
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01.620.534/0001-83
Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 406 - Bairro Jardinópolis - CEP: 85885-000

Fone/Fax: (45) 3236-1238

EDITAL CP-01 / N°. 06/2009

Evandro Mazurana, Presidente da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições legais e considerando as disposições de acordo com as Instruções 
Especiais estabelecidas no Edital CP- 01 / N°. CM 01/2009 de 10 de julho de 2009, R E S O L V E :

1. C O N V O C A R

Candidato, Edson Silva da Costa, que interpôs recurso junto a comissão de seleção de pessoal para 
no prazo de 2 (dois) dias úteis à contar da data de publicação deste instrumento, comparecer junto a 
Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu para tomar conhecimento quanto ao seu recurso.

Serranópolis do Iguaçu, 29 de setembro de 2009.

Evandro Mazurana 
Presidente



06 Jornal Integração do Oeste

Prefeitura M unicipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do  Paraná 

CNPJ 01.613.052/0001 -04 
Av. Independência. 150 - Bairro Flor da Serra 
fone/Fax: (45) 3236-1122 -  CEP 85885-000 

t - m a il:  sen8nopoli5@ yahoo.com .br

P r o c e s s o  d e  D i s p e n s a  d e  L i c i t a ç ã o

028/2009
Contrato de REVISÃO DO ÔNIBÜS SCANIA 112HN, PLACA AFK- 

2821, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, com a empresa DE BONA 
BOMBAS INJETORA LTDA, estabelecida na cidade de MEDIANEIRA, 
Estado do PR, j_nscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF 
sob n° 00.254.886/0001-08, cujo valor total será de R$ 
1 .200,00 (um mil e duzentos reais), conforme contrato n° 

198/2009.
0 pagamento será efetuado após a execução do serviço 

mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais, sendo 
que as notas deverão ser entregues no setor de compras até o 
dia 25 para pagamento no dia 12 subseqüente.

O- prazo de validade do contrato será de 90(noventa)

dias.
Dispensa conforme artigo 24 da Lei n® 8.666/93.

Serranópolis do Iguaçu, 28 de setembro de 2009.

VAÍftfrk RIGO
P r e s i d e n t e  d a  C o t t i s s â o  d e  L i c i t a ç ã o

>N SP0NCHIAD0

PREH.ITUR.A M UNICIPAL DF. ITA IPU LA N D U  

D E C RETO  N* J 5 1/2009

Dijpõe »obrt a abertu ra de C r íd ilo  Adicional Suplementar, e dn outras providências.

O 1’retC'to Municipal d< Iwipulandia. r.sudo do Paraná, no uso de suas ainbiiicAes lepis. c tendo em vi»u o dispo?1.« 
pela l .o  Municipal n ' 944 de 09 <k Dcccmbro de 2CX)8 (LOA 2009) 971 dc 14 de maio dc 2009 '

DECRETA:
Art. I* - Fica abcrio no Orçamento Geral do Município, um Credito Adicionai Suplementar, ate o limite de RS 

14.700.00 (Quatorze mil e setçtcmos rcats) dentários ao reforço da yeyuintc Dotaçln Orçamentária:
I Cádigo j Fonte j Descrição __________ Z ___________ [ " to ta l

09 00 -SEC.DC OBRA.S.TRAribl’ .F. IN FR A LS IH IJT IIR A
09.02 Departamento ,lr  O b ra i 1

15.4.12.0005.2.099 Mutiut. Expansão c Melhoras riu Rate ric lliunu iiivJ" Publica j
3.3.90.39.00.4244 UI 030 Outro» SrrvKO t d« Terceiros P..I. 14.700,00 I

Edição - 909 - 30 de Setembro de 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDlA 
EXTRATO CONTRATUAL 

REF. CONTRATO N® 243/2009.

Pjocesso Licitatório n®
Modalidade Dispensa por Lim ite n°
Objeto:

Data do Contrato 
Prazo de execução' 
Empresa Contratada

Valor Contratado (R$): 
Dotação Orçamentária:

275/2009.
107/2009.

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EFETUAR REFORMA DE CAIXA 
D ÁG U A DE M ETAL MODELO TAÇ A 15.000 LITROS COM 
SUBSTITUIÇÃO DO FUNDO, JATEAM ENTO E PINTURA INTERNA E 
EXTERNA.
22/09/2009 
30 DIAS
M ETALÚRGICA CARLAO LTDA 

CNPJ : 10.559.022/0001-40

3.260,00.
7008 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. P.JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUIÂNDIA
Estado do Paraná

EXTRA TO DE PUBLICAÇÃO 04M 009

DECRETO AP 343/2009 - Exonerar, a partir do dia 22 de setembro do corrente ano, a Servidora Silvania Fátima 
Lang Tcssaro, portadora doRG. n * 6.533.313-0. t  inscrita no C PFsob o  n '  017.013.S89-64, do cargo em comissão d* 
Diretora do Departamento de Administração da Vijidade Educacional -  M u t l  Educar

PORTARIA  (V* 133/2009, 23 de setembro de 2009  -  Designar, a partir do dia 23 de setembro do corrente ano. a 
Servidora Rosilene Pereira S im õesFerri, ocupante do cargo efetivo de Professora, portadoru do RG n‘ 4.866.708-2/e 
inscrita no CPF n’ 899.207.679-72, para a função de Diretora da Escola M unicipal de Educação Especial Multi- 
F.ducar, passando a  mesma a ter o  direito adicional de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, com fundamento 
no Plano de Carreira do Magistério público Municipal - Aei Municipal 9220008 * '  t '

. Aviso de Licitação 
Pregão N° 42/2009.

O Município de Itaipulándia, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos 
interessados que em conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93 e 10.520/02. e suas alterações posteriores, 
enconlra-se aberto pelo prazo de 08 (oito) dias após a data da ultima publicação, ficando em aberto até a data 
de 14/10/09 para a retirada dó edital, que tem por finalidade a Aquisição de Bebedouros e Filtros de água, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. O Edital contendo as especificações completas poderá ser 
retirado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Kaipuiándia, na Rua São Migue! do Iguaçu, n* 1891 no 
horáno das 07:30 às 11 30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou fone (45) 3559-8040 ou 8063

fcapulánda, 28/09/09
Lotario Oto Knob 
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 
Pregão N® 40/2009.

O Município de Itaipulándia. Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos 
interessados que em conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93 e 10 520/02. e suas alterações 
posteriores, encontra-se aberto pelo prazo de 08 (oito) dias após a data da ultima publicação, ficando em 
aberto até a data de 13/10/09 para a retirada do edital, que tem por finalidade a Aquisição de equipamentos 
(Ar condicionados) devidamente instalados, na Escola municipal Carlos Gomes O Edital contendo as 
espeaficações completas poderá ser retirado na Secretana Municipal de Administração da Prefetura de Itaipulándia. na 
Rua SâoMguel do Iguaçu, n® 1891. no horário das 07:30 ás 1130 e das 13:00 às 17 00 horas, de segunda a sexta-feira 
ou fone (45) 35598040 ou 8063 Itaipulãndia. 28/09/09

Lotario O o Knob

AVISO DE LiCíTAÇAO 
Pregão N® 41/2009.

O Município de itaipulándia Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos 
interessados que em conformidade com a Lei Federal n* 8 666/93 e 10.520/02, e suas alterações 
posteriores, encontra-se aberto pelo prazo de 08 (oito) dias após a data da ultima publicação, ficando em 
aberto até a data de 14/10/09 para a retirada do edital, que tem por finalidade a Aquisição de Recargas de 
Tonner, Cilindro de Impressão para Tonners, Recargas de Cartucho de tintas, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais. O Edital contendo as especificações completas poderá ser retrado na Secretaria 
Mumdpal de Administração da Prefeitura de Itaipulándia, na Rua S3o Miguel do Iguaçu, t f  1891. no horário das 07:30 
às 11.30 e das 13:30 às 17.30 horas, de segunda a sexta-ferra ou fone (45) 3559-8040 ou 8063 Itaipulándia. 28/09/09.

Lotario Oto Knob 
Prefeito Mumdpal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDlA 
EXTRATO CONTRATUAL 

REF. CONTRATO N* 245/2009.

Processo L ic ita tó rio  n°271/2009. 
Modalidade Convite n° 105/2009. 

Objeto:

Data do Contrato: 
Prazo de execução: 
Empresa Contratada:

V alor Contratado (RS): 

Dotação Orçamentária;

C ontra tação  de empresa pa ra  re fo rm a , confecções de baner, to ldo, 
adesivos c placas de iden tificação , a tendendo as necessidades das 
Secretarias M un ic ipa is .
23/09/2009 
30 dias
E L I  S E IB E R T  

CNPJ : 84.870.856/0001-08

11.940,00. 

841 
2711 
4147 
7004 
6950

D epartam ento  dc A dm in is tração  
D epartam ento  de Ensino 
D pto. de Serviços dc In fra -E s tru tu ra  
D epartam ento  de T u rism o  
D epartam ento  de A ção  Social

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 01 620 534/0001- 83
Rua Marechal Arthur da C orta o Sifva, 406 - Bairro Ja rdinópoi is -  CEP: 85885-000 

Fone/Fax: (45) 3236-1238

EDITAL CP-01 /N®. 06/2009

fcvandro M azurana. Presidente da Câmara Municipal da Serranópolis do Iguaçu Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições legais e considerando as disposições de acordo com as' Instruções 
Especiais estabelecidas no Edital CP- 01 /  N®. CM 01/2009 de 10 de julho de 2000. R E S O L V E :

1 . C O N V O C A R

Candidato, Edson S ilva  da Costa, que interpôs recurso junto a comissão de seleção de pessoal para 
no prazo de 2 (dois) dias úteis á contar da data de publicação deste instrumento, comparecer junto a 
Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu para tom ar conhecimento quanto ao seu recurso.

Serranópolis do Iguaçu. 29 de setembro de 2009.

Evandro Mazurana 
Presidente

cAmara munic ipal de SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
ESTADO 0 0  PARANÁ

Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 406,8airro Jardinópolis 
CNP J-01.620.534/0001/83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N* 14/200»

R * n o tffic a  o  E x -P ra fo ito  tiu n icksm l MUun in fo n in

mailto:sen8nopoli5@yahoo.com.br


‘Edson Silva da Costa 
Idvogado

() IB /P ljn " 37.790

Carta ns 036-09

São Miguel do Iguaçu-PR, 11 de novembro de 2009.

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 
Serranópolis

EDSON SILVA DA COSTA, brasileiro, advogado, 
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção do Paraná, sob o n2 37.790, inscrito no CPF sob o n2 
005.774.599-45, com escritório à Rua Geni de Souza Bongiolo, 225, 
sala 01, Centro, Edifício Águia Dourada, no município e comarca de 
São Miguel do Iguaçu-PR, vem perante Vossa Senhoria dizer que 
interpôs recurso em face do gabarito da provas do Concurso para 
Assessor Jurídico/Advogado desta r. Casa Legislativa.

Porém, até a presente data não recebeu o resultado 
desse recurso.

Diante disso, requer-se que Vossa Excelência se 
digne a encaminhar cópia da decisão do referido recurso.

N. Termos,

P. Deferimento.

Edson
C)/íP>

üa Costa
PA 37.790

I{ua Geni de Souza ‘Êongiolo, 225, sala 01, Centro, Zd.jíguia fáourada - São Miguel do Iguaçu-(Pít 
CfP 85.877-000 - PFone/éFax (45) 3565-6259 - e-mail: ecosta@innet.com.hr

mailto:ecosta@innet.com.hr


Edson Silva da Costa 
jldvogado

______ ()/rB/Pí[ n 0 37.790

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL

EDSON SILVA DA COSTA, brasileiro, solteiro, 
advogado, número de inscrição no concurso 01.01.012, regularmente 
inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
Paraná, sob o nQ 37.790, com escritório à Rua Geni de Souza Bongiolo, 
225, sala 01, Centro, Edifício Aguia Dourada, São Miguel do Iguaçu- 
PR, Vossa Senhoria, com fulcro no item 09.01 do Edital CP- 01 / NQ. 
CM 01/2009, interpor

RECURSO à prova escrita nos seguintes termos:

1. DA FOTOCÓPIA DO CADERNO DE PROVA

Para exercitar amplamente seu direito a recurso 
administrativo, requer cópia da prova, para poder compará-la com o 
gabarito oficial e renovação do prazo recursal.

Requeiro também, fotocópia do caderno de respostas 
para confirmação do alegado neste recurso.

2. DAS QUESTÕES

Questão 1

PROTOCOLO
cAmara municipal

DE SERRA* íOPOLIS DO IGUAÇU

9 SET. IM

N°. ryy L I

A resposta correta é a apresentada pelo recorrente, qual 
seja, letra "b", de que a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito.

'{{iia Geni de Souza tàongiolo, 225, sala 01 ,td.j4guia Oourada, Centro, São Miguel do Jguaçu-ÍA



Edson Silva da Costa 
j.Idvogado

Q <0/<& k.no S7.790

Questão 2

A resposta correta a essa questão está na letra "d", pois a 
assertiva IV, que afirma que "O ato de autoridade que não se relaciona 
com algum dos objetivos cuja preservação o justificaria está viciado 
com desvio de poder" possui erro técnico ao infirmar que é "desvio de 
poder".

Questão 7

A resposta correta é a apresentada pelo candidato, qual
seja, letra "a".

Questão 12

A resposta correta é a letra "c", pois a primeira 
afirmativa está correta, "No sistema constitucional brasileiro o 
Presidente da República é sempre eleito pela maioria absoluta de votos 
do povo." e a segunda é falsa.

Mesmo que o candidato não obtenha o voto da maioria 
absoluta no primeiro turno, deverá ter a maioria no segundo, ou seja, 
sempre será eleito pela maioria absoluta de votos do povo.

Confirma esse entendimento o art. 29 da Lei das Eleições,
"in verbis":

Lei das Eleições:

Art. 2° Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a 
Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não 
computados os brancos e nulos.

'/{ua Gani de Souza tèongiolo, 225, sala 01,’Ed.Jígida Úourada, Centro, São Miguel do lguaç.u-'N{_
n e ,r >  c r  0 7 7  n n n  (,m \  o e r / 3  -  n o ~ n  n t n f l _ / Í T 7 Q  _ ,7  • / w i í í m ü l m n o / « i m  h r



Edson Silva da Costa 
Advogado

( ) /r Ê /P ^ n °  37.790

Questão 17

Nos termos do art. 3Q da Lei 8.666/93: "A licitação 
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos."

Sendo assim, os únicos princípios não arrolados pela lei 
são as da letra "b", que está indicado como correto pelo gabarito 
oficial.

A resposta apresentada pelo recorrente, letra "a", está 
correta, vez que possui os dois principais princípios indicados na Lei, 
publicidade e igualdade.

Questão 20

Nenhuma das alternativas apresentadas é integralmente 
verdadeira e a resposta correta é a letra "d", apresentada pelo 
candidato, que indica que "nenhuma das alternativas está correta".

Questão 21

A resposta apresentada pelo candidato está correta, qual
seja, letra "c".

Questão 26

A resposta correta é a letra "b" apresentada pelo
candidato.
J\lui Geni de -Souza íiongiolo, 225, sala 01,'Ed.ftfíguia dourada, Centro, São Miguel do Iguaçu-Pí{

( )  Cj ~  o r y r y  n n n  ~  /  C Í? „  í  A  CZ \ O  CZ t i  CZ / ?  O  íT O  (A I C i f i  c A ,  ,/CZ\ rA  s m m  /-,*•



"Edson Silva da Costa 
'(ftdvogado

(d /T Ê /P ^ n 0 37.790

Questão 27

A resposta correta é a letra "d" apresentada pelo
candidato.

Questão 29

A resposta correta é a letra "d" apresentada pelo
candidato.

Por todo o exposto, requer-se que Vossa Senhoria se 
digne a reconsiderar as respostas apresentadas pelo recorrente e 
considerá-las como corretas, atribuir nota integral à prova do 
candidato, 10,00 e reclassificá-lo.

N. Termos,

({tia Geni de Souza (iongiolo, 225, sala 01, (d.^/íguia dourada, Centro, São Miguel do lguaçu-'P({_
Qrz Qr7ry nnn  v. f/tez) oczarz aozn  a m a  ir7r7 )  ^ Ur


