
DECRETO N.'2.269, DE 26 DE JULHODE2022

lüomeia Comissão Especial para avaliação de imóveis que
especifica, para Íins de transferência de domínio e dá
outras providências.

O Pref'eito Municipal de Renascença, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e.

Considerando a existência de terreno de propriedade da Companhia de Habitação do
Paranâ- COHAPAR, onde o Município solicitou a transferência de domínio;

DECRETA:

Art. 1'. Fica nomeada Comissão Especial, composta pelos servidores: Bruno Jean Werle
Pascolotto - Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Paulo Sérgio Deola - Secretario de
Agropecuária e Meio Ambiente e João Paulo Basniak Boese - Engenheiro Civil, para avaliação
dos imóveis assim descritos: "Rua Projetada A, com área de 2.147,27m'?(dois mil, cento e

quarenta e sete metros e vinte e sete decímetros quadrados); Rua Projetada B, com área de
1.273.80m' (dois mil, duzentos e setenta e três metros e oitenta decímetros quadrados); Rua
Projetada C, com área de 1.308,00m'z(mil trezentos e oito metros quadrados); Rua ProjetadaD,
com área de 1.367,28m'?(mil trezentos e sessenta e sete metros e vinte e oito decímetros
quadrados) e Área de Reserva Legal, com área de 5.807,00m2 (cinco mil, oitocentos e sete metros
quadrados)" localizados no Bairro Cristo Rei, Município de Renascença.

AÍt. 2". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contriírio.

Gabinete do chefe do poder executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos

vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois,61o ano de Emancipação.

Certifico que este documento foi publicado no:

, Edição n" 2S7O , do

aia )T t Ad t otQt,í,Página(, .i?Z
Nome

Assinatura

{r

PREFETTURA MUNICIPAL DE RENASCENçA
cNpJ 76.205.681/0001-96_ 

_,F^_- "ê\ 'EEn Qzírn

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASGEN



Paraná , 27 de Julho de 2022 . Diário oficial dos Municípios do paraná . ANo xI I N.2570

ESTADO DO PARANÁ
PRIT'EITURA MUNTCIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADN/IIMSTRAÇÃO
DECRETO N." 2.268, DE 26 DE JULHO DE2022

Nomeia Comissão Especial para avaliação de imóveis
que especifica, para Íins de transferência de domínio
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, no uso das atribuições que lhe
são conÍ'eridas pela Lei Orgânica do Município e.

Considerando a existência de terreno de propriedade da Compaúia de
Habitação do Paraná - COHAPAR, onde o Município solicitou a
transferência de domínio;

DECRETA:

Art. 1o, Fica nomeada Cornissão Especial, composta pelos servidores:
Bn-rno Jean Werle Pascolotto - Diretor do Departamento de Meio
Arnbiente, Paulo Sérgio Deola - Secretário de Agropecúria e Meio
Ambiente e João Pauio Basniak Boese - Engenheiro Civil, para
avaliação dos imóveis assim descritos: "Rua Projetada A, com área de
2.14'l ,2'7n'F (dois mil, cento e quarenta e sete metros e vinte e sete
decímetros quadrados); Rua Projetada B, com área de 2.273,80Írf
(dois mil, duzentos e setenta e três metros e oitenta decímetros
quadrados); Rua Projetada C, com área de 1.308,00m? (mil trezentos e

oito metros quadrados); Rua Projetada D, com área de 1.367,28tr
(mil trezentos e sessenta e sete metros e vinte e oito decímetros
quadrados) e Á,rea de Reserva Legal, corn área de 5.807,00m'? (cinco
mil, oitocentos e sete metros quadrados)" localizados no Bairro Cristo
Rei, Município de Renascença.

Àrt. 2'. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do chefe do poder executivo municipal de Renascença,
Estado do Paraná. aos vinte e seis dias do mês dejulho do ano de dois
mil e vinte e dois, 61o ano de Emancipaçâo.

IDÁLIR JOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti

Código IdenüÍicador: 82BDA4D5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÀO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 064/2022 - PMR AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico n" 06412022 -
PMR. Objetivando a CONTRATAÇÃO »r EMPRI,SA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, PRODUÇÁO DE
TEXTO E ÀPRESENTAÇÃO DO TEATRO DA HTSTÓRIA DO
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR, em favor da seguinte
empresa:
LUIZ CARLOS MtrNON, no valor total de RS 30.605,50 (trinta mil
seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos).

Renascença. 26 de julho de 2022.

IDALIR JO,iO ZAA'ELLA
Preleito Municipal

Publicado por:
Luciana Almeri Morceili Lochs

Código IdentiÍicador: 9438ADDC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" O7O/2022 _ PMR AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregâo EleÍrônico n, 070/2022 -
PMR. Objeúivândo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE sERvrÇos DE pERÍcrAS uÉ»rcas, a
SER.EM REALIZADAS EM SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
RENASCENÇA NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO
TRABALIIO., em favor da seguinte empresa:
ECOMED SAUDE LTDA, no valor total de R$ I 1.500,00 (onze mil
e quiúentos reais).

Renascença, 26 de julho de 2022.

IDALIRJOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs

Código Identifi cador:F 9 I E7 7 61

DEPARTÂMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N'125 DE

26 DE JULHO DE2O22

1. O Prefeito do Município de Renascença, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal n"
1726 de 12 de fevereiro de 2O2l e Edital n" 04012021 CONVOCA o

candidato abaixo relacionado para que no dia seguinte ao da presente
convocação compareça no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Renascença para assumir a vaga e assinar o contrato:

Cargo: Técnico em Enfermagem (Temporário)

2. O candidato convocado de acordo com a ordem de ciassificação
deverá apresentar-se no dia seguinte ao da convocação para assumir a

vaga e assinar o contrato, no Departamento de Recursos Humanos da

Prefeitura de Renascença, munida dos seguintes documentos:

2.1- Fotocópia dos documentos abaixo, juntamente com os seus

originais:
I - Cédula de Identidade
II- CPF
III - Título de Eleitor
IV - Carteira de Trabalho
V * Número de Inscrição no PIS/PASEP
VI - Certidão de nascimento/casamento
VII - Certidão de nascimento e CPF de filhos menores de 21 anos e

dependente (conjugue, companheiro (a) ...)
VIII - Comprovante oficial de abertura de conta corrente junto ao

Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta.

IX - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
X- Comprovante de residência
XI- Registro de Conselho de Classe Respectivo
XII - Certidão de Quitação Eleitoral
XIII- Apresentar todos os originais declarados para a prova de tírulos
no momento da inscrição para o Processo Seletivo Simplifrcado.

2.2 - Originais dos documentos relacionados a seguir:
I-01 foto3X4recente
ll - Declaração de acúmulo de cargo, em formulário próprio,
fomecido pelo Departamento de Recursos Humanos de que não

acumula cargo, emprego ou função pública, nem recebe benelicio
proveniente de RGPS ou RPPS.
Ill - no caso de acúmu1o legal (conforme o que é contemplado no

artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e no artigo 27, inciso

XVI da Constituição do Estado do Paraná), à declaração mencionada

no Inciso II, deve ser anexado documento de carga horária semanal de
trabalho, com informação dos horários e distribuição de atividades
emitido pelo respectivo órgão.
IV - Declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado.
V - Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelos

cartórios judiciais f'ederal e estadual do domicilio onde o candidato

Clssificação Pontüâção Final

01" ARLEI COULART 30,00


