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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL EDITAL Nº 01/2020 

 

 

A Prefeita Municipal de Paranapoema, Leurides Sampaio Ferreira Navarro, no uso de suas atribuições legais, torna 

público a realização do Edital de Chamamento Público Emergencial, para contratação temporária de Profissionais, para 

atender as necessidades de combate ao Coronavírus, para lotação no Pronto Atendimento Municipal, Unidade Básica de 

Saúde e Assistência Social, conforme ato de lotação, fundamentado na necessidade de cada unidade, com fundamento no 

art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual nº 108 de 18 de maio de 2005. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. Este Edital tem por objeto realizar o chamamento público de enfermeiro, técnico em enfermagem, farmacêutico e 

assistente social, formados em instituições de educação superior brasileiras para a contratação temporária objetivando o 

preenchimento das vagas descritas neste Edital, de acordo com as leis vigentes, para contratação imediata por prazo 

determinado, com objetivo de enfrentar situação de Emergência e Calamidade Pública causada pelo novo Coronavírus 

COVID-19, nos termos estabelecidos no presente Edital. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1. O Chamamento Público Emergencial será regido por este Edital e será realizado sob a responsabilidade da Divisão de 

Recursos Humanos no que concerne à análise curricular, a convocação e a contratação dos candidatos aprovados.  

 

2.2. Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo, por tempo determinado de até 180 (cento e 

oitenta) dias, para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de Assistência Social e Saúde. 

 

2.3. O presente Chamamento Público Emergencial classificará candidatos correspondentes a 02 (duas) vezes o número de 

vagas ofertadas, em ordem decrescente de classificação, de forma que só será possibilitado ao candidato o direito de 

contratação do aprovado dentro do número de vagas, permitindo aos demais apenas a expectativa de direito à contratação, 

ficando a concretização desse ato, condicionada a exclusiva necessidade, oportunidade e conveniência do Executivo 

Municipal. 

 

2.4. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o presente chamamento público, e o candidato ao se inscrever, 

declarará aceitação de todas as normas e condições previstas no mesmo.  
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2.5. O presente edital estará disponível exclusivamente na Divisão de Recursos Humanos, sendo de inteira responsabilidade 

do candidato sua obtenção, devendo observar os requisitos e prazos previstos.  

 

2.6. Haverá publicação deste Edital de Chamamento Público no Diário Oficial do Município. 

 

2.7. As inscrições serão a partir do dia 22 até o dia 25 de junho de 2020, na Divisão de Recursos Humanos. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

3.1. Constituem requisitos para a participação no chamamento público promovido pelo presente Edital:  

 

a) possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação em enfermagem, técnico de enfermagem, assistência 

social e/ou farmácia em instituição de educação superior brasileira legalmente estabelecida; 

 

b) possuir inscrição regular para o exercício da profissão, mediante registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN), 

Conselho Regional de Farmácia (CRF) e Conselho Regional de Assistência Social (CRESS); 

 

c) não estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período de prestação dos serviços; 

 

d) não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível com as exigências do presente edital;  

 

e) estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral; e 

 

f) estar em situação regular com as obrigações militares, se do sexo masculino;  

 

3.2. Os documentos elencados no item, 3.1, alínea “a” e “b” serão informados no currículo e inseridos na ficha de inscrição 

como anexo. Para fins de comprovação do disposto nas letras "c", d" e "e" do subitem 3.1 deste Edital, o candidato prestará 

declaração, sob as penas da lei no ato da contratação. 

 

4. DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, TEMPO DE CONTRATAÇÃO, DA REMUNERAÇÃO E DOS REQUISITOS 

EXIGIDOS.  

 

4.1. O contrato será por tempo determinado de até 06 (seis) meses, conforme a necessidade do serviço e no que 
determina este Edital. 
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4.2 Das atribuições: 

 

1. Enfermeiro 

 

• Descrição sintética 

• Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em hospitais, pronto atendimento, clínicas, ambulatórios, 

postos   de   saúde   e   em   domicílio,  realizando   consultas   e   procedimentos   de maior complexidade e 

prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

• Descrição detalhada 

• elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de 

atendimento aos pacientes e doentes; 

• planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de 

garantir um elevado padrão de assistência; 

• desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e 

no atendimento aos pacientes e doentes; 

• coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de 

saúde; 

• estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 

disponíveis; 

realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e 

desenvolver atitudes e hábitos sadios; 

• supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 

CARGO VAGAS LOTAÇÃO SALÁRIO CARGA 

HORÁRIA 

VÍNCULO DE 

TRABALHO 

Enfermeiro  01 Secretaria Municipal de Saúde 2.183,00 40 horas Temporário 

Técnico de 

Enfermagem  

01 Secretaria Municipal de Saúde 1.195,21 40 horas Temporário 

Farmacêutico 01 Secretaria Municipal de Saúde 2.613,00 40 horas Temporário 

Assistente Social 01 Secretaria Municipal Assistência 

Social e/ou Sec. Mun. de Saúde 

1.836,86 30 horas Temporário  
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• controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a 

desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; 

• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 

sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

• participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

• participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 

em sua área de atuação; 

• participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

• participar de campanhas de educação e saúde; 

realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

2. Técnico de Enfermagem 

 

• Descrição sintética 

• prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 

medicamentos ou tratamento aos pacientes; 

• Descrição detalhada 

• controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; 

• efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação 

médica; 

• realizar plantões conforme escala predeterminada; 

• orientar à população em assuntos de sua competência; 

• preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 

tratamentos e intervenções cirúrgicas; 

• auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, 

conforme instruções recebidas; 

• auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas 

de educação sanitária; 

• proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como 

auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 
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• participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em 

grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 

• participar de campanhas de educação e saúde; 

• controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, 

quando for o caso, solicitar novo suprimento; 

• supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos 

equipamentos que utiliza; 

• executar outras atribuições afins. 

 

3. Farmacêutico 

 

• Descrição sintética 

• Assumir responsabilidade técnica na dispensação medicamentosa, prestando os serviços de assistência e 

atenção farmacêutica. 

• Descrição detalhada 

• participar de execução de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; 

• realizar ou participar de reuniões com a sociedade para definir ações que melhorem as condições de vida; 

• cuidar para que a farmácia mantenha em seus estoques os medicamentos e correlatos em quantidade e 

qualidade de forma a garantir uma terapêutica racional em área e tempo determinado; 

• ao receber os remédios dos fornecedores estes deverão ser conferidos quanto à validade, lote, quantidade, 

rotulagem e quaisquer outros danos nas embalagens; 

• prever as faltas e providenciar pedidos junto ao setor de compras; 

• estabelecer normas para dispensarão de medicamentos e correlatos, visando orientar o uso correto baseado 

em parâmetros farmacocinéticos, farmacodinâmicos e da fármaco vigilância; 

• conferir a receita, quanto a assinatura do profissional prescritor, número de registro no Conselho da Classe, 

e efetuar o exame físico dos medicamentos, observando prazo de validade; 

• orientar os pacientes quanto ao horário, modo de usar e armazenamento do medicamento; 

• quanto aos medicamentos controlados armazená-los em armário próprio com chave e fazer a escrita diária 

do controle de medicamentos em livros específicos; 

• estabelecer normas para armazenamento de medicamentos; 

• atividade destinada a guardar e proteger os medicamentos contra os riscos de alterações físico-químicas e 

microbiológicas garantindo a qualidade dos mesmos. 

 

4. Assistente Social 
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• Descrição sintética 

• Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou 

indireta, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente. 

• Descrição detalhada 

• elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do 

Serviço Social com participação da Sociedade Civil; 

• encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 

• orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso 

dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

• planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

• planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar 

ações profissionais; 

• prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; 

• prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício 

e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

• planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 

• realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos 

da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 

• coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social. 

• Quando na área de atendimento ao servidor municipal: 

• coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 

área de Serviço Social que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos servidores municipais; 

• atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida funcional do 

servidor; 

• realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais da Administração 

Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessários; 

• realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social; 

• elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de servidores, junto 

ao setor de pessoal. 

• Atribuições comuns a todas as áreas: 

• elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 

sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

• participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação: 
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• participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

• participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

• realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

4.3. Os candidatos que não apresentarem os comprovantes relativos ao pré-requisito serão automaticamente 

excluídos do processo.  

 

4.4. A presente seleção será composta por ETAPA ÚNICA, de caráter classificatório e eliminatório. 

 

5. ANÁLISE CURRICULAR E JULGAMENTO  

 

5.1. Os títulos apresentados serão julgados pela Divisão de Recursos Humanos. 

 

5.2. Critério de Classificação  

 

5.2.1. Será utilizado como critério de pontuação para fins de contratação, as experiências descritas nos quadros abaixo: 

 

5.2.1.1. Para o cargo de Enfermeiro  

 

TÍTULO DESCRIÇÃO Quantidade de Títulos ou 

Semestres (Máximo) 

Valor Unitário ou por 

semestre (pontos) 

Valor máximo (pontos) 

Curso de Especialização 

com duração de 360 horas 

na área específica do 

emprego. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 40 horas. 

02 15 30 
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5.2.1.2 

Para o 

cargo de 

Técnico de 

Enfermagem  

 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 20 horas. 

02 10 20 

Experiência profissional na 

área pública ou privada na 

área específica do 

emprego (mínimo de um 

semestre) – (semestres 

completos) 

02 (semestres) 10 (semestre) 20 

TOTAL DE PONTOS 100 

TÍTULO DESCRIÇÃO Quantidade de Títulos ou 

Semestres (Máximo) 

Valor Unitário ou por 

semestre (pontos) 

Valor máximo (pontos) 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 80 horas. 

02 15 40 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 40 horas. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 20 horas. 

02 10 10 

Experiência profissional na 

área pública ou privada na 

área específica do 

02 (semestres) 10 (semestre) 20 
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5.2.1.3 Para o cargo de Farmacêutico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Para o cargo de Assistente Social 

 

emprego (mínimo de um 

semestre) – (semestres 

completos) 

TOTAL DE PONTOS 100 

TÍTULO DESCRIÇÃO Quantidade de Títulos ou 

Semestres (Máximo) 

Valor Unitário ou por 

semestre (pontos) 

Valor máximo (pontos) 

Curso de Especialização 

com duração de 360 horas 

na área específica do 

emprego. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 40 horas. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 20 horas. 

02 10 20 

Experiência profissional na 

área pública ou privada na 

área específica do 

emprego (mínimo de um 

semestre) – (semestres 

completos) 

02 (semestres) 10 (semestre) 20 

TOTAL DE PONTOS 100 
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5.3. Os títulos deverão ser entregues na Divisão de Recursos Humanos, junto ao currículo no período durante o período de 

inscrição, estabelecido neste Edital. 

 

5.4. Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes do estabelecido nos quadros especificados nem aqueles apresentados 

fora do prazo e das condições estabelecidas neste Edital.  

 

5.5. Os títulos apresentados que excederem o valor máximo previsto não serão considerados para a pontuação do candidato.  

 

5.6. Não haverá soma de títulos para atingir a carga horária mínima exigida. 

 

TÍTULO DESCRIÇÃO Quantidade de Títulos ou 

Semestres (Máximo) 

Valor Unitário ou por 

semestre (pontos) 

Valor máximo (pontos) 

Curso de Especialização 

com duração de 360 horas 

na área específica do 

emprego. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 40 horas. 

02 15 30 

Cursos ou capacitações 

com certificação na área 

específica do emprego, 

com carga horária de no 

mínimo 20 horas. 

02 10 20 

Experiência profissional na 

área pública ou privada na 

área específica do 

emprego (mínimo de um 

semestre) – (semestres 

completos) 

02 (semestres) 10 (semestre) 20 

TOTAL DE PONTOS 100 
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5.7. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá 

anulada a respectiva pontuação e será excluído do Chamamento Público Emergencial, sem prejuízo das cominações legais 

cabíveis. 

 

5.8. Para o julgamento dos títulos de graduação e pós-graduação serão admitidas cópias de diplomas, certificados ou 

declarações de conclusão de curso, emitidos por instituições reconhecidas pelo poder público, com registro no Ministério da 

Educação, nas quais, obrigatoriamente, deverão constar o nome do curso, o nível do curso e a carga horária.  

 

5.9. Para julgamento dos cursos de capacitação serão admitidas as declarações ou os certificados de conclusão de curso de 

capacitação ou aperfeiçoamento, emitidos por instituições públicas ou privadas, nas quais, obrigatoriamente, deverão constar 

o nome do curso e a carga horária.  

 

5.10. Para o julgamento dos certificados/declarações de cursos on-line serão admitidos apenas aqueles com código de 

autenticação.  

 

5.11. Não serão considerados como cursos de capacitação ou aperfeiçoamento: seminários, encontros, simpósios, 

congressos ou semanas acadêmicas, bem como semanas de estudo, oficinas, ou quaisquer certificados/declarações 

similares.  

 

5.12. A comprovação da experiência profissional na área de atuação do cargo de inscrição do candidato deverá ser feita por 

meio da apresentação dos seguintes documentos:  

 

a) Para experiência em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a 

página de identificação do trabalhador (frente e verso) e a página que conste o registro do empregador, cargo e o período 

(com início e fim, se for o caso);  

b) Para experiência em instituição pública: declaração/certidão de tempo de serviço que informe o período (com início e fim, 

se for o caso) e o cargo, emitida pelo setor de pessoal/recursos humanos da instituição ou equivalente; 

c) Para experiência em serviços prestados como autônomo: cópia do contrato de prestação de serviços ou Recibo de 

Pagamento Autônomo (RPA). 

 

5.13. Havendo empate das notas, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

 

a) Tiver maior tempo de experiência profissional; 

b) Tiver maior tempo de formação; 

c) Tiver maior idade. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

 

6.1. Antes de realizar a inscrição no presente Chamamento Público, o candidato deverá ler atentamente as regras e certificar-

se que atende aos requisitos deste e que concorda integralmente com seus termos.  

 

6.2. Todo e qualquer ato referente ao Chamamento Público será publicado no Diário Oficial do Município de Paranapoema e 

poderá ser acessado no site oficial da Prefeitura. 

 

6.3. Considera-se convocado o candidato cujo nome for publicado no resultado final na página de Classificação dos Inscritos 

no Chamamento Público. 

 

6.4. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela comissão especialmente designada. 

 

6.5 Por se tratar de carências temporárias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

Assistência Social, o candidato aprovado poderá ter o seu contrato suspenso, interrompido ou findado, caso não haja mais 

demanda, tendo em vista a supremacia do interesse público. 

 

6.6 Em caso de suspensão deverá ser comunicada com, no mínimo, até 30 (trinta) dias de antecedência, sem o que, não 

terá validade. 

 

6.7 É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de 

todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Chamamento Público Emergencial, não 

podendo deles alegar desconhecimento ou discordância. 

 

Paranapoema, aos 19 de junho de 2020. 

 

 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000   -   Fone/Fax: 44 3342-1133   -   www.paranapoema.pr.gov.br 

 

  



 

 

 

 
    

    

Órgão de Divulgação Oficial do Município 
    

Segunda-feira, 22 de Junho de 2020 - Paranapoema – PR - Instituído pela Lei 596/2020 
    

Ano I - Edição n.º 022 

 

 

Ano I - Edição n.º 022 

    Página 13 de 13 
 
 
 
 

 
 

EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 08/2020 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA - ESTADO DO PARANÁ, COMUNICA AOS 
INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 
N  08/2020 – “menor preço” global, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE: 

 

 

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EXECUSÃO DE EXTENSÃO DE REDE, E 

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, 

NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO. 

 

ENTREGA DE ENVELOPES OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 
PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 16:00 HORAS DO DIA 07 DE 
JULHO DE 2020. 

 
DATA ABERTURA A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO DIA 

08 DE JULHO DE 2020, ÀS 08:30 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na sede da 

Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centros ou através do telefone (44) 3342-1133, 
em horário comercial. 

 
 

 
Paranapoema, 19 de junho de 2020 

 
 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - Fone/Fax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br - www.paranapoema.pr.gov.br 

 


