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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
3º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 135/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e CONSTRUTORA TANGARA 
LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal 
8.666/93, fica aditivado até o dia 31/12/2021 o prazo de vigência e execução, 
contidos na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 135/2020.
ASSINATURA: 08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Walter Alexsandro Silva  - Representante

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
EDITAL DE PROSPECÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA 
E/OU JURÍDICA
PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que se encontra aberta Chamamento Público nº 01/2021, que 
tem por objeto a procura de imóvel para locação, destinado a atender as neces-
sidades de instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência 
Social . A Documentação para participação deverá ser endereçada à Comissão 
Permanente de Licitações no período compreendido entre os dias 16/06/2021 ao 
23/06/2021, ficando a abertura dos envelopes protocolados marcada para o dia 
24/06/2021 às 08h e 30min,  na Prefeitura do Município de Rio Azul-PR, na Rua 
Guilherme Pereira, 482, Centro. O edital e seus anexos poderão ser obtidos gra-
tuitamente através do site: www.rioazul.pr.gov.br ou pessoalmente no departa-
mento de licitações da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR. Maiores informações 
através do telefone (42) 3463-1122, pessoalmente no departamento de licitações 
ou pelo e-mail licitação.rioazul@ggmail.com
Rio Azul, 15 de maio de 2021
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que se encontra aberto Pregão Eletrônico, nº. 38/2021, do 
tipo menor preço por item/lote, com data de abertura para o dia 25 de junho 
de 2021, às 09:00h, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL, 
através da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir das 13h30min do dia 18/06/2021 às 08h30min do 
dia 30/06/2021, início da fase de lances às 09:00h do dia 30/06/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal 
de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Perei-
ra, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços 
eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 
17 de junho de 2021.
Rio Azul, 17 de junho de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Requerimento de Autorização Ambiental
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que irá 
requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção e 
melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural – CONDER, Trecho 01), a locali-
zar-se nas comunidades rurais de Cerro Azul, Pinhalzinho e Marumbi dos Elias, 
área rural do Município de Rio Azul.

Requerimento de Autorização Ambiental
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que irá 
requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção e 
melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural – CONDER, Trecho 02), a locali-
zar-se nas comunidades rurais de Taquari, Marumbi dos Ribeiros, Pousinho e 
Marumbi dos Elias, área rural do Município de Rio Azul.
Requerimento de Autorização Ambienta
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que 
irá requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção 
e melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural, Trecho 03), a localizar-se nas 
comunidades rurais de Rio Azul de Cima e Rio Azul dos Soares, área rural do 
Município de Rio Azul.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
BRASILTRAT LTDA torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a 

Licença Ambiental Simplificada para serviço de tratamento de madeira situado na Rua 
Jango Vicentin, nº 197 no Município de Inácio Martins - PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TABISZ & CIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Re-
novação da Licença Ambiental de Operação para Posto revendedor de combustível, 
situado à Avenida Vicente Machado, n°1365, Bairro DER, no Município de Irati - PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS IRATI LTDA torna público que recebeu do 
Instituto Água e Terra - IAT a Renovação da Licença Ambiental de Operação para 

Serraria e beneficiamento de madeira, situada na Avenida Getulio Vargas, 1455, no 
Município de Irati - PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
OSVALDO LEMANSKI - ME torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para transporte de produtos perigosos (agrotóxicos), 

situado à localidade de Colônia Carazinho, no Município de Paulo Frontin - PR.

Súmula de Recebimento de Licença Previa
NILVIR JONES PONTAROLO torna público que recebeu do IAP, a Licença Previa para 
o empreendimento de suinocultura localizado no Sítio Lageadinho, no bairro Lageadi-

nho, município de Guamiranga/PR, com validade até 10/06/2023. 

Súmula de Pedido de Licença de Instalação
NILVIR JONES PONTAROLO torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de 

Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado no Sítio Lageadinho, no 
bairro Lageadinho, município de Guamiranga/PR. 

EDITAIS 
2673

14 CIDADES Irati, 18 de Junho de 2021 FOLHA
BENEFÍCIO

MEs e MEIs de Irati poderão 
solicitar Auxílio Emergencial
A Secretaria 
de Estado da 
Fazenda será a 
responsável pela 
disponibilização dos 
recursos financeiros 
destinados ao 
programa

SECOM

A partir de agora, micro-
empresas e microempreen-
dedores individuais (MEIs) 
de Irati poderão solicitar o 
pagamento do Auxílio Emer-
gencial, criado pelo Governo 
do Paraná, para oferecer su-
porte financeiro aos micro-
empresários e MEIs de todo 
o estado. Mais informações 
podem ser obtidas na Sala 
do Empreendedor de Irati, 
que funciona na Rua da Li-
berdade, 740, telefone (42) 
3907-3341, e pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, na Rua da Cidadania 
Frei Jaime, 40, junto a Aciai, 
telefone (42) 3132-6281.

O decreto do Governo 
do Estado, que regulamen-
ta o Auxílio Emergencial, 
determina que os benefici-
ários serão as microempre-
sas optantes pelo Simples 
Nacional e os MEIs. Cada um 
receberá R$ 250 mensais. Os 
créditos serão feitos sempre 
até o dia 20 de cada mês na 
plataforma. O resgate pode 
ser solicitado até o dia 25 
para que o dinheiro esteja 
na conta até o dia 30. Caso o 
pedido de transferência seja 
feito após esta data, o valor 
será disponibilizado no mês 
seguinte, sem custo para o 
beneficiário. Microempresas 
com inscrição estadual terão 
direito ao benefício por qua-
tro meses; aquelas que não 
têm inscrição estadual e os 
MEIs receberão o auxílio por 
dois meses.

Os beneficiários devem 
ter conta corrente ou pou-
pança de pessoa jurídica 
(obrigatoriamente no caso de 
microempresas) e de pessoa 
física ou jurídica (no caso dos 
MEIs). Somente eles poderão 
solicitar as transferências. 
Caso elas não sejam solici-
tadas durante a vigência do 
programa, os recursos vão 
expirar.

Os interessados podem se 
cadastrar, por meio do portal 
do benefício, no site www.
auxilioemergencial.pr.gov.br 
até o dia 10 de agosto. Neste 
endereço, os usuários pode-
rão consultar seus créditos e 
solicitar a transferência dos 
valores disponíveis para a 
conta bancária. A plataforma 
digital fará o controle dos 
créditos e de transferências. 
A plataforma será operacio-
nalizada pela CELEPAR.

ESTÃO APTAS A 
RECEBER O AUXÍLIO 

MICROEMPRESAS DOS 
SEGUINTES SETORES, 

DE ACORDO COM 
A CLASSIFICAÇÃO 

NACIONAL DE 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS (CNAE):
R e s t a u r a n t e s  e  s i -

m i l a r e s ;  l a n c h o n e t e s , 
casas de chá, de sucos e 
similares;bares e outros 
estabelecimentos especia-
lizados em servir bebidas, 
sem entretenimento;bares 
e  o u t r o s  e s t a b e l e c i -
mentos especializados 
em servir bebidas, com 
entretenimento;serviços 
ambulantes de  alimenta-
ção; serviços de organiza-
ção de feiras, congressos, 
exposições e festas;casas de 
festas e eventos;atividades 
de sonorização e de ilumi-
nação; transporte rodovi-
ário coletivo de passagei-
ros, com itinerário fixo, 
municipal;transporte ro-
doviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região 
metropolitana;transporte 
rodoviário coletivo de 
passageiros, com itine-
rário fixo, intermunici-
pal ,  exceto  em região 
metropolitana;transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
interestadual;transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
internacional;transporte 
escolar; transporte rodovi-
ário coletivo de passageiros, 
sob regime de fretamen-
to, municipal;transporte 
rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime 
de fretamento, intermu-
nicipal, interestadual e 
internacional;organização 
de excursões em veícu-
los rodoviários próprios, 
municipal;organização de 
excursões em veículos ro-
doviários próprios, inter-
municipal, interestadual e 
internacional;comércio va-
rejista de artigos do vestu-
ário e acessórios;comércio 
varejista de calçados.

JÁ OS MEIS APTOS A 
RECEBER O AUXÍLIO 
ESTÃO ELENCADOS 

NAS SEGUINTES 
CATEGORIAS:

Restaurantes e similares 
;lanchonetes, casas de chá, 
de sucos e similares;bares e 
outros estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, 
sem entretenimento;bares e 
outros  estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, 
com entretenimento;serviços 
ambulantes de alimen-
tação; gestão de instala-
ções de esportes;produção 
e promoção de eventos 
esportivos;serviços de orga-
nização de feiras, congres-
sos, exposições e festas;casas 
de festas e eventos;produção 
teatral;produção musical; 
produção de espetáculos de 
dança;atividades de sonoriza-
ção e de iluminação;aluguel 
de equipamentos recrea-
tivos e esportivos;agências 
de viagens;operadores 
turísticos;filmagem de festas 
e eventos.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda será a responsável 
pela disponibilização dos recur-
sos financeiros destinados ao 
programa, oriundos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza 
do Paraná (FECOP-PR). Créditos 
e débitos decorrentes de transa-
ções financeiras necessárias à 
concessão do auxílio emergen-
cial e demais procedimentos 
também devem ser realizados 
pela SEFA, que disponibilizará 
pessoal para a operacionaliza-
ção do sistema. A prestação de 
contas ao FECOP-PR será feita 
até 90 dias depois do encerra-
mento do programa.

A Receita Estadual fará a 
identificação do Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) das microempresas e 
dos MEIs aptos a receber o au-
xílio e irá encaminhar a lista de 
beneficiários para a CELEPAR 
sempre que for necessário. A 
Controladoria Geral do Estado 
(CGE) irá monitorar, fiscali-
zar e auditar o cumprimento 
dos princípios e das normas 
relativas à concessão da sub-
venção no que diz respeito à 
legalidade, impessoalidade, 
economicidade, publicidade 
e moralidade administrativa.
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