçOes 

I(" ) MOra' MUUO 

(.,.) Outros aerüeimos 

(•) Valor Cooraclo 

sacaoo MUNIC[PJO DE NOVA CANTU CPF/CNPJ: 077.845.394/0001 -03 

Nova Cantu PR 
Sacador I Av•t'sta 

Autenti~ç.io Mectnica ·F~ de Compensação 

I . 
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t.f"L • Í 
13.316.546/0001-06 NO VALOR DE R$12 DOCUMENTO CERTIFICADO IUNICIPALDENOVACANTU -~-
e quarenta e um reais e sessenta \DO DO PARANÁ ú- c\.-· J 
expessamenta convocadas as proponent. co· DIGO LOCALIZADOR·. n'77.84s.394iooot -o3 :..- · _ -----;.;· 
as assinaturas das respectivas Atas de Re ia, 85 - CEP 87.330-000 ~q<"" 
do art . 64 caput do citado diploma legal, 468282514 O- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 052~0-14' - •). • 
Morreres, 07 de Outubro de 2014. HELDI Documento emitido em 0811012014 OS:4S:2S. S n' 007/2014- PMNC. ' ;1 r ;:.f\ 'I: 
?refeito Municipal De Morretes mpresaparaConstruçãodeQuadraPoliesponiva, · "' 
EXTRATO PROCEDIMENTO ucn Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços adrãoFNDE,conformeespecificaçõesemedital. 
INEXIGIBILIDADE N' 04/2014 EDITAL No 9307108/10/20141 PAG. 25 (oito)HorasdoD!A24de0utubro de2.014,na 
0 ÚBLICO N" 001/2014 CREDENCIANTE: >al, em Nova Cantu. Paraná. 
CONTRA TO N' 119/2014 ID N' 149/20· Para veritica~%dauteLtict1ad~ desta pá~nabf!/ta m 11, anexos c informações poder~o ser solicitados 
TONcTTI DE RAMOS, inscrita no CF. ~mif;'~~a~f,gi~epr0gov. DENOVACANTU-PARANA,juntoaDivisão 
SERVIÇOS DE: Psicóloga VALOR: R$ 2.085,45 (Dois mil e oitenta e de Licitação, no horário das 8:00 às 11:00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefonei 
cinco reais e quarenta e cinco centavos) mensais. OBJETO: Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@ig.com.br 
:::redenciamento Público de Pessoas Flsicas e/ou Jurídicas para a ##Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Outubro de 2.014. 
•ealização de serviços complementares junto à Secretaria Municipal de ## AlRTON ANTONIO AGNOL!N 
l'.ção Social. VIGENCIA: Terá sua vigência até 03/02/2015, a partir da ##Prefeito Municipal 
data de assinatura do contrato. BASE LEGAL: Lei 8.666/93. DATA DO 
FIRMAMENTO: 07/10/2014. ASSINADO POR: SRA. CLAUDIA REGINA 
PELUSO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SRA 
RAYZA TONETTI DE RAMOS. 

RS 432,00 • 98247/2014 

Nova América da Colina 

EXTRATO DO CONTRATO 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N'54/2014 

TOMADA DE PREÇO N"07/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'69/2014 

CONTRATANTE:MUNICfPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, inscrito 
no CNPJIMF sob n• 75.827.204/0001-08 com sede à Av. Paraná, 276, 
nesta cidade, aqui representado por seu Prefeito, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal Senhor ERNESTO ALEXANDRE BASSO, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n• 6.745.804-4 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n• 878.81 4.469-00 

CONTRATADA: LORENA & DALLAMUTA CONSTRUÇOES LTDA • 
EP0 . i~scrira no CNPJ/MF sob o n•. 78.411 .113/0001-77, com sede na 
C'IO<lde de Cornélio Procópio PR sito a Avenida XV d e Novembro, 183 -
Condomln1o Centro Comercial ilha Porchat, sala 45 - 4' a ndar, neste ato 
representada por seu Olavo Generoso Lorena. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 
obra de construção de 86,46m2 de edifício em alvenaria de unidade de 
saúde da família projeto padronizado padrão rural TIPO APOIO para o 
bairro Seção Cedro do Municlpio de Nova América da Colina/Pr, mediante 
fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, 
acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos, com 
recursos financeiros oriundos do Programa de Qualificação da Atenção 
Primária à Saúde -APSUS 

VALOR: RS-202.065,28 (duzentos e dois mil e sessenta e cinco reais e 
vinte e oito centavos) 
VIGÊNCIA: De 07/10/2014Até 06/10/2015 
DOTAÇÃO: 219 07.02 2.021 44905100000000 44905101070000 
423 07.02 1.009 44905100000000 44905101070000 
FORO:ASSA[ - PARANÁ 
DATA DA ASSINATURA:07110/2014 
PREFEITO: ERNESTO ALEXANDRE BASSO 

I Nova Cantu 

R$ 240,00 - 98135/2014 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
:>.fUN!C!PIO DE NOVA CANTU irá requerer ao !AP, Licença Prévia, para Aterro 
Sanitá1io- Classe 11. End. Av. Rodovia Vassilio Boiko, PR 239, Lotes 51 Rem, SOB, 
49-A. Nova Cantú - Pr, em 06/10/2014. 

R$ 24,00- 98035/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 05312014 
PREGÃO, na torma Presencial n' 019/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos utilitários (tipo caminhonete) -sendo 
01 Okm e 01 usada. conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 24 de Ourubro de 2.014, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poder~o ser solicitados 
r.> PREFEl7lJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 1!:00 Hs e da; 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527·1281- pmncantu@ig.com.br. 

#;!Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Outubro de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 98037/2014 

R$ 120,00 • 98039/2014 

I Pato Branco 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRENC!A N"4112014 
O Município de Pato Branco, atravCs da Presidente da Comissão Permanente de: 
Licitação. torna público aos interessados, que aré o dia li de novembro de 
2014, às 09 horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura 
Mwticipal de Paro Branco, os Envelopes comendo os Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços do Edital de Concorrência n' 41/2014, que rem 
por objeto a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição 
de unifonnes escolares, esponivos e uniformes em geral para atendimento a 
todas as Secretarias e Departamentos da Administração Pública Municipal 
conforme especificações, estimativas de consumo e exigências descritas no 
Edital, sendo a licitação do tipo "'menor preço" com cJitério de julgamento da 
licitação pelo '·menor preço por item". A licitação será regida todas as suas 
etapas, pela Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/1006 e 
suas alterações, e Decreto Municipal n' 5.081. de 02 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e demais legislações pertinentes a 
matéria. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser examinados e 
retirados, gratuitamente, de 2.' a 6.' feira. das 08h às 12h e das 13h30min as 
l7b30min, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de 
Licitações. na Rua Caramuru, n' 271. Centro, em Pato Branco - PR, telefone 
para contato {46) 3220~1511/1534, e~mail: l icltnt.·aor.r·p~tnb:Jn,;~).nr.gn\'.br. Para 
retirada do Kit Proposta (obrigatório) em mídia digital, os interessados deverão 
apresentar cd~room ou pendrive. Pato Branco, 06 de ourubro dr:: 2014. Loreci 
O olores Bim ~ Presidente Comissão Pennaoente de Licitação. 

I Pirai. do Sul 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 125/2014 
PREGÃO N' 099/20 I 4 

R$ 168,00 . 9784712614 

O MUNICIPIO DE PtRAI DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público intemo, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede á Praça Ali pio 
Domingues, n• 34, toma público que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO. na forma ELETRQNjCA. tipo Menor Prece por jtem, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei n'10.520/02 e subsidiari
amente com as Leis n• 8.666/93 e alterações, Lei Complementar n• 123106 
e Decreto Municipal n• 200/07. 
Objeto: Aquisição de material de expediente para uso do Setor de Engenharia 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Valor Máximo Total: RS 4.079,30 (quatro mil, setenta e nove reais e trinta 
centavos). 
Local: wuw.hll.org.br '"Acesso Identificado". 
Recebimento das Propostas: A partir das 08b30min do dia 08/1012014 até às 
08b30min do dia 20/10/2014. 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h3Imin até às 13h59min do dia 
20110/2014. 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14h00min do dia 20/1012014. 
OBS: Referência de Tempo: Horário de Brasília fDFl. 
Informações Complementares: O edital e demais informações poderão ser solicita· 
dos pelos interessados na Secretaria Municipal de Administração. na Praça Alípio 
Domingues, n' 34. em Piraí do Sul, Estado do Paraná. ou pelo e-mail ~ 
oiraidos.ul.nr.go,•.hr 
Piraí do Sul, 03 de outubro de 2014. 
VALENTIM ZANELLO MILLÉO 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 126/2014 
PREGÃO N' 10012014 

R$168,00 - 97829/2014 

O MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, Estado do Paraná. pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ 77.001.329/0001-00. com sede à Praça Alipi~ Domin_gucs, 
n' 34, toma publico que realizará licitação na modalidade ~, na rorma 
PRESENCIAi,, tipo Menor Prece por Item, em sua sede, a qual será proce<sada e 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 054/2014 
EDITAL DE DISPENSA n° 018/2014 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/ 0001-03 

CONTRATADO: RONALDO MITSUO TAKADA 
CPF 763.122.759-49 

OBJETO: Locação de Área de Terras. 
VALOR: R$-18.600,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). 
ASSINATURA: 08 DE Setembro de 2.014. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. 



TERMO DE COMPROMISSO (CONTRATO) DE LOCACÃO DE IMÓVEIS 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

LOCADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, neste ato representado pelo!, lk 
Prefeito Municipal Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, residente e domicili _ 
em Nova Cantu, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG no 4.414.003-Q_ -
PR e inscrito no CPF sob o no 676.205.159-68. 

LOCATÁRIO: RONALDO MITSUO TAKADA, Brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. n° 
763.122.759-49, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de 
Locação de Terreno, localizado à Estrada para Campina da Lagoa km 03, 
considerando que o Locatário é legítimo proprietário do lote de terra. 

DO OBJETO 

Objeto: Locação de Área de terras, localizada na Estrada para Campina da Lagoa 
km 03, para retirada de cascalho e terra para uso da Administração Municipal, pelo 
prazo de 60 dias. 

DO VALOR 

VALOR: O Locador compromete-se a pagar pelo aluguel e retirada dos itens do imóvel o 
valor total de R$-18.600,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais), à vista. 

DO FORO 

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o foro da 
comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igJ31 teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

TESTEMUNHAS: 

1 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO no 05412014 
DISPENSA DE LICITAÇÃO no 01812014 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 054/2014, Dispensa 
de Licitação no 018/2014, que tem como objeto o Aluguel de um terreno, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, para retirada de cascalho e terra, conforme especificação. 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Torna-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à empresa: 

"RONALDO MITSUO T AKADA, Inscrito no CPF sob o n° 763.122.759-49, no 
valor total de R$-18.600,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais)". 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Outubro de 2.014. 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

·) 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como os pareceres constantes do processo, poderá o Sr. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do Processo Licitatório 

n° 054/2014, Dispensa de Licitação n° 018/2014, tendo em vista a necessidade da 

Contratação IMEDIATA do item, tendo em vista a Situação de Emergência Decretada 

no Município através dos Decretos n° 1083/2014 e 11.301/2014, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Outubro de 2.014. 

(' / 
~\._'~L 

r. DIVONSIR G~c J 

\ 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



ESTADO DO P.4RANÁ 
CNP J 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO no 054/2014 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aluguel de Terreno 12ara retirada de cascalho e terra, 12elo 12razo de 60 
(sessenta) dias 12ara uso em diversos locais afetados 12elas fortes chuvas e enxurradas 
ocorridas no MunicíJ2io. (SITUACÃO DE EMERGÊNCIA) 

VALOR ESTIMADO - R$-18.600,00 (Dezoito Mil e Seiscentos Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
· DOTACÃO OR AMENTÁRIA: 0 ( 0,. 

DATA: 8 1 I o• I 2014 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Concorrência Convite 

Visto: DATA: 01 I 

Rua Prof. João arias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 
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PREFEITURAMUNICIPALDENOVA CANTtJ ~ · ~--·- ::-J 
SECRETARIAMUNICIPALDEINFRA-ESTRUTURA ~~~-· ::/ 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Agosto de 2.014. -

Ilmo. Sr. 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu-Pr. 

Solicito através deste, a destinação/aluguel de um terreno para 
retirar de cascalho para utilização em pontes e bueiros destruídos devido as fores chuvas 
e enxurradas ocorridas no Município nos últimos dias. 

Certo em poder contar com Vossa sempre pronta atenção, 
aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. 

Grato 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Nova Cantu- Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

Nova Cantu ...... ./ ........ ./2014. 

AffiTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



PARANÁ 
CNPJ · 77.845.394/0001·03 

DECRETO N° 1083/2014 

.- :10 I C0 1 t2Q_lj . 
pU B LI C ,V.. DO r:. M -·1·--- ----------··_--- .: ··nii1;u.C'\.. 

, . . .c.L& a SÚMULA: DECLARA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO 
""'R~<-' 'I · ~:yu)::J~.A. n::-'--' - r: Ju ":. .... -· · .. . .. V ..._ébct\.1.-oó 

- ) ç C::l(/ 1\,-,(, ... . ~-
EC) '!(' fl(') ~·J ' () . ~) ___ ..:.. .. -~r.--

s'j-~ I . • -~- A-~ ,, •__!). •. .J--' 
' j ''"l !\ -,~, -~ ::;::;.:.. ... ~- AFETADAS PELAS CHUVAS INTENSAS 

OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 05.06.2014 A 

08.06.2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RESPONSt,' t:•--- ;_-_y-··---

j 
O Prefeito do Município de Nova Cantu, Senhor Airton Antônio Agnolin, no uso 

de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 209, inciso XVII, da Lei Orgânica 
Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8° da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012 
que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: 

Considerando as intensas chuvas ocorridas nos últimos dias, tornando as estradas 
rurais - principais e vicinais - substancialmente intransitáveis, com destruição 
total de várias pontes e bueiros; 

Considerando a necessidade do transporte de ração e da produção de aves, advinda 
dos diversos aviários situados na zona rural da municipalidade; 

Cousiderando a necessidade de transporte dos estudantes oriundos da zona rural; 

Considerando os estragos e inundações ocorridos nas residências das famílias que 
moram próximas ao Rio Tonete (Vila Rica e Vila Santa Terezinha), que são 
famílias, na sua grande maioria de baixa renda; 

Considerando finalmente o Parecer do COMDEC - Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre, e que é favorável à declaração 

de Situação de Emergência I Estado de Calamidade Pública; 

DECRETA: 

Art. 1 o - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em toda área do perímetro 
urbano e rural do Município de Nova Cantu, em decorrência dos efeitos gerados pela 
situação de excesso de chuvas (COBRADE: 1.3.2.1.4), entre os dias 05.06.2014 a 
08.06.2014, que tornou as estradas rurais vicinais e principais intransitáveis, causou 
estragos nos bueiros, avenidas, pontes e açudes e prédios públicos, e principalmente nas 
casas das famílias que moram nas margens do Rio Toncte, conforme informações 
contidas no Formulário de Infonnações do Desastre - FIDE e demais documentos 

Rua Bahia, 85- Centro - .Nova Cantu- P.R 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.navacantu.pr.gov.br 



PARANÁ 
CNPJ · 77.845.394/0001-03 

anexos a este Decreto, em vitiude do desastre classificado e codificado como "excesso 
de chuvas" (COBRADE: 1.3.2.1.4); 

Art. 2° - Fica determinada a imediata convocação dos membros do COMDEC -
coordenadoria Municipal de Defesa Civil para realização de levantamento em todo o 
perímetro urbano e rural, para avaliação da necessidade de instituição de programas 
emergenciais, visando amenizar os problemas causados pelo fenômeno da chuvarada, 
notadamente em relação às estradas rurais do Município, alagamento de casas de 
famílias que residem próximas ao Rio Tonete e que são vulneráveis socialmente; 

Art. 3° - Fica autorizado a Chefia de Gabinete e Scretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Educação e Culrura, Secretaria de Aricultura e Meio 
Ambiente, Secretaria de Saúde e Bem Estar Social, Setor de Obras e Serviços Públicos, 
a realizar campanhas para desencadeamento de . ações voltadas a atendimento da 
população diretamente afetada. 

Art. 4°- Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 
desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, 
com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob 
a coordenação do COMDEC- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

Art. 5° - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa 
civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco 
iminente, a: 

I- penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

li- usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 
população. 

Art. 6°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de 
resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 
dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - pg 
Fone (44) 3527-1281 Fax.3527-1363- E-m.ail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

WJIIIIIIII.no1Vacantu.pr. gov .. br 
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e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 7° - Este Decreto entra em vtgor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, aos 09 de junho de 2014. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - P..R 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.ncavacaJJtu.pr.goll.br 
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PARANA 
GoYWIO DO ESTADO 

Decreta Situação de Emergência nas áreas 
dos Municípios afetados por Tempestade 
Locai/Convectiva - Chuvas Intensas -
COBRADE- 1.3.2.1.4. 

O GOVERNADOR DO ESTADO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelos incisos V e VI do artigo 87 da Con~tituição Estadual, 

inciso VIl do artigo 7° da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e 
parágrafo 3° do artigo 2° da Instrução Normativa 01/2012 de 24 de agosto de 
2012, e considerando: 

que as fortes chuvas ocorridas com maior intensidade entre os dias 06 
e 08 de junho de 2014 atingiram todo o Estado, com maior intensidade nas 
regiões central, leste, sul, sudoeste e oeste; 

que em decorrência do desastre foram ocasionados danos humanos, 
materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos públicos e privados 

de grande vulto, impactando dire.tamente a população que reside nestas áreas; 
que o parecer da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, 

relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de Situação de 
Emergência, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica declarada Situação de Emergência nas áreas dos 
municípios de Altamira do Paraná, Anahy, Barbosa Ferraz, Boa Esperança do 
Iguaçu, Bituruna. Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Largo, Campo 
Mourão, Cantagalo, Capanema, Catanduvas, Cascavel, Chopinzinho, Cianorte, 
Corbélia, Coronel Vivida, Cruz Machado, Diamante do Sul, Dois VIZinhos, Doutor 
Camargo, Floresta, Foz do Jor~ão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, 
Grandes Rios, Goioxim, Guaporema, Guaraniaçu, Guarapuava, lbema, lmbituva, 
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lrati, lvaiporã, Jardim Alegre, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Mallet, Manoel Ribas, 
Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marquinho, Medianeira, Mirador, Nova 
Cantu, Nova Laranjeiras, Pinhalão, Pinhão, Pirai do Sul, Pitanga, Porto Barreiro, 
Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Realeza, Rebouças, 
Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do !vai, Rio Negro, 
Realeza, Roncador, Rosário do lvai, Três Barras do Paraná, Santa Lúcia, São 
João, São João do lvaí, São João do Triunfo, São Jorge do Oeste, São José das 
Palmeiras, São Mateus do Sul, Saudade do Iguaçu, Sulina, União Da Vitória e 
Espigão Alto do Iguaçu, conforme informações contidas no Formulário de 
Informações do Desastre- FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, 
em virtude do desastre classificado ·e codificado como tempestade 
locallconvectiva - Chuvas Intensas - COBRADE 1.3.2.1.4, conforme INIMI n° 
01/2012. 

Art. 2° Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos estaduais para 
atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Proteç~o e Defesa 
Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 

. Art. 3° Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações 
de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos 
junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 
população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil. 

Art. 4° De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5° da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 
Defesa Civil, diretamente responsáveis pela~ ações de resposta aos desastres, 
em caso de risco eminente, a: · 

1 - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a 

pronta evacuação; 
11 - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 

assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
Parágrafo único: Será responsabilizado o Agente de Defesa Civil ou 
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autoridade administrativa que se omitir de suas obrigaÇÕes, relacionadas com a 
segurança global da população. 

Art. 5° Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 
21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal {LC 

1 01/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 

necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que 
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação devendo 
vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Curitiba, em 09 de junho de 2014, 193° da Independência e 126° da 

República. 

RLOS ALBERTO RICHA 
Governador do Estado 

ADILSON CASTILHO CASITAS 
Chefe da Casa Militar 

.. 
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CEZAR SILVESTRI 
Chefe da Casa Civil 
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