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58 anos

 O prefeito Rogério 
Bernardo e o vice-prefeito Ale-
xandre de Souza Profeta, en-
tregaram no dia 16/07, a chave 
de um veículo personalizado, 
que será destinado à vigia dos 
prédios públicos.
 O veículo foi adquiri-
do com recursos próprios do 
município.
 Os moradores da Rua 
Delmiro Costa de Oliveira e 
da Rua Natal Bozelhe estão 
felizes da vida.
No mesmo dia foi realizada a 
ordem de início de pavimen-
tação asfáltica dos trechos 
dessas duas ruas.
 A solenidade aconteceu 
na Câmara Municipal e também 

Ângulo recebe veículo e assina
ordem de pavimentação asfáltica

Foto: Professor Raimundo Bianchini

contou com a presença do Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Pedro Moraes, dos vereadores, 

secretários, servidores públicos 
e comunidade angulense. 
Fonte: Prefeitura Muncipal

 Aconteceu  na  sexta 
feira dia 27 a partir das 19:00 
hrs no Ginásio de Esportes Ur-
bano Pedroni, com um grande 
público, as partidas fi nais do 
campeonato de futsal de férias 
julho 2018, categorias sub 09, 
sub 11, sub 13 e livre que apre-
sentou as seguintes classifi ca-
ções: Sub 09 campeão Super 
Mercado Santa Clara, Sub 11 
campeão Bar do Dessa, Sub 
13 campeão Filé do Boi. Cate-
goria livre o grande campeão 
foi a equipe Limitados Filé do 
Boi, vice campeão a equipe 
da Casa de Carnes Vó Leo, 
artilheiro do campeonato Jhon 
Lennon, goleiro menos vazado 
João da equipe Limitados Filé 
do Boi, atleta revelação Kevin 
do Juventude de Nova Bilac. 
 A realização deste 
campeonato foi coordenado 
pelos Professores João Paulo 
e Aurélio contou também com 
o apoio do Willian, as arbitra-
gens tiveram responsabilidade 
da Liga de Futebol de Nova 
Esperança Adeo e Marcelo. 
Veja (fotos)  do registro de 
equipes e do momento da 
premiação com presença de 
autoridades do município entre 
elas o Prefeito Fausto Eduardo 
Herradon, a vice Prefeita Edna 
Contin e Vereadores.

Finais do Campeonato 
de Férias (julho) de Floraí



Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos

Ângulo
Panifi cadora União

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Panifi cadora e Confeitaria Nossa Senhora

Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II

Bar Líder
Ourizona

Mercado Bandeirantes
Panifi cadora e Confeitaria Doce Pão

Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Paranapoema
Auto Posto Paraná

Panifi cadora Evangelista
Michel Cabeleireiro

Panifi cadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Loterias Faraoni
Santa Inês

Auto Posto Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão

São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin

Unifl or
Mercado Mineiro 

 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI 
CNPJ/MF n.º 76.282.649/0001-04 

Praça Santa Cruz, 249 
São Jorge do Ivaí – Paraná 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça 
Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná comunica aos interessados que 
encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 43/2018 
no Departamento de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, 
Edifício Anexo, para formação de REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais 
contratações de empresa especializada em prestação de serviços de 
arbitragem, para atender toda a demanda da Secretaria Municipal de 
Esporte, conforme especificações e quantidades constantes no Edital, 
inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de 
Referência. O Edital de Pregão Presencial nº 43/2018 completo encontra-se à 
disposição dos interessados no site do município www.pmsjivai.pr.gov.br que 
dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações 
introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883-94 e 9.648/98, e Lei Federal nº 
10.520/02 de 17 de julho de 2002 e alterações subsequentes. Horário da 
entrega dos documentos de habilitação e da proposta comercial: até as 08h 
30min do dia 16 de agosto de 2018. Horário da abertura dos envelopes: às 
09:00 horas do mesmo dia. 
  
São Jorge do Ivaí/PR, 03 de agosto de 2018. 
 
Eduardo Gabriel 
Secretário Municipal de Esporte e lazer 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI 
CNPJ/MF n.º 76.282.649/0001-04 

Praça Santa Cruz, 249 
São Jorge do Ivaí – Paraná 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça 
Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná comunica aos interessados que 
encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 30/2018 
no Departamento de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, 
Edifício Anexo, para formação de REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais 
contratações de empresa especializada no fornecimento de aparelhos 
de ar condicionado instalados, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Promoção Social, conforme especificações e 
quantidades constantes no Edital, inclusive seus anexos, notadamente 
o Anexo I, que veicula o Termo de Referência. O Edital de Pregão 
Presencial nº 30/2018 completo encontra-se à disposição dos interessados no 
site do município www.pmsjivai.pr.gov.br que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 
de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883-
94 e 9.648/98, e Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e alterações 
subsequentes. Horário da entrega dos documentos de habilitação e da proposta 
comercial: até as 08h 30min do dia 21 de agosto de 2018. Horário da abertura 
dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia. 
  
São Jorge do Ivaí/PR, 03 de agosto de 2018. 
 
Alessandro Benatti 
Secretário de Promoção Social 
 

São Jorge do Ivaí/PR, 03 de 

Eduardo Gabriel
Secretário Municipal de Esporte e 

dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia.

São Jorge do Ivaí/PR, 03 de agosto

Alessandro Benatti
Secretário de Promoção Social

TERMO DE POSSE 
   

   Ao um (01) dia do mês de Agosto de 2018, compareceu na 
Divisão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, a Sra. VANESSA CRISTINA DE 
PAULA MOURA, portadora da Cédula de Identidade n.º 10.054.249-8 SESP/PR, 
residente e domiciliado nesta cidade de São Jorge do Ivaí, deste Estado, nomeada 
através do Decreto Municipal n.º 075/2018, de 31/07/2018, para exercer as funções do 
Cargo de ASSISTENTE DE SAÚDE – 35 horas, constante do Quadro de Pessoal 
Efetivo do Município de São Jorge do Ivaí, em virtude de sua aprovação no Concurso 
Público de que diz respeito o Edital de Concurso n.º 001/2017, de 15/12/2017. Após 
haver prestado o compromisso de bem e fielmente cumprir as Constituições da União, 
do Estado e da Lei Orgânica do Município de São Jorge do Ivaí, bem como as Leis e 
Regulamentos, não medindo esforços para o bem do Município e do Regime de 
Trabalho, foi-lhe dado posse pelo Excelentíssimo Sr. ANDRÉ LUÍS BOVO, Prefeito 
Municipal, que, para constar, lavrou-se o presente termo. 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, ao 01 dia do mês de Agosto de 2018. 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 
 
 
 

VANESSA CRISTINA DE PAULA MOURA 
Empossado 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 075/2018 
 

Súmula: NOMEIA, a Sra. VANESSA CRISTINA DE PAULA MOURA, RG.  
10.054.249-8 SESP/PR, para o exercício do cargo de ASSISTENTE DE SÁUDE – 
35 horas, constante do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Poder Público 
Municipal de São Jorge do Ivaí, em função de sua aprovação em Concurso Público, 
Processo Seletivo n.º 001/2017- Edital de Concurso Público n.º 001/2017 de 15 de 
Dezembro de 2017,  
 

O SR. ANDRÉ LUÍS BOVO, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 

 
DECRETA 

 
Art. 1º - Fica nomeada a partir de 01 de agosto de 2018, a Sra. VANESSA 

CRISTINA DE PAULA MOURA, RG.  10.054.249-8 SESP/PR, para o exercício do 
cargo de ASSISTENTE DE SAÚDE – 35 horas, Nível X - constante do Quadro de 
Pessoal de Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ivaí, em 
função de sua aprovação em Concurso Público, Processo Seletivo n.º 001/2017- 
Edital de Concurso Público n.º 001/2017 de 15 de Dezembro de 2017. 

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 31 dias do mês de julho de 2018. 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO                                        
  Prefeito                                                         

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
NATUCOR TINTAS LTDA – EPP, CNPJ 05.965.958/0001-30, tor-
na público que irá requerer ao IAP a solicitação a Licença Prévia 
para a fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes e impermea-
bilizantes. Instalado na Rua Mituro Yanaze, Número 237 – Parque 
Industrial, CEP: 87.600-000; Nova Esperança-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

FRANCIELLE PATRICIA FAIOLLA torna público que irá reque-
rer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalação para ATIVIDA-
DE DE AVICULTURA DE CORTE a ser implantada RODOVIA PR 
340 - KM 06, FAZENDA SANTA MARIA - JARDIM OLINDA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LUIZ CARLOS PICOLI torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação da Licença de Instalação para ATIVIDADE DE AVICUL-
TURA DE CORTE a ser implantada LOTE N 257, SITIO IRMAOS 
PICOLLI, MATRICULA 4.297, MUNICIPIO DE ALTO PARANA.

 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

A CÂMARA MUNICIPAL SANTA INÊS, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua 
Vereador Firmino Luiz,205, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.471.001/0001-14, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Senhora MARA ESTELA DOS SANTOS, ratifica a DISPENSA de 
licitação nº 04/2018, em atendimento as disposições do inciso ll, Art. 24 da Lei 8.666/93, 
e Decreto nº.  9.412/2018 de 18/06/2018 conforme quadro abaixo: 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 23/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2018 
 
Contratado: RCP NETWORKS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
CNPJ: 05.745.961/0001-49 
 
Objeto: locação de circuito de dados para provimento e serviço de valor adicionado via 
fibra óptica com velocidade de 5mb full para download como para upload, backup diário 
dos dados do sistema para servidor externo e hora técnica para manutenção de 
equipamentos de informática da Câmara. 
 
Valor: R$ 11.341,00 (Onze mil, trezentos e quarenta e um reais). 
 
DOTAÇÃO: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.01000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
Data da Assinatura: 03 de Agosto de 2018 
 
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná. 
 
Santa Inês em 03 de Julho de 2018 
 
 

Mara Estela dos Santos 
Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Julho de 2018

Mara Estela dos Santos
Presidente da Câmara
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CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 3256.1216
Rua Orlando Batista da Silveira, nº 01 - CEP 86.755-000 - Ângulo – Paraná

CNPJ  01.608.550/0001-50
www.angulo.pr.leg.br - email: administrativo@angulo.pr.leg.br

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018

ORIGEM: Inexigibilidade nº 012/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.550/0001-50, com sede e foro na Rua Orlando
Batista da Silveira, 01, centro neste Município de Ângulo.

CONTRATADA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.368.865/0001-66, com sede à Rua José Izidoro Biazatto,
n° 158, Bloco “A”, Mossunguê, Curitiba, Estado do Paraná.

OBJETO Contratação de Empresa Especializada nos serviços de acesso à rede mundial de
computadores - INTERNET, IP Direto, com velocidade de 10 Mbps e infraestrutura de
conectividade através de fibras ópticas.

VALOR: R$ 8.998,80 (Oito mil, novecentos e noventa e oito reais, oitenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ângulo, 09 de julho de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Fone/Fax (44) 3256.1216

Rua Orlando Batista da Silveira, nº 01 - CEP 86.755-000 - Ângulo – Paraná
CNPJ  01.608.550/0001-50

www.angulo.pr.leg.br - email: administrativo@angulo.pr.leg.br

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018

ORIGEM: Inexigibilidade nº 012/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.550/0001-50, com sede e foro na Rua Orlando
Batista da Silveira, 01, centro neste Município de Ângulo.

CONTRATADA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.368.865/0001-66, com sede à Rua José Izidoro Biazatto,
n° 158, Bloco “A”, Mossunguê, Curitiba, Estado do Paraná.

OBJETO Contratação de Empresa Especializada nos serviços de acesso à rede mundial de
computadores - INTERNET, IP Direto, com velocidade de 10 Mbps e infraestrutura de
conectividade através de fibras ópticas.

VALOR: R$ 8.998,80 (Oito mil, novecentos e noventa e oito reais, oitenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ângulo, 09 de julho de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Rua Orlando Batista da Silveira, nº 01 - CEP 86.755-000 - Ângulo – Paraná
CNPJ:  01.608.550/0001-50 – - administrativo@angulo.pr.leg.br

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA: Inexigibilidade de Licitação nº 014/2018 - Proc. Adm. nº 022/2018

OBJETO: Contratação de serviços referentes à inscrições de 01 (um) Vereador da
Câmara Municipal de Ângulo no Curso “Políticas Públicas e Sociais; Ética e
Cidadania”, realizado pela UVEPAR, durante os dias 25, 26 e 27 de julho/2018, em
Curitiba-Pr.

Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste
processo administrativo, RATIFICO, ADJUDICO E HOMOLOGO a Inexigibilidade de
Licitação nº 014/2018 quanto à contratação da Empresa/Associação UVEPAR –
União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - CNPJ nº
81.398.232/0001-41, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente
ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 25, II e Art. 13, VI da Lei nº
8.666/93.

Ângulo-Pr, 01 de agosto de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Rua Orlando Batista da Silveira, nº 01 - CEP 86.755-000 - Ângulo – Paraná
CNPJ:  01.608.550/0001-50 – - administrativo@angulo.pr.leg.br

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

REFERÊNCIA: Inexigibilidade de Licitação nº 014/2018 - Proc. Adm. nº 022/2018

OBJETO: Contratação de serviços referentes à inscrições de 01 (um) Vereador da
Câmara Municipal de Ângulo no Curso “Políticas Públicas e Sociais; Ética e
Cidadania”, realizado pela UVEPAR, durante os dias 25, 26 e 27 de julho/2018, em
Curitiba-Pr.

Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste
processo administrativo, RATIFICO, ADJUDICO E HOMOLOGO a Inexigibilidade de
Licitação nº 014/2018 quanto à contratação da Empresa/Associação UVEPAR –
União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná - CNPJ nº
81.398.232/0001-41, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente
ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 25, II e Art. 13, VI da Lei nº
8.666/93.

Ângulo-Pr, 01 de agosto de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Fone (44) 3256.1216

Rua Orlando Batista da Silveira, nº 01 - CEP 86.755-000 - Ângulo – Paraná
CNPJ nº 01.608.550/0001-50

www.angulo.pr.leg.br - email: administrativo@angulo.pr.leg.br

PORTARIA Nº. 024/2018

O Presidente da Câmara Municipal de
Ângulo, Estado do Paraná, PEDRO
MORAES, no uso de suas atribuições
legais;

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo
relacionados para comporem a Comissão de Avaliação de Títulos com a
responsabilidade fazer a análise da correlação do(s) curso(s) realizado(s) e/ou
da titulação obtida com o cargo ocupado pelo servidor, de acordo com o Art. 9º
da Resolução nº. 003/2007.

- Antônio Roberto Pereira – Matrícula nº. 0019
- Alexisandri Ferreira – Matrícula nº. 0018
- Gizelli de Lima – Matrícula nº. 0011

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua edição, devendo ser publicado imediatamente no Órgão Oficial de
Imprensa do Município.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO,
EM 01 DE AGOSTO DE 2018.

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ÂNGULO-PR
Estado do Paraná

DATA: 01/08/2018

CONTRATANTE
CAMARA MUNICIPAL DE ANGULO

CONTRATADO(A)

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA

Endereço: Presidente Carlos Cavalcante, 742
Bairro: SÃO FRANCISCO Cidade: CURITIBA - PR CEP: 80.510-040

CNPJ: 81.398.232/0001-41 Insc. Estadual:

Telefone:
OBJETO

Contratação de serviços referentes à inscrição de 01 (um) Vereador da Câmara Municipal de Ângulo no Curso "Políticas Públicas e
Sociais; Ética e Cidadania", realizado pela UVEPAR, durante os dias 25, 26 e 27 de julho/2018, em Curitiba-Pr.

JUSTIFICATIVA
A Comissão de Licitação propõe o pagamento do referido objeto, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93, já que é
completamente inviável a competição e trata de serviço técnico, singular, cujo contratado possui notória especialização. O artigo referido
arrola em seus incisos alguns exemplos de situações mais correntes. Ressalte-se que, diversamente da lista de hipóteses de dispensa, que é
taxativa, não permite ampliação, o rol do artigo 25 é meramente exemplificativo, de forma que basta a constatação de inviabilidade de
competição para se configurar a inexigibilidade em outros casos. No caso presente vislumbra-se a hipótese de inexigibilidade de licitação,
uma vez que se trata de pagamento de taxa de inscrição no Curso "Políticas Públicas e Sociais; Ética e Cidadania", promovido pela
UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ.

Programática Fonte Descrição
DESPESA

0100101031000120013390390000 1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

1 1 4 1.00INSCRIÇÕES PARA CURSOS E TREINAMENTOS 750,00 750,00UN

Total: 750,00

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.
EMBASAMENTO LEGAL

LICITAÇÃO MODALIDADE  
TOMADA DE PREÇOSNº 004/2018-PMSI 
 
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E CLASSIFICAÇÃO 
 
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei n º 8666/93, de 21 de junhode 1993,  
torna-se público o resultado fase de julgamento da licitação em epígrafe, conforme abaixo:  
 
ITEM 001   ‘ 
1° lugar: MARCELO RICARDO FERREIRA-EIRELI...................................R$-872.490,00 
2° lugar: EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA...............................R$-883.400,00 
3° lugar: C.C.T.P. CONSTRUÇÕES LTDA....................................................R$-899.283,33 
4° lugar: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA .....................................R$-956.295,20 
 
Declarando como vencedora a empresa:LOTE001: Empresa- MARCELO RICARDO 
FERREIRA-EIRELI, CNPJ 26.865.750/0001-10, no valor de R$-872.490,00 ( Oitocentos e 
setenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais ). 
 
                                Santo Inácio Pr., 30de  Julho   de 2.018. 
 
 
                                JULIANA ZANINI MENDES 
                                Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSNº 024/2018-PMSI 
 
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E CLASSIFICAÇÃO 
 
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei n º 8666/93, de 21 de junhode 1993,  
torna-se público o resultado fase de julgamento da licitação em epígrafe, conforme abaixo:  
 
ITEM 001 
1° lugar: RODRIGO DE LIMA MATERIAIS EIRELI - ME....................R$-270.000,00 
2 lugar: INSECT COMÉRCIO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-
ME....................................................................................................................R$-278.727,00 
3° lugar: A D VAZ & CIA LTDA ME, INSECT COMÉRCIO DEDETIZAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA-ME.................................................................................... R$-278.727,00 
 
Declarando como vencedoras as empresas:LOTE001: Empresa- RODRIGO DE LIMA 
MATERIAIS EIRELI - ME, CNPJ 07.137.667/0001-80, no valor de R$-270.000,00 ( 
duzentos e setenta mil  reais ). 
 
Santo Inácio Pr., 30de  Julho   de 2.018. 
 
 
JULIANA ZANINI MENDES 
 Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DE SANTO INACIO 
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133 
CNPJ 76.970.375/0001-46 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSN°  
034/2018-PMSI 
Objeto: Contratação de empresa para locação de 
ônibus, capacidade mínima de 46 (quarenta e seis) 
lugares, prestação de serviços de transporte escolar 
para zona rural, urbana do município de Santo Inácio 
e intermunicipal, educação infantil e fundamental.Data 
: 16/08/2018 Abertura : 9:00 hs Informações 
complementares  e aquisição do Edital Fone ( 044 ) 
3352.1222 . 
Sto Inácio Pr., 03de   Agosto   de 2.018.  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº084/2018-PMSI 
PREGÃO PRESENCIALNº 029/2018 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado:GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA CNPJ 43.719.855/0001-80  
CNPJ 43.719.855/0001-80 
 Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS DE SISTEMA DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, 
PARA ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ACOMPANHADO DE ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E ACESSO A PORTAL COM CONTEÚDOS ADICIONAIS PARA ALUNOS, 
PROFESSORES E GESTORES 

 Valor do Contrato: R$-34.650,00 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais)   
 Prazo de vigência do Contrato:01/04/2019 . 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 02/08/2018 

 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2018-PMSI  

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente processo Licitatório 
realizado por esta Municipalidade. 
O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão de 
Licitação, nomeada pela Portaria 002/2018, de 03 de Janeirode 2018, assim resolve: 
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018-PMSI, e 
adjudicar o seu objeto Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS DE SISTEMA DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2018, PARA ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ACOMPANHADO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES E EQUIPE 
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ACESSO A PORTAL COM 
CONTEÚDOS ADICIONAIS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GESTORES, a empresa:  
 
  QTDE QTDE VR.UNIT.   VALOR 
ITEM   ALUNOS LIVROS LIVROS SEGMENTO TOTAL 

1 110 220 82,50 Educação Infantil – 4 anos 18.150,00 
2 100 200 82,50 Educação Infantil – 5 anos 16.500,00 

TOTAL 210       34.650,00 
 
Declarando como vencedora a empresa:LOTE 001: Empresa- GRÁFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA, 
CNPJ 43.719.855/0001-80, no valor de R$-34.650,00 ( Trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais ). 
Santo Inácio,02   de   Agosto    de 2018. 
 

       JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  

 
 
 
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
                               SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº018/2018-FMS 

INEXIGIBILIDADE N º 004/2018 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADO:CLINICA INTEGRADA MÉDICA MARQUEZI LTDA  
                                  CNPJ N º 23.916.873/0001-44 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES 
DE SAÚDE ( MEDICO CLINICO GERAL ), NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. 
VALOR DO CONTRATO: R$-41.321,65 ( Quarenta e um mil, trezentos e vinte e um 
reais e sessenta e cinco centavos ). 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/12/2018 
FORO DO CONTRATO: COLORADO – ESTADO DO PARANÁ.  
DATA DE ASSINATURADO CONTRATO: 30/07/2018 
 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2018 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do procedimento 
licitatório em epígrafe e a HOMOLOGAÇÃO do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação n º 0014/2017, referente contratação CLINICA DE INTEGRADA 
MÉDICA MARQUEZI LTDA– CNPJ N º 23.916.873/0001-44 ,para prestação de 
serviços  na área deMedica ( clinico Geral ) NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, no 
valor de R$-41.321,65 ( Quarenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e 
cinco centavos ),   por força do Chamamento Público n º 004/2018-FMS, por um 
período de 05 (cinco ) meses,de acordo com a necessidade desta Secretarial. 
                  Santo Inacio,27  de  Julho  de 2018 

 
LUCILAINE DE FATIMA ARROYO ANTÃO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 

 LEI N.º 1035/2018, 
DE 03 DE AGOSTO DE 2018. 

 

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº. 972/2017, DE 12 DE ABRIL DE 

2017 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município de Inajá – PR, sanciono a seguinte 

alteração da Lei. 

Art. 1 – A Lei nº. 972/2017, de 12 de abril de 2017, que cria o Conselho Municipal 

de meio Ambiente de Inajá, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 4º. - O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Inajá é um órgão colegiado 

constituído por representantes do poder público e representantes da sociedade civil organizada, por 

meio de um titular e respectivo suplente nos seguintes segmentos: 

Poder Público: 

 Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura e 

Turismo, Obras, Planejamento, Transportes e outras cujas ações interfiram na qualidade ambiental; 

Câmara de Vereadores, e Órgãos estaduais e federais presentes no município, incluindo os do Poder 

Judiciário, como o Ministério Público. 

Sociedade Civil: 

 Entidades Ambientalistas; Consórcios ambientais, Defesa Civil; Sindicatos e outras 

instituições representativas dos trabalhadores; Grupos de produtores rurais; Instituições de defesa do 

consumidor; Associações de bairros; Grupos de mulheres, de jovens, de pessoas idosas e com 

deficiência; Instituições de ensino, pesquisa e extensão e Movimentos Sociais e de minorias que sejam 

relevantes para o município. 

§ 2º. - O mandato do presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Inajá 

será de 02 (dois) anos, podendo sua recondução por igual período. 

§ 6º. – O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Inajá poderá ser instituído de 

imediato a partir do início da vigência desta Lei, desde que estejam representados no mínimo 06 (seis) 

segmentos das previstas nesse artigo, de modo a totalizar no mínimo 12 (dose) membros, sendo 06 

(seis) titulares e 06 (seis) suplentes, sendo adicionados novos membros à medida de sua indicação 

pelos órgãos respectivos. 

Artigo 10º - As Reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Inajá realizar-se-ão 

em dia útil e em horário aprovado no inicio de cada ano letivo pelo plenário, que os comunicará por meio 

do instrumento convocatório.” 

Art. 2 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, EM 03 DE AGOSTO DE 

2018. 
____________________________ 

Cleber Geraldo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

1 
 

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO 
 

Termo de distrato do contrato nº.068/2018, objetivando a Aquisição de placas 
de aço inox, gravado em baixo relevo, letras caixa em aço inox, pintura mecânica e 
manual das ruas, postes de aço com indicação de logradouros e placas com 
identificação de sepultura,conformeTermo de Referência 
doProcessoLicitatórionº057/2018namodalidadedePregão Presencialnº033/2018, que 
entre si celebram MUNICIPIO DE FLORAÍ e a empresa INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
80.577.232/0001-46, com sede na AV. MAUÁ, 973 – ZONA 3, município de 
MARINGÁ, Estado do Paraná, CEP: 87.050-020, representada neste ato pelo Sr. 
AMBRÓSIO BULLA, Para os fins do art. 24, inciso XI, da Lei n. 8.666/1993, 
procede-se com o distrato do instrumento acima indicado, sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993. 
Floraí,Pr, 01 de Agosto de 2018. 

Floraí,01 de agosto de 2018. 
 

__________________________ 
Fausto Eduardo Heradon 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO nº 075/2018  
  
 Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais e,  
  
 R E S O L V E   
  

Artigo 1º - Designar Servidores Municipais, para responderem pelas atribuições dos 
módulos que compõem o Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento 
Mensal, para o exercício de 2018.  
  

Módulos  Nome Servidor  CPF  
Tabelas Cadastrais  Jenifer dos Santos Silva 086.259.619-08  
Planejamento e Orçamento  Ana Paula de Oliveira  011.817.329-48  
Contábil  Ana Paula de Oliveira  011.817.329-48  
Tesouraria  Edson de Assis   438.083.369-00  
Licitações  Diego Rafael Floripes de Souza  048.027.979-90  
Contratos  Paulo Fernandes Rodriguês  326.639.609-00  
Patrimônio  Waldemar dos Santos 477.625.279-15 
Controle Interno  Waldemar dos Santos 477.625.279-15 
Folha de Pagamento  Alessandro Tadeu Diogo do Valle  019.532.359-99  
Tributário  Edson Agustinho Rocha  027.105.769-61  
Obras Públicas  Renan Ribeiro da Silva  409.083.208-09  
  
Artigo 2º - O responsável por cada módulo deverá observar a periodicidade de envio 
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, das informações que compõem o 
modulo, observando o layout disponibilizado pelo TCE-PR.  
  
Artigo 3º - Após o cadastro do usuário máster no sistema gerenciador de usuários, 
serão informados os usuários dos módulos no SIM-AM, que terão poderes para 
importar, validar arquivos e gerar relatórios dos arquivos do respectivo módulo.  
  
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando seus 
efeitos a partir de 06 de Agosto de 2018.  
  
Edifício da Prefeitura Municipal de Inajá, Estado do Paraná, 03 de Agosto de 2018.  
  
  

  
Cleber Geraldo da Silva   

Prefeito Municipal  
  
  
 

 
Rua Presidente Getúlio Vargas  - 177 – Centro -  CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60 

DECRETO Nº 105/2018 
 

SÚMULA:  EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO 
                                                 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Exonerar  a pedido a partir de 06 de agosto de 2018, conforme 

protocolo nº 26232 de 02/08/18, o Servidor Público Municipal: EDILSON ROBERTO 
RATTI, ocupante do Cargo em Comissão de Diretor Departamento de Viação e Obras, 
Manutenção e Controle da Frota Veicular, símbolo CC-1,  desta Municipalidade. 
 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 03 dias do mês 
de agosto de  dois mil e dezoito. 

 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 
 
 

ROSELI APª. LEITE MOLINA 
Deptº. de Pessoal 

 
Rua Presidente Getúlio Vargas  - 177 – Centro -  CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60 

    
PORTARIA Nº 046/2018 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO 
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder a Servidora Pública Municipal: MARTA 

APARECIDA PEDRONI, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora, desta 
municipalidade, LICENÇA - PRÊMIO, referente o período aquisitivo de 2008 a 2012, 
conforme determina o Artigo 124, da Lei Municipal nº 896/2001, sendo período fruitivo de 
06 de agosto de 2018 a 03 de novembro de 2018, sendo o retorno à suas atividades 
laborativas a partir de 04 de novembro de 2018. 

 
Paço Municipal " Osvaldo da Silva ", aos 03  dias do 

mês de agosto de dois Mil e dezoito. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON  
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI AP. LEITE MOLINA 
Departamento de pessoal  

 
 
 
 
 

 
Rua Presidente Getúlio Vargas  - 177 – Centro -  CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60 

    
PORTARIA Nº 047/2018 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO 
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES 
SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder ao Servidor Público Municipal: JOSÉ 

CARLOS BORDIN, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Operário, desta 
municipalidade, LICENÇA - PRÊMIO, referente o período aquisitivo de 2012 a 2016, 
conforme determina o Artigo 124, da Lei Municipal nº 896/2001, sendo período fruitivo de 
06 de agosto de 2018 a 03 de novembro de 2018, sendo o retorno à suas atividades 
laborativas a partir de 04 de novembro de 2018. 

 
Paço Municipal " Osvaldo da Silva ", aos 03  dias do 

mês de agosto de dois Mil e dezoito. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON  
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI AP. LEITE MOLINA 
Departamento de pessoal  

 
 
 
 
 

1 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 

Processo nº 82/2018 
 

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 16deagostode 2018 às 09:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio 
Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº51/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 16/08/2018até as 08:30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO PRANCHA COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 30 TONELADAS E 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLATAFORMA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 
TONELADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA ESTE MUNICÍPIO. 

 
Floraí,03de agosto de 2018. 

___________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TONELADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA ESTE MUNICÍPIO.

______________________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2017-PMSI 
             PREGÃO PRESENCIALNº 030/2017 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP 
                             CNPJ Nº 29.310.533/0001-51 
 Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO 

DE EDUCAÇÃO. 
 Valor do Contrato: R$-92.300,00 ( Noventa e Dois Mil e Trezentos Reais )  
  Prazo de Vigência do Contrato : 01/02/2019 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 02/08/2018. 

 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2018-PMSI  

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente processo Licitatório realizado por esta 
Municipalidade. 
O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação, nomeada 
pela Portaria 002/2018, de 03 de Janeirode 2018, assim resolve: 
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 
022/2018-PMSI, e adjudicar o seu objeto ParaAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA 
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ( MERENDA ESCOLAR PNAE ), as empresas:  
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI – EPP    LOTE 001 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 1 AÇAFRÃO PACOTE  50 GR   D'MILLE PCT 20,00 1,84 36,80 
1 2 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET -

INGREDIENTES :  maltodextrína, cacau em 
pó, l ecitina de soja, edulcorantes artificiais 
ciclamato de sódio e sacarina sódica, 
edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, 
antiumectante dióxido de silicio e aroma 
artificial de baunilha . Deverá ser isento de 
glútem e lactose . Na embalagem deverá 
conter as seguites informações : indicação do 
fabricante, tabela nutricional, ingredientes, 
data  de validade e peso . Embalagem de 200 
g.  Validade mínima de 3 meses após a 
entrega  

APTI PCT 300,00 3,00 900,00 

1 3 ACHOCOLATADO EM PÓ - mistura em pó 
para o preparo de achocolatado, enriquecido 
com vitaminas e minerais.Embalagem: deve 
estar acondicionado em pacotes atóxico, 
hermeticamente selados, com peso líquido de 
400gramas cada. Prazo de validade mínimo: 
06 meses a contar a partir da data de entrega.   

CHOCO 
TEEN 

PCT 10,00 10,00 100,00 

1 4 AÇÚCAR BRANCO - cristal, de 1ª contendo no 
mínimo 99,3% de carboidrato  por porção, 
deverá ser fabricado de cana de açúcar livre 
de fermentação, isento de matéria terrosa de 
parasitos e de detritos animais ou vegetais - 
embalagem 5Kg  

DOCE 
SUCAR 

PCT 100,00 7,35 735,00 

1 5 AÇÚCAR MASCAVO -  apresentar coloração 
uniforme e sabor doce. Ser isento de matérias 
terrosas e odores estranhos. Estar 
acondicionado em pacote de 02kg  

D'MILLE PCT 20,00 7,50 150,00 

1 6 "ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% 
Stévia, Unidades de 80 ml. Prazo de  validade 
mínimo 2 anos a contar a partir da data da 
entrega. 
 
" 
 
 

LOWÇUCAR UNID 5,00 9,65 48,25 

1 7 AMEIXA  PRETA -  Seca, sem caroço, obtida 
de frutas maduras, inteiras,  sãs, limpas e 
desidratadas, livre de fermentações, manchas  
ou defeitos,  com validade minima de 10 

D'MILLE PCT 20,00 13,95 279,00 

meses a contar data de entrega, embalagem 
plastica de 1 kg  

1 8 AMENDOIM DESCASCADO -   tipo 1, Isento 
de substâncias nocivas, parasit as. 
Embalagem plástica, resistente, transparente 
com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses 
a contar a partir da data de entrega  

D'MILLE PCT 20,00 6,70 134,00 

1 9 AMIDO DE MILHO -  produto amiláceo 
extraído do milho. Deve ser fabrica do a partir 
de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas e parasitas. Não deverá 
apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou 
cheiro não característico. Embalagem: deve 
estar intacta, vedada com 500g. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a partir da 
data de entrega.  

D'MILLE KG 40,00 4,70 188,00 

1 10 ARROZ AGULHINHA T1- Polido, proveniente 
de grãos sadios e sem a presença de insetos, 
carunchos ou sujidades.  Pacote de 05 kg; e 
posteriormente em fardo de 30 kg.  

TUQUINHA PCT 500,00 8,90 4.450,00 

1 11 "AVEIA EM FLOCOS -  acondicionada em 
embalagens de 200g, atóxica, veda da. Prazo 
10 meses a contar a partir da data de entrega.  

NATURALE PCT 200,00 2,60 520,00 

1 12 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - 
Embalagem 500 g, rotulo contendo identific 
ação do produto data de fabricação e prazo de 
validade, c/ registro do Ministério da Saúde.  

CAMPO 
BELO 

UNID 25,00 7,25 181,25 

1 13 BANHA DE PORCO -  embalagem  com  1 kg.   FRIGODASK
O 

KG 50,00 6,24 312,00 

1 14 BATATA PALHA - embalagem com 800g.   SABOR 
BATATA 

PCT 40,00 9,80 392,00 

1 15 BISCOITO DOCE MAISENA - sem lactose, 
embalagem plástica dupla proteção , 
embalagem com 400g  

LIANE PCT 250,00 2,95 737,50 

1 16 BICOITO DOCE CHOCOLATE  - SEM 
LACTOSE, embalagem plástica dupla 
proteção, embalagem com  400 g.  

LIANE PCT 200,00 3,10 620,00 

1 17 BISCOITO SALGADO INTEGRAL -  sem 
lactose, embalagem  plastica com  dupla 
proteção, com 400g.  

LIANE PCT 200,00 3,41 682,00 

1 18 BISCOITO SALGADO  CREAM  CRACKER  -  
sem lactose, embalagem dupla proteção, com 
400 g.  

LIANE PCT 400,00 3,02 1.208,00 

1 19 CAFÉ - torrrado e moído produto de 1º 
qualidade; não contém glúten; em balagem: 
500g; embalagem aluminizada, selo de pureza 
emitido pela Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC; validade 90 dias após o 
empacotamento.  

LOVAT PCT 100,00 6,39 639,00 

1 20 CANELA EM PÓ - pct 30g, proveniente de 
cascas sãs, limpas e secas, em    forma de pó 
fino, acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado  
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação 
e  procedência, número do lote data de 
fabricação, data de validade, quantidade do 
produto. Validade  mínima de 6 meses.  

CATEMAR PCT 20,00 2,05 41,00 

1 21 "CATCHUP - de 1ª qualidade, embalagem  
200 gr."   

PURITY UNID 20,00 4,57 91,40 

1 22 CEBOLINHA - desidratada, embalagem 10g.   CATEMAR PCT 50,00 1,55 77,50 
1 23 CEREAL TIPO FLOCOS DE MILHO, 

TOSTADO -  Embalagem  plástica  2  KG.   
ALCA 
FOODS 

UNID 200,00 26,58 5.316,00 

1 24 "CEREAL TIPO GRANOLA, de procedência 
nacional, Isento de mofo, substân cias 
nocivas, embalagem 1 kg.  

NATURALE PCT 50,00 8,75 437,50 

1 25 CHÁ DE CAMOMILA  - USO ALIMENTÍCIO. 
EMBALAGEM  PACOTE   20 G   

CATEMAR PCT 50,00 2,64 132,00 

1 26 CHÁ MATE - para infusão, tostado. 
Embalagem de 200g, livre de parasita s, mofo 
e qualquer substância nociva. Prazo de 
validade mínimo 12 meses a contar a partir da 
data de entrega.  

D'MILLE PCT 300,00 4,95 1.485,00 

1 27 CHANTILY LÍQUIDO - embalagem de 1 litro, 
emulsão fluida esterilizada a través de 
processo uht, a base de gordura vegetal, 
sabor adocicado característico a chantilly  em 
embalagens de 1 litro tetra pack.  

AMÉLIA UNID 30,00 10,18 305,40 

1 28 CHOCOLATE GRANULADO - Deverá estar 
em embalagem de 200g. Deverá ser en  
entregue no máximo 15 dias após a data de 
fabricação. O rótulo deverá trazer a 
denominação "chocolate granulado". 
Rotulagem Nutricional Obrigatória.  

DONA JURA PCT 30,00 3,21 96,30 

1 29 "COCO RALADO - sem açúcar, pct 1 kg, prazo 
de validade no mínimo 10 me ses a  partir da 
data da entrega.  

D'MILLE PCT 20,00 17,79 355,80 

1 30 "COCO RALADO - sem açúcar, pct 100 
gramas, prazo de validade no mínimo  10 
meses a  partir da data da entrega.  

D'MILLE PCT 100,00 3,41 341,00 

1 31 "COLORAU - Pó fino de coloração 
avermelhada e sem presença de sujidade  ou 
materiais estranhos, a sementes não deverá 
ser moída para não dar coloração escura ao 
molho. Acondicionado em embalagem plástica 
de 500 g;   

D'MILLE PCT 50,00 4,02 201,00 

1 32 CRAVO DA ÍNDIA - aspecto físico 
granulado,aplicação culinária em geral , 
embalagem pact.10g   

CATEMAR PCT 20,00 1,30 26,00 

1 33 CREME DE CONFEITEIRO - embalagem 1 kg.   MIX KG 40,00 7,92 316,80 
1 34 "CREME DE LEITE - UHT homogeneizado, 

sem  necessidade de refrigeração. . 
Embalagem tetrapak de200g. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da 
data de entrega.   

LIDER UNID 200,00 2,45 490,00 

1 35 CREME  VEGETAL -   Sem sal, 0% de gordura  
tras, com ômega  3 e 6, pot e   500 g .  

QUALY PT 60,00 5,40 324,00 

1 36 ERVILHA EM CONSERVA - em conserva 1ª 
qualidade: lata pequena de 300g (  peso 
drenado).  

GOIÁS 
VERDE 

UNID 200,00 1,49 298,00 

1 37 ESSENCIA DE BAUNILHA - líquida, unidade 
DE 30 ML    

CEPERA UNID 10,00 4,13 41,30 

1 38 "EXTRATO DE TOMATE - Embalagem integra 
de 830 g, na embalagem deverá  constar data 
da fabricação data de validade e número do 
lote do produto. O extrato de tomate deve ser 
preparado com frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes.  O produto deve 
estar isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Validade mínima 
de 3 meses na data da entrega."  

D'AJUDA UNID 200,00 7,23 1.446,00 

1 39 FARINHA DE MANDIOCA - branca, fina, pct 1 
kg   

JAJÚ PCT 150,00 4,36 654,00 

1 40 FARINHA DE MILHO - amarela em flocos. 
Embalagem plástica contendo 1 kg , livre de 
parasitas, substâncias nocivas. Prazo de 
validade 12 meses a contar a partir da data de 
entrega.  

D'MILLE UNID 80,00 4,06 324,80 

1 41 FARINHA DE ROSCA - ; isento de mofo, 
odores estranhos e de substâncias  nocivas. 
Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. (Pct de 500g)  

D'MILLE PCT 60,00 3,94 236,40 

1 42 FARINHA DE TRIGO - Doméstica, tipo 1, 
enriquecida com Fe e Ac. Fólico,  pct de 1 kg  

VITORIOSA PCT 100,00 2,53 253,00 

1 43 FARINHA DE TRIGO - Doméstica, tipo 1, 
enriquecida com Fe e Ac. Fólico,  pct de 5  kg  

BADOTI PCT 1.000,00 9,91 9.910,00 

1 44 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - tipo 1, 
moída em moinho de Pedra, pct de 5  kg  

DONA 
BENTA 

PCT 100,00 12,21 1.221,00 

1 45 "FEIJÃO CARIOCA -  Tipo, novo, de primeira 
qualidade, constituído de g rãos inteiros e 
sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou 
carunchados. Embalagem: plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da 
data de entrega.   

CORADINHO PCT 1.000,00 3,37 3.370,00 

1 46 "FERMENTO BIOLÓGICO SECO - para pão, ATALAIA PCT 500,00 1,38 690,00 
instantâneo. Composto por células  de 
leveduras Saccharomycescerevisae para 
preparo de produtos fermentados. Pacotes de 
10 gramas   

1 47 "FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 
características técnicas: fermento químico e m 
pó, para confecção de bolos. Isento de mofo e 
qualquer substância nociva. Embalagem: pote 
plástico em polietileno de alta densidade, com 
tampa de rosca em polietileno de alta 
densidade, contendo 250g do produto. Prazo 
de validade 06 meses a contar a partir da data 
de entrega.  

D'MILLE UNID 160,00 5,13 820,80 

1 48 FLOCÃO DE MILHO - Fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas,   deverá 
apresentar aspecto, sabor e cheiro 
característico, livre de sujidades esubstâncias 
nocivas. Embalagem: o produto deverá estar 
acondicionado em pacotes de polietileno 
transparente, atóxico, bem vedados, com 1Kg 
cada. Prazo de validade mínimo de 12 meses 
a contar a partir da data de entrega.   

D'MILLE KG 50,00 4,06 203,00 

1 49 FUBÁ MIMOSO DE MILHO -  produto obtido 
pela moagem do grão de milho, d 
esgerminado ou não, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas isentas 
de matérias terrosas e parasitos. Não poderão 
estar úmidos ou rançosos, Com o rendimento 
mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais 
do peso antes da cocção, embalagem 1kg  

NUTRINOVO KG 500,00 2,03 1.015,00 

1 50 GELATINA - Preparado em pó para gelatina. 
20 gr.  Sabores: Morango, uva, framboesa, 
limão, abacaxi. Na embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, modo 
de preparo, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e condições de 
armazenagem. Validade mínima de 6 meses 
na data de entrega  

ATALAIA UNID 100,00 0,88 88,00 

1 51 GERGELIM BRANCO - grãos acondicionado 
em embalagem de 500, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e validade.  

D'MILLE PCT 30,00 6,96 208,80 

1 52 "GOIABADA - em massa ou pasta homogênea 
e de consistência que possibilite o corte. 
Obtido das partes comestíveis desintegradas 
da goiaba, Isento de sujidades, larvas e 
parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, com validade mínima de 11meses a 
contar da data da entrega, embalagem com 
400g.  

VAL UNID 50,00 3,21 160,50 

1 53 LEITE CONDENSADO – Embalagem longa 
vida de 395g.Prazo de validade míni mo 10 
meses a contar a partir dadata de entrega.   

FAZENDEIRA UNID 100,00 3,37 337,00 

1 54 LEITE  CONDENSADO  SEM  LACTOSE  -  
Embalagem longa  vida de  395 g. P razo de 
validade mínimo 10 meses a  contar a partir da 
data  de entrega  

PIRACANJUB
A 

UNID 30,00 4,40 132,00 

1 55 LEITE DE COCO-  natural com teor normal de 
gordura, com identificação   e devidamente 
rotulado (embalagem contendo 500 ml)  

SERGIPE UNID 30,00 3,60 108,00 

1 56 LEITE DE SOJA  - LÍQUIDO, EMBALAGEM  
EM CAIXA DE 1 LITRO.    

ADES CX 40,00 4,97 198,80 

1 57 "LEITE EM PO INTEGRAL -  características 
técnicas: leite em pó integra l, instantâneo. 
Embalagem: aluminizada,intacta, bem vedada, 
contendo 400 g do produto, livre de parasitas e 
substâncias nocivas. Prazo de validade 12 
meses a contar a partir da data de entrega.   

DANKY PCT 600,00 9,11 5.466,00 

1 58 LEITE UHT – suas condições deverão estar de 
acordo com a Portaria 370   de 04/09/97, livre 
de parasitas e de qualquer substância nociva. 
Embalagem tetrapak esterilizada e 
hermeticamente fechada, contendo 1 litro. 
Prazo de validade 04 meses a contar a partir 

LÁTCO UNID 200,00 3,18 636,00 

da data de entrega.   
1 59 "LENTILHA - pacote de 500g, isento de 

processos de fermentação, mofo,   odor 
estranho e substâncias nocivas à saúde. Deve 
possuir registro no Ministério da Agricultura. O 
produto deverá ser da safra corrente. 
Características sensoriais (organolépticas): 
aspecto de grãos; cor, odor e sabor próprios. 
Embalagem deve ser limpa, resistente e estar 
intacta, em bom estado de conservação e 
higiene. Prazo de fabricação: máximo 30 dias   

D'MILLE PCT 30,00 5,55 166,50 

1 60 LOURO - desidratado, embalagem 5 g.   CATEMAR UNID 20,00 1,26 25,20 
1 61 MACARRÃO ESPAGUETI  - SEM OVOS, 

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM 
FERRO  E ÁCIDO FÓLICO . PCT 1 KG.  

GALO PCT 300,00 4,40 1.320,00 

1 62 "MACARRÃO TIPO ESPAGUETI - com ovos 
pasteurizados, pacote de 1 kg. 
Embalagem:deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de papel multifoliado, bem 
vedado, validade: mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega. a rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: 
nomee/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. "  

D'MILLE PCT 200,00 4,78 956,00 

1 63 MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO -  com 
ovos pasteurizados, pacote de 1 kg. E 
mbalagem : deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de paple multifoliado, bem 
vedado, validade: mínima de 06 meses  a 
partir da data de entrega, a rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: 
nome / ou marca, ingrediente, data de 
validade, lote e informaçãoes nutricionais .  

D'MILLE PCT 500,00 4,63 2.315,00 

1 64 "MACARRÃO TIPO PARAFUSO - com ovos 
pasteurizados, pacote de 1 kg. 
Embalagem:deve estar intacta, acondicionada 
em pacotes de papel multifoliado, bem 
vedado, validade: mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega. a rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: 
nomee/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. "  

D'MILLE PCT 500,00 4,63 2.315,00 

1 65 MAIONESE - industrializada, 0% de gorduras 
trans, com registro no órgã o competente, 
contendo 40 kcal por colher, validade mínima 
de 3 (três)meses a partir da data da entrega. 
Pote 500g, sem traço de leite.  

PURITY UNID 200,00 5,24 1.048,00 

1 66 MARGARINA  VEGETAL com sal, 80% 
LIPÍDEOS, pote 500g.   

COAMO 
FAMILIA 

UNID 300,00 5,36 1.608,00 

1 67 MANJERICÃO DESIDRATADO -  
acondicionado em embalagem de polietileno 
atóxico transparente, contendo 
aproximadamente 30g, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega.  

CATEMAR PCT 20,00 1,99 39,80 

1 68 MILHO DE CANJICA BRANCO -  tipo 1, 
contendo 80% de grãos inteiros, pre parados 
com matérias primas sãs, limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e de detritos 
animais ou vegetais com no máximo de 15% 
de umidade - emb. 500g  

D'MILLE PCT 100,00 2,95 295,00 

1 69 MILHO DE PIPOCA -  tipo 1, livre de pragas e 
sujidades, embalagens de   polietileno de 500g 
cada.  

D'MILLE PCT 50,00 2,30 115,00 

1 70 "MILHO VERDE EM CONSERVA LATA - 
imersos  em líquido cobertura apropria da 
submetida a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente fechados, 
os recipientesutilizados a fim de evitar a sua 
alteração. – embalagem grande 3 kg."  

GOIÁS 
VERDE 

UNID 20,00 7,92 158,40 

1 71 "MILHO VERDE EM CONSERVA LATA  - 
imersos  em líquido cobertura apropri ada 

GOIÁS 
VERDE 

UNID 300,00 5,66 1.698,00 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 
CONTRATO Nº 123/2017 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 
Contratada:FABIO DE JESUS BARBOSA 08837852770 
Objeto:Prorrogação de prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses. 
Fundamentação legal: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 
Data da Assinatura:02 de agosto de 2018. 
Foro: Comarca de Mandaguaçu - PR 

Ourizona-PR, 02 de agosto de 2018. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

 
 

de 2018.
PR
Ourizona-PR, 02 de agosto de 2018

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2018 
DISPENSA 35/2018- PMO 

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada: COMERCIO DE ENXOVAIS CRUZ LTDA-ME.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO. 
Duração: 31/12/2018. 

Valor: R$ 3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais). 

Data da Assinatura: 01 de agosto de 2018. 

Ourizona-PR, 01 de agosto de 2018. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais).

01 de agosto de 2018.

Ourizona-PR, 01 de agosto de 2018

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA                  

CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07

87170-000 - Ourizona - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  35/2018 - DL

141/2018
135/2018

01/08/2018

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

135/2018
35/2018-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
01/08/2018
01/08/2018
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO.

Sequência: 0

Qtde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)

Total dos Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (197)

- 003933 - COMERCIO DE ENXOVAIS CRUZ LTDA-ME 1 0,0000 3.840,00

1 3.840,00

Ourizona,   1   de  Agosto   de   2018. --------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

--------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2017 
TOMADA DE PREÇOS 06/2018- PMO 

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada: AMBIENTAL CONSTRUÇÕES CIVIS – EIRELI.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO 
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM RECURSOS REPASSADOS DO 
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO. 
Duração: 12 MESES. 

Valor: R$ 46.413,14 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e quatorze centavos. 

Data da Assinatura: 03 de agosto de 2018. 

Ourizona-PR, 03 de agosto de 2018. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 46.413,14 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e quatorze centavos.

03 de agosto de 2018.

Ourizona-PR, 03 de agosto de 2018.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA                  

CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07

87170-000 - Ourizona - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  6/2018 - TP

129/2018
123/2018

04/07/2018

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

123/2018
6/2018-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
03/08/2018
03/08/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO  DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM RECURSOS REPASSADOS DO FUNDO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DO IDOSO.

Sequência: 0

Qtde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)

Total dos Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

- 003005 - AMBIENTAL CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI 1 0,0000 46.413,14

1 46.413,14

Ourizona,   3   de  Agosto   de   2018. --------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

--------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

REPUBLICAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA                  

CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07

87170-000 - Ourizona - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  67/2018 - PR

131/2018
126/2018

09/07/2018

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

126/2018
67/2018-PR
PREGÃO PRESENCIAL
03/08/2018
03/08/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sequência: 0

Qtde de Itens Média Descto (%)
(em Reais R$)

Total dos Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.043.3.3.90.30.00.00.00.00 (288)

- 001729 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA 9 0,0000 38.420,00
- 001659 - PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES

10 0,0000 17.946,00

19 56.366,00

Ourizona,   3   de  Agosto   de   2018. --------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

--------------------------------------------------------------------------
MANOEL RODRIGO AMADO

submetida a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente fechados, 
os recipientesutilizados a fim de evitar a sua 
alteração. – embalagem pequena 200g."  

1 72 MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL- sachê 2 
kg, com polpa de tomate, condimentos, tomate 
em cubos, cebola, óleo de soja, amido e 
açúcar.  

SÓ FRUTA UNID 50,00 9,37 468,50 

1 73 MOSTARDA - 1ª qualidade, embalagem de 
300 g.   

PURITY UNID 20,00 3,56 71,20 

1 74 MUCILON -  Cereal infantil de arroz, tipo 
mucilon lácteo, de preparo i nstatâneo, 
preparado  a partir de materias primas sãs, 
limpas, enriquecido com vitaminas . 
Embalagem : bem vedada, com 400 g do 
produto. Prazo de validade mínimo 12 meses 
a contar a partir da data de entrega .  

ALL NUTRI UNID 20,00 8,72 174,40 

1 75 NATA - Fabricada a partir de matérias primas 
sãs e limpas, deverá aprentar aspecto e cheiro 
característico, livre de sujidades e substâncias 
nocivas. Embalagem: 400g cada unidade. 
Data de validade mínima 10 dias a contar a 
partir da data de entrega.  

FRIMESA UNID 20,00 8,57 171,40 

1 76 "NÓZ MOSCADA - Livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, 
acondicionadas em 
 
sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. Pct de 1 0 gr"  

CATEMAR PCT 80,00 1,65 132,00 

1 77 "ÓLEO DE SOJA - 100% natural. Isento de 
odores estranhos ou qualquer s ubstância 
nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a 
contar a partir da data de entrega, Embalagem 
Pet 900ml.  

COCAMAR UNID 800,00 2,95 2.360,00 

1 78 ORÉGANO -  constituído por folhas de 
espécimes vegetais genuínos, sãs,  limpas e 
secas, aspecto folha ovalada seca, cor verde 
pardacenta, cheiro e sabor próprio. - 
embalagem 500G.  

D'MILLE UNID 30,00 12,55 376,50 

1 79 PÃO DE FORMA INTEGRAL - fatiado 
verticalmente isento de gordura trans,   
acondicionado em pacotes com 
aproximadamente 500 gramas, fatiado 
verticalmente com aproximadamente 25 
gramas cada, embalagens com 
aproximadamente 20 fatias.  

ROMA PCT 50,00 5,62 281,00 

1 80 "PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - –pode 
ser clara ou escura, obtida da f arinha 
desengordurada de soja, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas.  

D'MILLE PCT 30,00 6,47 194,10 

1 81 PRÉ MISTURA PARA PÃO FRANCÊS - saca 
25 kg, prazo de validade mínimo 4   meses a 
contar a partir da data.  

BUNGE SC 10,00 30,84 308,40 

1 82 POLVILHO AZEDO - embalagem 500g.   D'MILLE PCT 50,00 3,75 187,50 
1 83 POLVILHO DOCE - embalagem 500g.   D'MILLE PCT 50,00 3,86 193,00 
1 84 QUEIJO PARMESÃO RALADO (embalagem 

plástica, 100g)   
KEJÃO PCT 50,00 4,06 203,00 

1 85 SAL AMONÍACO - embalagem 50g.   D'MILLE PCT 50,00 1,84 92,00 
1 86 SAL - refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve 

apresentar sujidades, m isturas inadequada ao 
produto. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionado em pacotes de polietileno 
transparente, termossoldada, atóxica, com 
capacidade de 1 kg. Prazo de validademínimo 
12 meses a contar a partir da data de entrega.  

POP KG 300,00 1,30 390,00 

1 87 SALSA - desidratada, embalagem 8g.   CATEMAR PCT 50,00 1,38 69,00 
1 88 SEMENTE DE CHIA (embalagem 200g) grãos 

integrais, sem sujidades ou gra vetos, primeira 
qualidade, pacote de 500 gramas.  

D'MILLE PCT 20,00 7,08 141,60 

1 89 "SEMENTE DE LINHAÇA -  dourada, grãos 
integrais, sem sujidades ou grav etos, primeira 
qualidade, pacote de 500 gramas.   

D'MILLE PCT 20,00 5,28 105,60 

1 90 SARDINHAS – sardinhas ao próprio suco c/ PLAMEIRA UNID 100,00 2,98 298,00 

óleo comestível, preparada co m pescado 
fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em 
óleo comestível. Ingredientes: sardinhas, água 
de constituição (ao próprio suco), óleo 
comestível e sal. Embalagem: em lata com 
revestimento interno apropriado, vedada, 
isento de ferrugens e substâncias nocivas, 
com peso líquido de 125g. Na embalagem 
deve conter as seguintes informações: 
identificação da empresa, peso, data de 
validade, carimbo de inspeção estadual ou 
federal.   

1 91 SOJA EM GRÃO - Pacote 500 gramas. 
Embalagem com materiais adequados qu e 
garantam a hermeticidade da embalagem e 
proteção apropriada contra a contaminação. 
Deve apresentar textura, cor , odor e 
características físico/químicas compatíveis ao 
produto e descrição dos ingredientes  

D'MILLE PCT 50,00 4,06 203,00 

1 92 "TRIGO PARA QUIBE – de ótima qualidade, 
cor, sabor e aroma característicos do produto. 
Embalagem integra de 500g , na embalagem 
deverá constar data da fabricaçãodata de 
validade e número do lote do produto. 
Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega."  

D'MILLE PCT 50,00 2,98 149,00 

1 93 VINAGRE - de alcool, frasco 750 ml.   HEINIG UNID 100,00 2,03 203,00 
  T O T A L      69.000,00 
        
Lote   TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Lote 002     
2 1 CARNE BOVINA ALCATRA - resfriada, 

embalagem em filme pvc ou em saco plástico 
transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as portarias do ministério da 
agricultura, dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº145 
de 22/04/98, resolução da anvisa nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal/vigilância sanitária  

FRIGODASK
O 

KG 300,00 16,72 5.016,00 

2 2 CARNE BOVINA MOÍDA -  2º moída no 
maximo 10% de sebo e gordura com 
asppecto, cor, e cheiro próprio, embalada em 
saco plastico transparente, atoxico e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta-
3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 224/97)  

FRIGODASK
O 

KG 500,00 11,51 5.755,00 

2 3 LINGUIÇA TOSCANA -  de primeira qualidade, 
resfriada. embalagem: saco   de polietileno, 
com etiqueta de identificação, validade, 
procedência e número de registro no sif.  

FRIGODASK
O 

KG 300,00 8,69 2.607,00 

2 4 "CARNE BOVINA MIOLO DE PALETA - 
resfriada, embalagem em filme pvc ou e m 
saco plástico transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, 
de acordo com as portarias do ministério da 
agricultura, dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº145 
de 22/04/98, resolução da anvisa nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal/vigilância sanitária"  

FRIGODASK
O 

KG 500,00 13,62 6.810,00 

2 5 PEITO DE FRANGO - (cortes congelados e 
não temperados, acondicionados   em 
embalagem plástica). sendo tolerada a 
variação de até 8% no peso liquido do produto 
descongelado em relação ao peso congelado. 
inspecionado pelo ministério da agricultura 
(SIF ou SIE).  

LAR KG 400,00 7,78 3.112,00 

 
TOTAL 

 
23.300,00 

Declarando como vencedoras as empresas:LOTE001: Empresa- TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 29.310.533/0001-51,  no valor de 
R$- 69.000,00 ( Sessenta e nove  mil reais ); LOTE 002: Empresa- TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 29.310.533/0001-51,  no valor 
de R$-23.300,00 ( Vintee três mil e trezentos reais ) 

Santo Inácio,01     de  Agosto     de 2018. 
 

       JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de 2018, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 
022/2018, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI -EPP, com sede na RUA ANDORINHA DO 
RIO, 36, ANEXO B , PARQUE INDUSTRIAL III, CEP 86.706-595- ARAPONGAS 
PARANA, fone 43 – 3276-2609 no C.N.P.J./MF sob nº 02.966.816/0003-61 
representado pelo  Representante Legal,  Sr  RAIMUNDO MOURÃO NETO – RG – 
3.612.254-4 SSP/PR e CPF 448.185.649-15, à saber: 
 
1.1. Descrição dos itens: 
 
 ESPECIFICAÇÕES  
 
 LOTE – 01 – PNEUS 

ITE
M 

QUANT. 
ESTIMAD

A 

UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADO 

 

41 10,000 UND RECAPAGEM DE PNEU 1300/24 COMUM 1.099,00 10.990,00 

42 10,000 UND RECAPAGEM DE PNEU 1300/24 C/ CARCAÇA DE 
1° 

1.399,00 13.990,00 

43 10,000 UND RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 COMUM 1.299,00 12.990,00 

44 10,000 UND RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 C/ CARCAÇA DE 
1° 

1.499,00 14.990,00 

T O T A L 52.960,00 
 
1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº 022/2018. 

 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será de 05 (cinco) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
 
1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 10 
(dez) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. 
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos a cada 90 
(noventa) dias, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
- 17 –   02.01 2.201 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 328-  10.03  2.105 33.90.30.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 322 – 10.03 2.105 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 305 -  10.02 2.103 33.90.30.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 301 – 10.02 2.103 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 278 – 10.01 2.101 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 235-   09.02 2.905 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 230 – 09.02 2.905 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 220 – 09.02.2.904 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 216 – 09.02 2.904 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 206 – 09.02 2.902 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.99.99.00.00 
- 342 – 10.05 2.107 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.02.00.00 
- 203 – 09.02 2.902 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.02.00.00 
- 191 -  09.01 2.901 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 172-  08.02.6.803  33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 171-  08.02.6.803  33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 130 – 07.04.2.704 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 125 – 07.04 2.704 33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.02.00.00 
-111 – 07.02. 2.702 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
-107 – 07.02 2.702  33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 96 -  07.01  2.701 33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 95-   07.01 2.701  33.90.30.00.00.00.00 33.90.30.39.01.00.00 
- 18 -  02.01 2.201  33.90.36.00.00.00.00 33.90.36.20.03.00.00 
- 193- 09.01 2.901  33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
- 347- 10.05 2.107  33.90.39.00.00.00.00 33.90.39.19.03.00.00 
 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
 
1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
022/2018. 
 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
 
1.14. O recebimento dos materiais será realizado pelo servidor Departamento 
competente ou pela Comissão de Recebimento de Bens, nomeada pelo Decreto 
Municipal nº 025/2017. 
 
1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 022/2018, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
 
1.16. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
 
1.17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município, pelo Sr. 
RAIMUNDO MOURÃO NETO , pelo Sr GERVANIO TSEI, Chefe de Gabinete e pelo 
Sr OSVALDO JUNIOR GONSALVES MALDONADO, EDSON VANDER TRESSA DA 
SILVA, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas, a 
qual será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica 
www.inaja.pr.gov.br. 
  

CLEBER GERALDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
GERVANIO TSEI 

Chefe Gabinete do Município 
Órgão Gerenciador 

 
OSVALDO JUNIOR GONSALVES MALDONADO 

Diretora  Dep. Obras e Viação 
Órgão Gerenciador 

 
 RAIMUNDO MOURÃO NETO 

 Representante Legal da Empresa 
 Detentora da Ata 

 
 EDSON VANDER TRESSA DA SILVA 

                                                         Testemunha 
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Rua Presidente Getúlio Vargas – 177 – centro – CEP: 87.185-000 – CNPJ. 75.731.000.0001/60 – FLORAÍ – PARANÁ 

 

 

EXTRATO DE DISPENSA PELO VALOR 
 
  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua Presidente 
Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, 
ratifica a DISPENSA de licitação n° 19/2018, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, 
respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo 

 
DISPENSA PELO VALOR N° 19/2018 

 
Contratada: ZANARDI E LONGO LTDA 

 
CNPJ/MF: 86.690.617/0001-00 

Objeto do Contrato: Aquisição de um aparelho celular para o Departamento de Assistência Social. 
Valor: R$ 699,00 
Data da assinatura: 01/08/2018 
Dotação orçamentária:  
 
08 – DEPARAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0008.1.029Aquisição de Veículo, Equipamentos, Material permanente e/ou Mobiliário 
4.4.90.52.00.00.00Equipamentos e Material Permanente  
0940                           Recurso 
 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 01DE AGOSTO DE 2018. 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
Rua Presidente Getúlio Vargas – 177 – centro – CEP: 87.185-000 – CNPJ. 75.731.000.0001/60 – FLORAÍ – PARANÁ 

 

 

EXTRATO DE DISPENSA PELO VALOR 
 
  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua Presidente 
Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, 
ratifica a DISPENSA de licitação n° 18/2018, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, 
respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo 

 
DISPENSA PELO VALOR N° 18/2018 

 
Contratada: JROC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 

 
CNPJ/MF: 19.940.141/0001-12 

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para execução de peças teatrais e palestras com o 
tema prevenção ao uso de álcool e outras drogas, para o Departamento de Assistência Social. 
Valor: R$ 6.500,00 
Data da assinatura: 01/08/2018 
Dotação orçamentária:  
 
08–DEPARAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.04–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0008.2.013     Manutenção DO Centro de Ref. De Assist. Social – Ativ. De Proteção Social 
3.3.90.39.00.00.00Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
0934                           Recurso 
0942                           Recurso 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 01DE AGOSTO DE 2018. 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
Rua Presidente Getúlio Vargas – 177 – centro – CEP: 87.185-000 – CNPJ. 75.731.000.0001/60 – FLORAÍ – PARANÁ 

 

 

EXTRATO DE DISPENSA PELO VALOR 
 

  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na rua Presidente 
Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, 
ratifica a DISPENSA de licitação n° 20/2018, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II, 
respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo 
 

DISPENSA PELO VALOR N°20/2018 
Contratada: J.R.FARDIN & CIA LTDA CNPJ/MF: 10.910.326/0001-00 
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES 
Valor: R$ 6.500,00 
Data da assinatura:03 de agosto de 2018 
Dotação orçamentária:  
 
05                                   DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS, MANUT. E CONT.  DA FROTA VEICULAR 
05.01DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
15.452.0005.2.017Manutenção de Praças, Parques, Jardins e/ou Prédios Públicos; 
3.3.90.39.00.00.00Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 

 
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 

 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 03 DIAS DO MÊS DE 
AGOSTO DE 2018. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
Rua Presidente Getúlio Vargas – 177 – centro – CEP: 87.185-000 – CNPJ. 75.731.000.0001/60 – FLORAÍ – PARANÁ 

 

 

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Presidente Getúlio 
Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Fausto Eduardo Herradon, ratifica 
a inexigibilidade de licitação n° 6/2018, nos termos do Artigo 25 caput e art. 112, § 1º, 
respectivamente, da lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo: 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6/2018 
PROCESSO Nº 87/2018 

Contratada: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL 
AUTOMÓVEIS LTDA 

CNPJ/MF: 67.405.936/0001-73 

Objeto do Contrato: Aquisição de 02 (duas) ambulâncias TIPO A – veículo Furgoneta, 
ano/modelo 2018/2018, marca/modelo: CITROEN BERLINGO. 
Valor: R$ 158.299,66 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e 
seis centavos). 
Data da Assinatura: 03 de agosto de 2018 
Dotação Orçamentária:  
07           DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
07.01      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.0007.1.033   Aquisição de Veículos, Equipamentos, Mobiliário, Aparelho e/ou Instrumentos 
4.4.90.52.00.00.00.00Equipamentos e Material Permanente 
01518                          Recurso 
 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 03 DIAS DO MÊS DE 
AGOSTO DE 2018. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO N.º 47/2018 
 

“Atualiza os valores das modalidades de licitação de que 
trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

CONSIDERANDO a edição do Decreto Federal nº 9.412 que alterou os 
limites de licitação estabelecidos na Lei Nacional nº 8.666/93; 

DECRETA: 

Art. 1º. Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 
I - para obras e serviços de engenharia: 
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais); e 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais); e 
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 
reais); 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais). 
Art. 2º. Os novos valores para as diversas aquisições e contratações no 
Município somente poderão ser utilizados para procedimentos que tiverem 
sido deflagrados após a entrada em vigor deste Decreto. 
Parágrafo único. Considera-se deflagrado o processo de compra ou 
contratação a partir do despacho de abertura do Chefe do Executivo, ainda 
que outros atos tenham sido praticados anteriormente. 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Município de Paranapoema, 28 de julho de 2018. 

 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
Prefeita Municipal 

 

DECRETO Nº 46/2018 
Súmula: Dispõe sobre a nomeação do CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de 

Paranapoema, Estado do Paraná, e dá outras providências. 

 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, Prefeita do Município de 
Paranapoema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA:  

Art. 1º - Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS do município de Paranapoema, Estado do Paraná, em 

conformidade a IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, realizado no 

dia 21 de julho de 2017, com prerrogativas previstas no artigo 12º da Lei Municipal 

nº199/1995, de 30 de novembro de 1995 e alterada pela Lei Municipal nº348/2005, de 20 de 

outubro de 2005, e legislação pertinentes, compostas pelos seguintes membros representativos: 

GOVERNAMENTAL REPRESENTATIVIDADE 
Titular: Franciany Donato Frazatto  

Secretária de Educação, Esporte e Cultura Suplente: Debora C. Duarte dos Anjos Porfirio 
Titular: Kelly Cristina de Freitas 
Suplente: Sônia Maria de Oliveira Ramalho 

Secretária de Saúde 

Titular: Marly Lopes Patriota Secretária de Assistência Social 

Suplente: Maria Aparecida Oliveira da Silva 

Titular: Maria Socorro de Souza Bezerra  
Poder Executivo Suplente: Laís Sampaio Ferreira Navarro 

SOCIEDADE CIVIL REPRESENTIVIDADE 
Titular: Cristina de Oliveira Instituição Assistencial 
Suplente: Ariela dos Santos Costa 
Titular: Rosemary de Souza Jorge Representante de Usuário 
Suplente: Maria Helena Balbino 
Titular: Geninza Correia Dantas Pastoral da Criança 
Suplente: Keyla Monique Souza Bezerra  
Titular: Ana Paula Cavalcanti de Lima APMF - Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários Suplente: Erica Ferreira Donato 
 

Diretoria Executiva 
Presidente: Marly Lopes Patriota 

Vice-Presidente: Geninza Correia Dantas 
1º Secretária: Ana Paula Cavalcanti de Lima 

2º Secretária: Sônia Maria de Oliveira Ramalho 
1º Tesoureiro: Maria Socorro de Souza Bezerra 

2º Tesoureiro: Kelly Cristina de Freitas 
 Art. 2º - O mandado do referido conselho será válido até 28 de agosto de 2019, tendo em 

vista ter sido nomeado através do decreto 52/2017 de 28 de agosto de 2017; tendo transcorrido 

portanto um período de 11 meses. 

Art. 3º - Fica revogado o Decreto 23/2018, de 09 de maio de 2018. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Paço Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná em 28 de Julho de 2018. 

_____________________________________ 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

EDITAL N° 60/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS 

SÚMULA – Estabelece normas para realização de Processo Seletivo Simplificado, 
visando à contratação de Estagiário por tempo determinado no 
Município de Paranapoema - PR. 

O Presidente da Comissão Permanente de Seleção de Estudantes para a Realização de 
Estágio no Município de Paranapoema, Estado do Paraná, no de uso de suas atribuições, conforme 
Portaria nº 69/2017, TORNA PÚBLICO que fundamentado na Lei Municipal n° 463/2013 e de acordo 
com as normas estabelecidas neste Edital, fará realizar Processo Seletivo Simplificado para seleção e 
contratação de Estagiários abaixo especificados. 

 
1 - DO OBJETO 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação de Estagiário por prazo determinado. 

 
2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
2.1. A vigência do contrato de Estágio será de até 06 (seis) meses, a contar da data de homologação 
do resultado final. 
2.2. O período de vigência fica condicionado à necessidade de tal estágio no referido setor bem como o 
desempenho acadêmico do estagiário. 

 
3 - DO VÍNCULO EMPREGATICIO 
3.1. Em conformidade com o Art. 3° da Lei Municipal n° 463/2013, o Estágio, tanto na modalidade 
obrigatória quanto na não-obrigatória, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 
4 - DOS ESTÁGIOS, NÚMERO DE VAGAS, VALOR MENSAL E A CARGA HORÁRIA 
4.1. Os estágios, número de vagas, lotação, valor mensal e a carga horária a ser contratado através 
deste processo seletivo simplificado será o seguinte: 

 

Emprego Nº de 
Vagas 

Lotação Vencimento 
Mensal 

Carga 
Horária 
Semanal 

Estágio para Estudantes do Curso 
Superior de Direito 

01 Secretaria Municipal de 
Administração, Saúde e/ou 

Educação 

954,00 
 

30 horas 

 
4.2.  As atribuições sumárias dos empregos de que trata este Edital são as seguintes:  
 
ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO 

 Requisito exigido para ingresso ao estágio 
 Estar regularmente matriculado em Curso Superior de Direito para realizar funções inerentes a tal 

Curso. 
 Descrição sintética 
 Compete ao Estagiário de Direito auxiliar na rotina jurídica municipal atendendo as demandas 

necessárias, sob orientação do responsável do setor jurídico. 
 Descrição detalhada 
 Auxiliar no atendimento aos clientes por telefone e/ou pessoalmente, mantendo-os atualizados e 

informados em relação aos processos jurídicos; 
 Manter as informações atualizadas e os documentos organizados relativos a sua área de trabalho; 
 Manter as informações prazos e documentos atualizados e lançados em sistemas informatizados 

assegurando a sua correta acuracidade; 
 Examinar o andamento de processos no fórum; 
 Redigir petições diversas para questões de direito civil; 
 Pesquisar Doutrina e Jurisprudência; 
 Elaborar relatórios; 
 Examinar andamento de processos tributários no fórum; 
 Orientar clientes sobre legislação fiscal e tributária; 
 Fornecer informações sobre processos diversos; 
 Obter experiência na criação de relatórios para contestação e replica; 
 Auxiliar na realização de minutas de decisões; 
 Elaborar minutas de despacho de modo geral, sob orientação do supervisor; 
 Efetuar o translado de peças principais para formação dos respectivos instrumentos, em cumprimento 

a determinação superior; 
 Efetuar pesquisas; 
 Proceder ao encarte das petições e documentos nos respectivos autos para posterior conferência e 

juntada pelo servidor responsável; 
 Organizar arquivos de processos; 
 Ajudar nas rotinas de atendimento;  
 Auxiliar na preparação de defesas, recursos de processos e alegações; 
 Avaliar pleitos e participação em audiências; 
 Controlar prazos de processos e pedidos de comparecimento em audiências e diligências técnicas; 
 Demais atividades compatíveis com o estágio. 

 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES E DOS RECEBIMENTOS DOS TÍTULOS 
5.1. Conforme disposto nos itens 5 e 6, deste Edital, as inscrições serão realizadas e os títulos 
recebidos no período de 06 à 08 de agosto de 2018, no horário de expediente, da Prefeitura 
Municipal de Paranapoema, localizada à Rua Dr. José Cândido Muricy, 216 - Centro, Paranapoema, 
Estado do Paraná. 
5.2. São requisitos para a inscrição: 
5.2.1. ter nacionalidade brasileira; 
5.2.2. conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas; 
5.2.3. estar regularmente matriculado no curso de nível superior oferecido como Estágio neste Edital; 
5.2.4. ter cumprido 30% (trinta por cento) da carga horária total do curso de Ensino Superior 
pretendido no Estágio, conforme Lei Municipal nº 463/2013. 
5.3. Aos portadores de deficiência, desde que couber, serão reservadas 5% (cinco por cento) das 
vagas relacionadas no item 4 deste Edital, observado a compatibilidade do emprego com a deficiência 
da qual o candidato é portador. 
5.3.1. A compatibilidade acima citada, condição para deferimento da inscrição será avaliada por um 
médico e um profissional integrante do estágio almejado pelo candidato, que darão assistência ao 
órgão responsável pela realização do processo seletivo simplificado. 
5.3.2. Os profissionais retro referidos emitirão parecer observando: 
I – as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II – a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar; 
III – a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas; 
IV – a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize;  
V – a CID e outros padrões reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. 
5.3.3. Os portadores de deficiência no ato da inscrição deverão apresentar laudo médico, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente na 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 
5.4. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível, não 
podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a juntada da 
documentação necessária, a saber: 
a) Comprovante de Matrícula do Curso Superior do Estágio; 
b) cópia da Carteira de Identidade (cópia simples); 
c) cópia do CPF (cópia simples); 
d) comprovante de endereço (cópia simples); 
e) instrumento procuratório específico, se candidato inscrito através de procurador (cópia autenticada 
e com reconhecimento de firma); 
f) 02 duas cópias frente e verso dos títulos juntamente com os originais para serem autenticados no 
ato da inscrição; 
g) Histórico escolar ou assemelhado do ano letivo atual; 
h) Histórico escolar ou assemelhado do ano letivo anterior. 
5.4.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestada 
por seu procurador. 
 
6. DA PROVA DE TÍTULOS 
6.1. No processo de avaliação dos candidatos inscritos no Teste Seletivo, será utilizado critérios 
previstos no Art. 4º da Lei Municipal nº 463/2013. 
6.2. Para fins de avaliação a que se refere o subitem 6.1, o candidato no ato da inscrição entregará 02 
(duas) cópias frente e verso da documentação exigida no item 5.4, juntamente com os originais para 
serem autenticado por servidor público municipal designado especialmente para este fim. 
6.3. Após o ato de autenticação uma das cópias será colocada em envelope o qual será fechado ou 
lacrado pelo candidato e por ele será entregue ao responsável pela realização das inscrições, ficando a 
outra cópia autenticada como comprovante do candidato. 

6.4. Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos 
títulos e/ou após a data e o horário estipulados para sua entrega, neste Edital. 
6.5. As cópias de documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma.  
6.6. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados por via postal, fax, correio 
eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos.  
6.7. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os títulos na forma, 
no prazo e no local estipulados neste Edital.  
6.8. Se comprovada à emissão de declaração falsa, o candidato selecionado poderá a qualquer tempo 
ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil e 
criminalmente.  
6.9. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada no órgão oficial do Município e na 
Prefeitura Municipal de Paranapoema. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1. Média Global mais elevada; 
7.2. Maior índice de Frequência às aulas. 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao presente edital; 
b) ao indeferimento de inscrição ou classificação dos candidatos. 
8.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Teste Seletivo, poderá interpor 
recurso, mediante requerimento individual, desde que:  
a) recursos contra o edital sejam dirigidos à Prefeita Municipal e os demais recursos dirigidos ao 
Presidente da Comissão Especial de Teste Seletivo Simplificado a ser instituída por ato da Prefeita 
Municipal, antes do início do prazo das inscrições e entregue para registro na Divisão de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados após publicação do 
ato que motivou a reclamação; 
b) constem obrigatoriamente no formulário próprio do recurso, nome completo do candidato, número 
da inscrição, emprego ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos;  
c) o referido recurso deverá ser devidamente firmado pelo candidato; 
d) seja apresentado datilografado ou digitado; 
8.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for apresentado 
fora das especificações aqui definidas e fora do prazo estabelecido na letra “a” do item 8.2. 
8.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal, Internet ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital e sem a devida fundamentação.  
8.5. O prazo para julgamento dos recursos será de até 5 (cinco) dias.  
8.6. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.  
8.7. Os prazos de recurso são os constantes do item 8.2 deste edital, considerando-se sempre a 
publicação do ato no quadro de editais da Prefeitura Municipal de Paranapoema e no órgão oficial do 
município Jornal O REGIONAL do Noroeste do Paraná, da cidade de Nova Esperança.  
 
9. DO RESULTADO FINAL 
9.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no primeiro dia útil após a 
divulgação do julgamento dos recursos. 
 
10. DA CHAMADA 
10.1. A chamada dos estagiários selecionados para a contratação será efetuada após a divulgação do 
resultado final, de acordo com a classificação e necessidade do Município, através da Divisão de 
Recursos Humanos do Município de Paranapoema - Paraná. 
10.2. O não comparecimento do candidato classificado, no momento da chamada, implicará na sua 
desclassificação. 
10.3. A desistência do candidato no momento da chamada, pela ordem de classificação, será 
documentada na Divisão de Recursos Humanos e assinada pelo candidato desistente. 

 
11. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
11.1. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar 02 (duas) fotografias 3 x 4, recente e 
cópia dos seguintes documentos: 
I – carteira de identidade;  
II – CPF; 
III – título de eleitor, com comprovante de ter votado nas últimas eleições; 
IV – certidão do registro civil (nascimento ou casamento); 
V – comprovante de quitação com o serviço militar (se homem); 
VI - certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade; 
VII – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
12.1. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Teste Seletivo. 
12.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 
12.3. Todos os documentos serão juntados à ficha de inscrição após conferência pelos responsáveis 
pelo recebimento dos mesmos. 
12.4. A classificação neste processo simplificado não implica em chamada obrigatória, a qual poderá 
ocorrer de acordo com as necessidades da Administração Municipal até o final da validade do presente 
edital. 
12.5. O processo seletivo simplificado será planejado e organizado por meio de Comissão Permanente 
de Seleção especialmente designada para este fim. 

Paranapoema, 03 de agosto de 2018. 

 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

Presidente da Comissão Permanente 
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DECRETO Nº 452/2018 

 
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.772/2017 de 14/12/2017 e de conformidade com o artigo nº 43 da 
Lei nº 4.320/1964. 

 
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no 

exercício financeiro de 2018 do Município de Colorado. 
 
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado 

para o exercício de 2018, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.332.450,00 (Um milhão, trezentos e 
trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: 

 
02 GABINETE DO PREFEITO 

  02.001 GOVERNO MUNICIPAL 
  02.001.04.122.0002.2001 GOVERNADORIA MUNICIPAL 

 4 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 

     02.004 GESTÃO PARTICIPATIVA 
  02.004.04.131.0011.2004 INTENSIFICAR AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS E OUVIDORIA MUNICIPAL 
32 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 750,00 

     03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 03.001 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 03.001.03.092.0003.2005 DESENVOLVIMENTO JURÍDICO 
 43 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 850,00 

     04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 
 04.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL 
 04.001.04.124.0018.2006 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 

55 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 

     05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 05.001 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 05.001.04.122.0003.2007 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PAÇO MUNICIPAL 

69 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 
75 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.000,00 
77 4.4.90.52.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 

     05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 05.002 DIVISÃO DE PESSOAL 

  05.002.04.128.0003.2008 MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
83 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 
85 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 

     05.003 DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 05.003.04.122.0003.2009 DESENV. PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO 

95 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 

     06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
 06.001 DIVISÃO DE RECEITAS E FINANÇAS 
 06.001.04.129.0003.2011 DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA 
 126 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 

 
 
 

    

 
 

 
 

1.  
06.002 DIVISÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMENTO 

 06.002.04.121.0014.2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
149 4.4.90.52.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 

     06.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
 06.003.04.124.0018.2013 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL 

156 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 

     08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
 08.001 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 08.001.12.361.0010.2018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

212 3.3.90.30.00.00 1104 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 
222 3.3.90.39.00.00 1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 

     08.002 DIVISAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 08.002.12.365.0010.2019 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

250 3.3.90.30.00.00 1104 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 
261 3.3.90.39.00.00 1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.250,00 

     08.005 DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER 
 08.005.27.812.0013.2022 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 
 297 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 

301 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00 

     08.006 DIVISÃO ARTISTICA, CULTURAL E HISTÓRICA 
 08.006.13.392.0012.2023 DIFUNDIR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E HISTÓRICAS 

309 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 
314 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 

     09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
 09.001.10.301.0007.2024 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

329 3.3.90.30.00.00 1303 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 

     09.001.10.304.0007.2026 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
372 3.3.90.30.00.00 1303 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 

     10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 10.001.08.244.0008.2027 DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS 

396 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 
400 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 

 3.3.90.93.00.00 1939 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 

     10.001.08.244.0008.2031 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 3.3.90.30.00.00 1941 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 

 3.3.90.39.00.00 1941 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 

     11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 
 11.001 DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 11.001.15.122.0017.2034 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 

463 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 
465 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.000,00 

     12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 12.001 DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO 
 12.001.15.122.0005.2035 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

497 3.3.90.30.00.00 1511 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 

 3.3.90.30.00.00 1504 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 

 3.3.90.39.00.00 1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 

   
 

 

 
 

 
 
 

12.001.15.452.0005.2036 MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO 
508 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 
511 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 

     12.001.15.452.0005.2038 MANTER OS SERVIÇOS NAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 
521 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 

     12.001.26.782.0004.2040 DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA 
531 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
532 3.3.90.30.00.00 1511 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 
533 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.500,00 

     12.002 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 12.002.06.182.0005.2039 MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL 
 541 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 

     12.003 DIVISÃO DE NECRÓPOLE 
  12.003.15.452.0005.2041 MANTER OS SERVIÇOS DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL 

549 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 

     13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
 13.001 DIVISÃO DE SANEAMENTO 

  13.001.17.512.0006.2042 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO 
561 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 
564 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 

     14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 14.001 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA 
 14.001.20.608.0015.2043 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

574 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 
576 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 

     14.001.20.608.0015.2044 DESENVOLVER A PATRULHA MECANIZADA 
 578 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 

579 3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 
 

 
 Total das Suplementações                                                                                                            R$ 1.332.450,00 
 
  

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito suplementar, ficam indicados 
os prováveis excessos de arrecadação: 

   
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                             FONTE             VALOR 

 
- 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00 – Juros sobre Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbano – IPTU Livre  
 

   000 30.000,00 

- 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00 – Juros sobre Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbano – IPTU Educação 
 

   104 12.500,00 

- 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00 – Juros sobre Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbano – IPTU Saúde 
 

   303 7.500,00 

- 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00 – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis – ITBI Livre  
 

   000 93.000,00 

- 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00 – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis – ITBI Educação  
 

   104 38.750,00 

- 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00 – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis – ITBI Saúde 
 

   303 23.250,00 

 
 
 
 
 
- 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00 – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN Livre  
 

   000 120.000,00 

- 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00 – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN Educação 
 

   104 50.000,00 

- 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00 – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN Saúde 
 

   303 30.000,00 

- 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00 – Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 
 

   511 80.000,00 

- 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00 – Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros 
 

   511 20.000,00 

- 4.1.3.2.1.00.1.1.01.51 – Remuneração de Depósitos Bancários  
 

   939 1.000,00 

- 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – 
Principal  
 

   000 86.450,00 

- 4.1.6.1.0.01.1.2.00.00 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Multas 
e Juros 

   000 50.000,00 

- 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 
Livre  

   000 210.000,00 

- 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 
Livre  

   103 87.500,00 

- 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 
Livre  

   303 52.500,00 

- 4.9.7.1.8.01.2.1.02.00 – Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM  
 

   103 (70.000,00) 

- 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00 – Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  
 

   504 60.000,00 

- 4.1.7.1.8.04.1.1.01.40.04 – Recursos PARFI - CREAS  
 

   941 60.000,00 

- 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00 – Cota Parte do IPVA – Livre     000 180.000,00 
 
- 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00 – Cota Parte do IPVA – Educação     103 75.000,00 
 
- 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00 – Cota Parte do IPVA – Saúde     303 45.000,00 
 
- 4.9.7.2.8.01.2.1.02.00 – Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA     103 (60.000,00) 
 
- 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00 – Cota Parte do IPI Municípios – Livre     000 30.000,00 
 
- 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00 – Cota Parte do IPI Municípios – Educação     103 12.500,00 
 
- 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00 – Cota Parte do IPI Municípios – Saúde     303 7.500,00 
 
- 4.9.7.2.8.01.3.1.02.00 – Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI     103 (10.000,00) 
 
- 4.1.9.9.0.12.2.1.00.00 – Ônus de Sucumbência – Encargos Legais     000 10.000,00 
 
Total do Excesso de Arrecadação                                                                                                R$ 1.332.450,00 
 

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos três dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e dezoito. 

 
 

 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2018 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME  
Objeto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SAUDE. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 3.702,50 (três mil, setecentos e dois reais e cinquenta 
centavos) 

Vigência do contrato : até 31 de agosto de 2018. 
 
Flórida, 28 de junho de 2018. 
 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 

de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018. 
 
O MUNICÍPIO de FLORIDA, torna público que às 09h00min horas do dia 16 
de agosto de 2018, na Prefeitura Municipal de Florida, realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  de acordo com as 
especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTIDADE 
VALOR 

TOTAL R$ 
PRAZO 
(DIAS) 

Veículo utilitário 
PICK UP 

01 55.190,00 60 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Carlos Henrique Gilio, Paraná, Brasil - 
Telefone: (044) 3257 - 1212 - E-mail licitacao@florida.pr.gov.br. A Pasta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua São Pedro nº 443, das 
08hh00 às 17h00min horas. 

 
Florida, 3 de agosto de 2018. 

 
CARLOS HENRIQUE GILIO 

Pregoeiro 
 

 
 

com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua São Pedro nº 443

h00min horas.

Florida, 3 de agosto de 2018.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

*AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018* 
Processo n° 122/2018 

 OBJETO: Registro de preço para aquisição de filtros e óleo lubrificantes para os veículos da 
frota municipal. 
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 110.408,16 (cento e dez mil e quatrocentos e oito 
reais e dezesseis centavos). 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital. 
MODO DE JULGAMENTO: menor preço por Item. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após apresentação de nota fiscal. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: até 1 (um) ano a Ata de Registro de Preços 
Respectiva. 
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 20 de agosto de 2018, às 09h00min. 
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal) 

 
Flórida/PR, 3 de agosto de 2018. 
 
 

CARLOS HENRIQUE GILIO 
Pregoeiro 

 
 

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após apresentação de nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: até 1 (um) ano a Ata de Registro

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 20 de agosto de 2018, às 09h00min.
Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida/PR, 3 de agosto de 2018.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 
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EXTRATO DA ATA. 
ATA SRP:........................Nº 337/2018 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 44/2018 

CONTRATANTE:..............PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO (PR); 

CONTRATADA:................  DIRCEU LUIZ ASSONI COLORADO-ME. 

CNPJ: ................................. 05.318.8490001-21. 

OBJETIVO:......................., Aquisição de 180 (cento e oitenta) gás a granel butanopropano 

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.600,00 (doze mil, e seiscentos reais). 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
1 180,00  UNI GÁS DE COZINHA A GRANEL , 

PROPANO/BUTANO, 13 KG,COM TROCA 
DE BOTIJÃO. 

ULTRAGAS 70,00  12.600,00  

Total 12.600,00  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.031.3390.32 938 429/2018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA 

PROTEÇÃO SOC 
2.029.3390.32 1000 404/2018 DESENVOLVER O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PRESTAÇÃO E BE 
2.030.3390.32 1934 415/2018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE 

PROTEÇÃO SOC 
Homologado: 29 de Maio de 2018. 
Vigência: 12 (Doze) meses  

Colorado (PR), 31 de Julho de 2018.  
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

29 de Maio de 2018.
meses

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

  DECRETO N°. 062/2018 
 Sumula: Autoriza Gestão Financeira, Contábil, Fiscal, 
Patrimonial e Operacional do Fundeb da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

 
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°) – Fica AUTORIZADA a Sra. Estelina Pereira de Melo Conceição,  RG Nº 

7.241.460-3 e CPF Nº 922.984.431-49, a partir de 01/08/2018, ocupante do Cargo Comissionado de 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a realizar: 
 

a) - A gestão financeira, contábil, fiscal, patrimonial, operacional e administrativa do 
respectivo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, no âmbito do Município de Itaguajé; 

b) – Submeter ao respectivo Conselho, quando for o caso, as demonstrações mensais 
de receita e despesas do Fundo, bem como as respectivas prestações de contas; 

Art. 2º) – Toda a movimentação financeira e contábil da respectiva Secretaria será 
realizada em conjunto com o Diretor Financeiro da Prefeitura Municipal de Itaguajé, ora representado pela 
Senhora Leide Cordeiro Ninelo portadora do CPF Nº 591.694.159-34; 

 
Art. 3º) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
      Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé 

    Em, 01 de Agosto de 2.018 
 
 
             CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 
                                  Prefeito Municipal 
 
 

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

      Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
    Em, 01 de Agosto de 2.018

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
                             Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO  
 
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº. 02/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no sistema de Registro de Preço nº. 
29/2018 – Processo Licitatório nº. 63-2018, do tipo menor preço Global, conforme especificado no Edital. 

 
Do Objeto da Licitação: 
 
O objeto da presente licitação será a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA 
ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE URNA 
MORTUARIA E SERVIÇO FUNERAL COMPLETO E TRANSLADOS NO DECORRER DO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES, conforme anexo I do Edital. 
 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas, do dia 16 de Agosto de 2018, sendo que sessão pública 
para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 09:15, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
 
Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e Compras, no 
horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00, e das 13:00 às 17:00, no endereço 
supra. 

 
Itaguajé, 03 de Agosto de 2018. 

___________________________________ 
ALESSANDRO SILVA DIAS 

Pregoeiro do Município 
 
 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

  
 

EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

 
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº. 02/2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na 
modalidade Pregão Presencial Registro de Preços  nº. 30/2018 – Processo Licitatório nº. 64-2018, do tipo menor 
preço por Item,  conforme especificado no Edital. 

 
Do Objeto da Licitação: 
 
O objeto da presente licitação será a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 
FILTROS AUTOMOTIVOS, GRAXA, FLUÍDO DE FREIO E FLUÍDO HIDRÁULICO E FILTROS DE AR), PARA OS VEÍCULOS 
E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ/PR, conforme descrições constantes 
no anexo I do edital. 
 
Do recebimento e abertura dos envelopes: 
Os envelopes serão recebidos até às 14:00 horas, do dia 16 de Agosto de 2018, sendo que a sessão 
pública para abertura e julgamento será no mesmo dia, às 14:15, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal. 
 
Maiores informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e Compras, no 
horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00, e das 13:00 às 17:00, no endereço 
supra. 

 
Itaguajé, 03 de Agosto de 2018 

 
___________________________________ 

ALESSANDRO SILVA DIAS 
Pregoeiro do Município 

 
 
 
 

  
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 
 

 
 

AVISO  PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS PREÇOS   
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01-2018 
 
 
 

A comissão Permante de Licitação, designada pela Portaria nº 01/2018 através do seu 

Presidente, torna Publico e para conhecimento e intimação das Empresas Licitantes: 

 

Em razão da decisão da Classificação de Habilitação das Empresas, a Comissão estabelece 

a abertura das Propostas de Preços ENVELOPE 02 das empresas: PASSOS PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA – EPP CNPJ Nº. 24.818.343/0001-26; TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO SANTA FÉ LTDA – CNPJ 08.898.134/0001-83; PRIMAVERA 

EMPREENDIMENTOS E OBRAS EIRELI – EPP – CNPJ 00.868.833/0001-79, para o dia 07/08/2018 

as 09:30 horas na sala de  Gerencia de Licitação e Compras desta Prefeitura.  

 

Itaguajé, 31 de Julho de 2018 

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida Governador 
Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Crisógono Noleto e 
Silva Júnior, e a pessoa Jurídica resolve aditivar o Contrato 52/2017, conforme quadro abaixo: 

Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 52/2017  

Contratado: V. F. FREITAS & CIA LTDA - ME CNPJ: 10.418.179/0001-31 
Objeto do Termo Aditivo: Altera o item 5.1 do Contrato nº 52/2017 passa a vigorar com a 
seguinte redação: o valor a ser pago pela execução dos serviços prestados objeto deste Contrato 
serão os constantes da planilha orçamentária apresentada nos autos da Dispensa de Licitação e 
homologada pela contratante não será superior ao valor de R$ 172.766,71(cento e setenta e dois 
mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), sendo R$ 156.857,51(cento e 
cinqüenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos) proveniente 
do Convênio nº 804610 – Processo 1018613-67/2014 – Ministério do Turismo/Caixa e o valor de 
R$ 15.909,20(quinze mil novecentos e nove reais e vinte centavos) proveniente de recursos 
próprios do Município. 
                                          Itaguajé, 31 de Julho de 2018 

 

 CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 
  PREFEITO MUNICIPAL 

 
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR, ratifica a 
DISPENSA de licitação nº 23/2018, nos termos do Artigo 24 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 062/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.023/018 

 
Contratado: IDALVINA ESPINDOLA MAAS CNPJ N° 11.419.119/0001-10 
Objeto do Contrato: Contratação da empresa especializada em fotos aéreas e filmagens para prestar 
serviços de filmagem e fotos aéreas panorâmicas da cidade de Itaguajé e 01(um) quadro com tamanho 
mínimo de 1,10 x 1,90 com foto aérea do município. 

Valor: R$ 1.490,00(hum mil quatrocentos e noventa reais). 
Data da Assinatura: 01 de Agosto de 2018. 
Foro: Comarca de Colorado - Estado do Paraná. 

   Itaguajé, 01 de Agosto de 2018  

 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR, ratifica a 
DISPENSA de licitação nº 24/2018, nos termos do Artigo 24 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 65/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018 

 
Contratado: ALTAIR GOMES DA SILVA CPF N° 450.219.889-72 
Objeto do Contrato: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM CARATER EMERGENCIAL, CASA, LOCALIZADA 
NA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 354, NESTE MUNICIPIO, ESTE IMÓVEL CUMPRE TODOS OS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ABRIGAR AS DIVERSAS OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS E 
ATIVIDADES DIVERSAS COM O OBJETIVO DE FAVORECER O CONVIVIO E O FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. 
Valor: R$ 3.000,00(três mil reais), Divididos em 06(seis) meses de 500,00(quinhentos reais). 
Data da Assinatura: 02 de Agosto de 2018. 
Foro: Comarca de Colorado - Estado do Paraná. 

   Itaguajé, 02 de Agosto de 2018  

 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 PORTARIA N.° 040/2018 

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais e as disposições do inciso X do Art. 24 da Lei n° 8.666/93. 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR, os Servidores ALTAIR DAMIÃO DOS SANTOS portador do            

RG n° 5.006.935-4/PR e CPF nº. 572.199.829-68, DORIVANDER MARINHO LEAL portador do            

RG n° 5.049.459-4/PR e CPF nº. 841.757.539-15 e PATRICIA NEVES DA SILVA portadora do 

RG n° 9.321.641-5/PR e CPF nº. 058.043.779-57, para comporem Comissão Especial de Avaliação 

de preço de Locação mensal do Imóvel de propriedade do Sr. Altair Gomes da Silva, localizado na 

Rua Presidente Dutra n° 354 – Lote 20 – Quadra 47, nesta Cidade, emitindo-se o respectivo Laudo 

de Avaliação. 

II – Registre-se, Publique-se. 
 

                                             Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé. 
                                                         Em, 01 de Agosto de 2.018 

 
 
                                                                   CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 

                     Prefeito Municipal 
 
               CAMILO BIANCHINI COSSITO 
Secretario Municipal da Administração e Fazenda 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé.
                            Em, 01 de Agosto de 2.018

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
                     Prefeito Municipal

ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO.
Divididos em 06(seis) meses de 500,00(quinhentos reais).
de 2018.

Estado do Paraná.
   Itaguajé, 02 de Agosto de 2018

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.° 040/2018

,90 com foto aérea do município

quatrocentos e noventa reais).
01 de Agosto de 2018.

Estado do Paraná.
   Itaguajé, 01 de Agosto de 2018

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

cinqüenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos) proveniente 
Processo 1018613-67/2014 – Ministério do Turismo/Caixa e o valor de 

R$ 15.909,20(quinze mil novecentos e nove reais e vinte centavos) proveniente de recursos 

Itaguajé, Itaguajé, Itagua 31 de Julho de 2018

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
  PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2018 
 
Referência: Pregão Presencial nº 45/2018. 
 
Data de Assinatura do Contrato: 01/08/2018. 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 
   
CNPJ Nº: 77.396.810/0011-05 
 

ENDEREÇO: Av. Dep. Heitor Alencar Furtado, nº 5680 Paranavaí-PR. 

OBJETO: Aquisição de veículo de transporte sanitário (van) para o Departamento de 
Saúde do Município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme quantidades e especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referencia do Edital Completo. 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 189.500,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil e 

Quinhentos Reais). 

Prazo de Vigência: 31/12/2018. 

FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.  

 

Uniflor, (Pr), 01 de Agosto de 2018. 

 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 84/2018 
 
Referência: Pregão Presencial nº 46/2018 
 
Data de Assinatura do Contrato: 01/08/2018 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: DANILO PELOSI VASQUES INFORMÁTICA - ME 
   
CNPJ Nº: 24.731.552/0001-38 
 

ENDEREÇO:Rua Professor Laerte Munhoz, 336 – Nova Esperança/PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento de informática para 
ministrar aulas, no Município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme quantidades e 
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referencia do Edital Completo. 
 

VALOR MENSAL HOMOLOGADO: R$ 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais) 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais). 

Prazo de Vigência: 15/06/2019. 

FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.  

 

Uniflor, (Pr), 01 de Agosto de 2018. 

 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018– PMO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as13:15horas do dia 16/08/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALPARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o 
seguinte:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR) 
E CAMINHÃO PRANCHA) PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

Os envelopes de habilitação serão abertos às13:30 horas do mesmo dia acima 
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.  

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação,no horário normal de expediente, devendo ser realizada 
diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br. 

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 
3278-1591. 

Ourizona/PR, 03de agosto de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2018– PMO 

Licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do inciso I, do artigo 48, 
da LC 123/2006. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as08:15horas do dia 16/08/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALNº 
72/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto o seguinte:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, FOGÃO E BICICLETA PARA DEPARTAMENTOS DA 
PREFEITURA 

Os envelopes de habilitação serão abertos às08:30 horas do mesmo dia acima 
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.  

Cópias do Edital e dos demais documentos poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação,no horário normal de expediente, devendo ser realizada 
diretamente no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal ou pelo site www.ourizona.pr.gov.br. 

Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (44) 
3278-1591. 

Ourizona/PR, 02de agosto de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

TERMO DE REVOGAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2018  

PREGÃO PRESENCIAL 44/2018 
Manoel Rodrigo Amado, Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e 

suas alterações posteriores, resolve: 

REVOGAR, o Processo Licitatório nº 88/2018, Pregão Presencial 44/2018, que determina a 

aquisição de patrulha agrícola mecanizada, tendo em vista os motivos elencados no processo 

administrativo correspondente. 

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. 

Ourizona, 02 de agosto de 2018. 

 
Manoel Rodrigo Amado 

Prefeito Municipal 
 
 
 

nte.

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Ourizona, 02 de agosto de 2018.

Manoel Rodrigo Amado
Prefeito Municipal

Ourizona/PR, 02de agosto de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

Ourizona/PR, 03de agosto de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL
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DECRETO MUNICIPAL Nº 074/2018. 

SUMULA – Da nova Redação ao Artigo 4º, acrescentando o 
inciso VIII, do Decreto Municipal n º 130/2016 que 
Regulamenta a Lei Municipal nº 24/2016, que instituiu a Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços para tomadores de serviços. 

ANDRÉ LUIS BOVO, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1º.  O Artigo 4º do Decreto Municipal 130/2016, passa a ter a seguinte redação: 

 “Art.4. ..................................... 

 VIII – os registros públicos, cartorários e notariais.” 

Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, 26 de julho de 2018. 

 

André Luís Bovo 

Prefeito 

 

 

 
PORTARIA N.º 106/2018 

 
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas por Lei, 
RESOLVE 

 
CONCEDER, ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), LICENÇA PRÊMIO, de 
conformidade ao art. 102, da Lei Municipal nº 38/90. 

 
Funcionário Cargo Dias Período 

Aquisitivo 
Período a 
usufruir 

 
Zilda Cirino Leme 

 
Assistente Social 

 
90 

 
01/09/2011 a 
31/08/2016 

 
13/08/2018 a 
10/11/2018   

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

 
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 03 de agosto de 2018. 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 
 
 

 

 

PORTARIA N.º 107/2018 
 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas por Lei, 

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, FÉRIAS 
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90. 

 
 
FUNCIONÁRIO 

 
CARGO 

 
PERÍODO 
AQUISITIVO 

 
PERÍODO DE 
FÉRIAS 

Camila Hernandes 
Rodrigues 

Dir. de Obras, 
Trânsito e Urbanismo 

02/01/2017 a 
01/01/2018 

20/08/2018 a 
18/09/2018 

       
           Registre-se e Publique-se.                         
                  
             PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 03 de agosto de 2018. 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 
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Conselho Municipal de Saúde de Colorado

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná 

CNPJ nº 02.231.038/0001-09 
 
 

 

 

 
 

Rua. Dr. José C. Muricy, 199 - centro – fonefax: 0**44 – 3342-1226 - E-mail: poemacm@sinet.com.br 
 
 
 
 

n 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2018 
 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO : 01 de Agosto de 2018. 
 

CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Doutor 
Cândido Muricy, 199 , Paranapoema, Paraná cadastrado sob CNPJ nº 02.231 .038/0001 -09. neste ato representado pelo seu 
Presidente , Sr. CARLOS ANTONIO  DOS  ANJOS    brasileiro,  casado ,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de 
Paranapoema, Estado do Paraná, à Rua Francisco de Assis Reif n. 39, centro, portador do RG 3.949.280-6 SSP/PR, inscrito no 
CPF n. 528.236.109-44. 
 
CONTRATADA : SERGIO RICARDO SORRI - COLORADO - ME, pessoa jur ídica, de direito privado  inscrita no CNPJ sob 
o n° 07 773.246/0001-45, com sede na Av. Paraná - 131 - Sala 01, centro cidade de Colorado/PR, neste ato representada , 
neste ato representada pelo Senhor Sergio Ricardo Bom, portador do RG  n° 4 .292 .755-4  e  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  
n° 793 026 619-20 residente e domiciliado  na cidade de Colorado Estado do Paraná. 

 
 

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM ACESSO ILIMITADO DE USUÁRIOS, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO DE 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS LEGADOS, 
CUSTOMIZAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NO SISTEMA, ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO SEMPRE QUE SOLICITADO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL 

 

VALOR TOTAL: Pela execução do 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais), mediante comprovação de prestação 
dos serviços 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações 
orçamentarias 
01.01 .1.100.3.3.9039.00.00.00  .003.3.90.39.11.00.00.00 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data da publicação do Edital de Abertura . FORO: Comarca de 
Paranacity , Estado do Paraná 

 
Paranapoema, em 01 de Agosto de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná 

CNPJ nº 02.231.038/0001-09 
 
 

 

 

 
 

Rua. Dr. José C. Muricy, 199 - centro – fonefax: 0**44 – 3342-1226 - E-mail: poemacm@sinet.com.br 
 
 
 
  

 

 
Paranapoema,  31  de  Julho   de   2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
 

O(a) Presidente Do Legislativo Municipal, CARLOS ANTONIO DOS ANJOS , no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 

 
 
 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a ) Processo Nr.: 
b ) Licitação Nr.: 
c ) Modalidade: 
d ) Data Homologação: 
e ) Objeto da Licitação 

5/2018 
1/2018-TP 
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços 
31/07/2018 

 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM ACESSO ILIMITADO DE 
USUÁRIOS, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS LEGADOS, 
CUSTOMIZAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
MENSAL, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NO SISTEMA, 
ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO SEMPRE QUE SOLICITADO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL 

. 
 
 
 

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): 
(em Reais R$) 

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens 

 
- 000160 - SERGIO RICARDO SORRI COLORADO 0,0000 33.120,00 

 

33.120,00 

 ESTADO DO PARANÁ 
CAMARA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

 

CNPJ: 02.231.038/0001-09 
m 
C.E.P.: 87680-000 - Paranapoema - PR 

TOMADA DE PREÇO 

Nr.: 1/2018 - TP 
 
Processo  Administrativo: 5/2018 
Processo de Licitação: 5/2018 
Data do Processo: 21/06/2018 

 Folha: 111 
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Câmara Municipal de Unifl or - Estado do Paraná, 01 de agosto de 
2018.

      

DECRETO Nº 950/2018 DE 01 DE AGOSTO DE 2018 
 

SÚMULA:  Autoriza   o   Chefe   do   Poder     Executivo     Municipal    a 
efetuar a Abertura de Crédito Adicional por cancelamento de dotação para 
o Exercício   Financeiro de   2018,  e  dá  outras providências. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO 

PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS COM BASE NA LEI 270/2017 
DE 15/12/2017, DECRETA: 

 
  Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO 
PARANA, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício 
Financeiro por cancelamento de dotação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), na Lei Orçamentária Anual, ajustando a LDO do exercício de 2018 e o PPA dos 
exercícios de 2018 a 2021, conforme especificações abaixo: 
 

CRÉDITO ADICIONAL 
03.001.04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
4.4.90.51.00.0 -  OBRAS E INSTALAÇÕES RED FONTE VALOR 

36 01501 R$ 15.000,00 
12.004.08.244.0008.2035 MANUT. DAS ACOES SOCIAIS  
.3.3.90.39.00.0 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

RED FONTE VALOR 
560 31938 R$ 10.000,00 

 
   Art. 2º - Como recurso para cobertura do artigo primeiro nos créditos 
adicionais, fica cancelado no exercício de 2018, como segue abaixo discriminados: 
 

12.004.08.244.0008.2035 MANUT. DAS ACOES SOCIAIS 
3.3.90.30.00.0 - MATERIAL DE CONSUMO RED FONTE VALOR 

550 31747 R$ 25.000,00 
 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua aprovação e 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE 

CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ – EM 03 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
      Ademir Mulon 
      - PREFEITO MUNICIPAL - 

 

Departamento Municipal de Educação

 

 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 
CONVENIADOCOM  A   F.  N.  S.  - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

                   PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901 
 CEP 87190 – 000CNPJ - 04.301.515/0001 – 82  SÃO  JORGE  DO  IVAI   
                                              ESTADODO  PARANA 

Errata ao EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2018 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2018 
Na edição n 2973, domingo 10/06/2018, pagina 06, do Jornal O 
Regional, na Publicação do Extrato de contrato                                                                                     
n° 05/2018. 
Onde se lê:  
VIGENCIA: 12 MESES, SENDO 02/06/2018 ATÉ 03/06/2019, podendo ser 
prorrogável. 

 
Leia se: 
12 MESES, SENDO 03/06/2018 ATÉ02/06/2019, podendo ser prorrogável.. 
 
São Jorge do Ivaí, Paraná, 01 de agosto de 2018. 
Anderson AntonioCrivelaro – Presidente da C.P.L. 

 

Leia se:
12 MESES, SENDO 03/06/2018 ATÉ02/06/2019, podendo ser prorrogável..

São Jorge do Ivaí, Paraná, 01 de agosto
Anderson AntonioCrivelaro – Presidente da C.P.L.

 

T E R M O  D E  I N E X I G I B I L I D A D E  D E  L I C I T A Ç Ã O  9 / 2018 

Exercício: 2018 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
Estado do Paraná 

DATA: 01/08/2018       PROTOCOLO: 64 / 2018 PROCESSO: 64 
CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: CLUBE ATLETICO PARANAENSE 

Endereço: GETULIO VARGAS, 1895 
Bairro: REBOUÇAS   Cidade: Curitiba - PR CEP: 80.250-180 

CNPJ: 76.710.649/0001-68  Insc. Estadual: 90736479-80 

Telefone:  
OBJETO 

AQUISIÇÃO DE KITS, UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FURACÃO NO 
MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA. 

JUSTIFICATIVA 
Diante da solicitação do Departamento de Esporte, onde solicitação abertura de procedimento licitatório para aquisição de kits, uniformes e 
materiais esportivos do Clube Atlético Paranaense para implatação de Escola Furacão no município de Jardim Olinda. 
  Diante da Lei Municipal nº838/2018 onde autoriza o município de Jardim Olinda a firmar convênio com o Clube Atlético 
Paranaense para implantação de Escola Furacão e aquisição de material esportivos, onde através de prática esportiva buscando alcançar o 
desenvolvimento integral do individuo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer de acordo com o princípios 
previstos no art. 217 da Constituição Federal. 
  Diante da exclusividade dos materiais pelo Clube Atlético Paranaense, este Setor de Licitações vem através desta realizar 
abertura de procedimento licitatório na modalidade de inexigibilidade de licitações uma vez que atende aos princípios legais. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0800913392000820933390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800913392000820943390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800913813001620953390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800927812001720963390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   22781   100.00 KIT UNIFORMES ( 01 MEIÃO, 01 CALÇÃO E 01 CAMISA)  65.0000  6,500.00 UN 
 1   2   22782   2.00 KIT PROFESSOR E MATERIAL ( 02 CAMISAS, 02 BONÉS, 20 

BOLAS Nº 05, 30 COLETES, 02 AGASALHOS, 02 CALÇÕES) 
 2,500.0000  5,000.00 UN 

Total:  11,500.00 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

Lucimar de Souza Morais 
Prefeita Municipal 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 

Lucimar de Souza Morais
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PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall    ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
CNPJ nº 75.731.034/0001-55 

Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 – Tefefax – (44) 3465-1299 

Site – www.cruzeirodosul.pr.gov.br 

 

   

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 
  A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através do Exmo. Chefe do Poder 
Executivo Municipal e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, e à Lei nº 13019/14 
torna público a abertura do presente chamamento público, para credenciamento de entidade(s) 
executora(s) (Organização da Sociedade Civil, entidades sem fins lucrativos, OSs, ou OSCIPs 
visando a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para a execução do (s) Plano (s) de 
Trabalho: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NA MODALIDADE CASA-LAR até 31 de dezembro de 2018, podendo ser 
prorrogado conforme a necessidade, mediante as condições estabelecidas na íntegra do 
Instrumento de Chamamento. 
 
  Esclarecimentos relativos ao presente chamamento público e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando 
solicitados por escrito, via e-mail secretaria@cruzeirodosul.pr.gov.br, encaminhado ao Presidente 
da Comissão de Licitação, no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, sito na Av. 
Dr. Gastão Vidigal, 600, Centro, CEP 87.650-000, Fone(44) 3465.1299. 
                                                                  
      Cruzeiro do Sul – PR. 03 de Agosto de 2018. 

 
 
 

Ademir Mulon 
Prefeito Municipal 

 
 
 

           PORTARIA           101 /2018 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO 
INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempo de 
serviços, prova de títulos e graduação a servidora abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

CIRO YUJI KOGA 
MATRICULA 760 
 

TECNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

             
45 

          
46 

 
  T 

ELEVAÇÃO DE NÍVEL POR PROVA DE TITULOS 

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
Paraná, aos vinte equatro dias do mês de julhodo ano de dois mil e 
dezoito. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                               Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA 99/2018 

O SR. JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPALDO 
MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO PR NO  USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

 RESOLVE 

Exonerar o servidor WILSON PARRON DE LIMA matrícula 19, CPF-
326.652.969-34 RG-1.512.486 SSP PR funcionário efetivo na função de 
Encarregado Setor Pessoal na Manutenção da Divisão de Pessoal-EF em 
razão da ocorrência de seu falecimento no dia 21 de julho de 2018. 

 Registra-se, publica-se e cumpra-se. 

                Santo Inácio, 24 de julho de 2018. 

 
___________________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 PORTARIA 102/2018 

O SR. JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPALDO 
MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO PR NO  USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

 RESOLVE 

Exonerar a servidora SONIA APARECIDA COELHO matrícula 884, CPF-
749.408.489-49 RG-5.083.780-7 SSP PR funcionária efetiva na função 
deAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA EF-
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  devido a solicitação da funcionária 
por motivo de aposentadoria. 

                        Esta portaria entrará em vigor a partir desta data. 

 Registra-se, publica-se e cumpra-se. 

                Santo Inácio, 30 de julho de 2018. 

___________________________________ 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 PORTARIA 103/2018 

                  JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

R E S O L V E 

                          CONCEDER, ao funcionáriaMARIA FRANCISCA DA 
SILVAmatrícula1546RG/ID 3.961.518-5 SSP PR, OCUPANTE do cargo 
dePROFESSORA, lotado naMANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO- FUNDEB 
60-EFETIVA– , 90(noventa) dias de licença especial  de 3 (três) meses a 
partir de  01 de agosto de 2018  até o dia 29 de outubro de 2018 referente 
ao período aquisitivo de 15/02/1998 à 27/09/2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

     Santo Inácio, 30 de julhode 2018. 

 

________________________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

, 30 de julhode 2018.

________________________________________

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

se, publica-se e cumpra-se.

Santo Inácio, 30 de julho de 2018.

___________________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

ARIA 103/2018

se, publica-se e cumpra-se.

Santo Inácio, 24 de julho de 2018.

___________________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

se e cumpra

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
do mês de julhodo ano de dois mil e 

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

                                 PORTARIA         108/2018 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO 
INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo 
relacionadosConforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de 
carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

OSMARINA VIANA DA SILVA 
MATRICULA 1619 

AGENTE DE 
SAÚDE 

20 21 T 

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
Paraná, aos três dias do mês de agostodo ano de dois mil e dezoito. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                               Prefeito Municipal 

 

se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
, aos três dias do mês de agostodo ano de dois mil e dezoito.

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

prova de título                                               Prefeito Municipal

                                 PORTARIA         104/2018 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO 
INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo 
relacionadosConforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de 
carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

HAROLDO BENEDITO DA 
SILVA 
MATRICULA 3508 

MOTORISTA 29 
 

30 TS 

 OBS- REGULARIZAÇÃO DO CALCULO PARA ELEVAÇÃODE NIVEL  

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
Paraná, aos trinta dias do mês de julhodo ano de dois mil e dezoito. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                               Prefeito Municipal 

 

se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do
, aos trinta dias do mês de julhodo ano de dois mil e dezoito.

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

Prefeito Municipal

PORTARIA 109/2018 

                  JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

R E S O L V E 

                          CONCEDER, ao funcionáriaMARIA CRISTINA SAÇAOKA DE 
PAULA matrícula1538RG/ID 4.040.873-8 SESP PR, OCUPANTE do cargo 
dePROFESSORA, lotado na MANUTENÇÃO ENSINO BASICO – FUNDEB 60% 
- EFETIVA, 90(noventa) dias de licença especial  de 3 (três) meses a partir 
de  24 de setembrode 2018  até o dia 22 de dezembrode 2018 referente 
ao período aquisitivo de 15/02/2003 à 14/02/2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

     Santo Inácio, 03 de agostode 2018. 

 

________________________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

, 03 de agostode 2018.

________________________________________

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 107/2018 

                  JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

R E S O L V E 

                          CONCEDER, ao funcionáriaELIANA SILVA 
SANTOSmatrícula1066RG/ID 1.873.609-2 SSP SP, OCUPANTE do cargo 
deMONITORA DE CRECHE , lotado na MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – FUNDEB 40% EFETIVA– , 90(noventa) dias de licença especial  
de 3 (três) meses a partir de  10 de setembrode 2018  até o dia 08 de 
dezembrode 2018 referente ao período aquisitivo de 01/07/2000 à 
30/06/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

     Santo Inácio,03 de agostode 2018. 

________________________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

,03 de agostode 2018.

________________________________________

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

 
 
 

Rua Marcelino Alves de Alcântara, 133 – Santo Inácio/PR – Fone Fax (44) 3352-1222 – CEP 86650-000. 

PORTARIANº105/2018. 
Súmula: Exonera e NomeiaDiretor de 
Departamento para a pasta de Desenvolvimento 
Municipal da Administração Pública de Santo 
Inácio. 

 
 O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, o Sr. Junior Marcelino dos 

Santos no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar a partir do dia 06 de agosto de 2018 o Sr. 
RODIRLEI GUIMARÃES PEREIRA, portador da CI/RG nº 5.756.615-9 
SESP/PR, do cargo em comissão de Diretor de Departamento (Secretário 
Municipal de Educação) e, NOMEÁ-LO, a partir do dia 06 de agosto de 2018, 
para Diretor de Departamento (Secretaria de Desenvolvimento Municipal), 
percebendo o símbolo CC-01 com gratificação de 100% (cem por cento), 
conforme o artigo 21, parágrafo único da Lei 625/93. 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE 
Santo Inácio, 03 de agosto de 2.018. 
 
 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
Prefeito de Santo Inácio 

as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE
Santo Inácio, 03 de agosto de 2.018.

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
Prefeito de Santo Inácio

 

                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
                         CGC. Nº 78.092.293/0001-71 

                       Rua Governador Munhoz da Rocha, 200 
                        FONE– 44 3313-1375 

                       CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR. 
                        e-mail: licitações@santaines.pr.gov.br  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 032/2018 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 17 de Agosto de 2018, às 09h30 min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 032/2018, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
Contratação de empresa para fornecimento de materiais escolares e de escritório para 
escolas e demais departamentos do Município. 
 
Santa Inês, 03 de Agosto de 2.018. 
 
 
 
 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

de 2.018.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO

 

                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
                         CGC. Nº 78.092.293/0001-71 

                       Rua Governador Munhoz da Rocha, 200 
                        FONE– 44 3313-1375 

                       CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR. 
                        e-mail: licitações@santaines.pr.gov.br  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 033/2018 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 17 de Agosto de 2018, às 14h30 min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 033/2018, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ROLO 
COMPACTADOR CONFORME NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 
ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS PR. 
 
Santa Inês, 03 de Agosto de 2.018. 
 
 
 
 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

de 2.018.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO

 

                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
                         CGC. Nº 78.092.293/0001-71 

                       Rua Governador Munhoz da Rocha, 200 
                        FONE– 44 3313-1375 

                       CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR. 
                        e-mail: licitações@santaines.pr.gov.br  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 034/2018 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 20 de Agosto de 2018, às 09h30 min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 034/2018, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
 
PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS NÃO PERECÍVEIS 
PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PR. 
 
Santa Inês, 03 de Agosto de 2.018. 
 
 
 
 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO

 

                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
                         CGC. Nº 78.092.293/0001-71 

                       Rua Governador Munhoz da Rocha, 200 
                        FONE– 44 3313-1375 

                       CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR. 
                        e-mail: licitações@santaines.pr.gov.br  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 035/2018 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 21 de Agosto de 2018, às 09h30 min no endereço, Rua 
Governador Munhoz da Rocha, 215, a reunião de recebimento e abertura das documentações 
e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 035/2018, na modalidade 
Pregão Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO 
DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS PR. 
 
Santa Inês, 03 de Agosto de 2.018. 
 
 
 
 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO

 
T E R M O  D E  D I S P E N S A  D E  L I C I T A Ç Ã O  31 / 2018 

Exercício: 2018 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
Estado do Paraná 

DATA: 01/08/2018       PROTOCOLO: 65 / 2018 PROCESSO: 65 
CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: COMOSSATO & COMOSSATO LTDA 

Endereço: RUA SERGIPE, 761 
Bairro: CENTRO   Cidade: Colorado - PR CEP: 86.690-000 

CNPJ: 04.278.540/0001-92  Insc. Estadual: 902.27597-50 

Telefone:  
OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES 
DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CURSOS, EVENTOS, CONGRESSOS, REUNIÕES E OUTROS EVENTOS 
ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

JUSTIFICATIVA 
Diante da solicitação da Chefia de Gabinete, onde solicita abertura de procedimento para contratação de empresa pessoa jurídica para 
prestação de serviços de transporte de servidores desta administração municipal em cursos, eventos, congressos, reuniões e outros eventos 
atendendo todos os departamentos da administração municipal. 
Diante dos orçamentos apresentados, este Setor de Licitações vem através desta realizar  abertura de procedimento licitatório na 
modalidade DISPENSA para dar andamento ao processo, não deixando de cumprir todos os requisitos legais. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0300204122000320363390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   22786   4000.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VEICULO 

VAN 
 2.0000  8,000.00 KM 

 1   2   22787   2900.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VEICULO 
MICRO-ONIBUS 

 3.3000  9,570.00 KM 

Total:  17,570.00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

Lucimar de Souza Morais 
Prefeita Municipal 
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Lucimar de Souza Morais
Prefeita Municipal
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LEI N.º 574/2018 
 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2019 e dá outras providências. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO 
PARANÁ aprovou e eu, PREFEITA MUNICIPAL, 
sanciono a seguinte lei: 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1. O Orçamento do Município de Flórida, relativo ao exercício de 2019, 

será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da 
presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, art. 
4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do 
Município e Portaria nº. 495/2017 da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: 

I. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal. 
II. A estrutura e organização dos orçamentos. 
III. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do 
Município e suas alterações. 
IV. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e 

encargos sociais. 
V. As disposições sobre a legislação tributária do Município. 
VI. As disposições gerais. 
 
Parágrafo único. Integram esta Lei os seguintes anexos: 
I. Programas e Metas; 
II. Metas Fiscais; 
III. Riscos Fiscais; 
IV. Projetos em Andamento; 
V. Evolução da Receita; 
VI. Obras em Andamento. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Art. 2. Constituem prioridades do Governo Municipal: 
I. Implementar políticas públicas de responsabilidade social; 
II. Promover adequação, modernização e eficiência dos serviços 
públicos; 
III. Promover o aprimoramento, modernização e valorização do quadro de 
servidores; 
IV. Promover a adequação da infraestrutura urbana e do sistema viário; 
V. Promover o desenvolvimento econômico sustentável e a recuperação 
da qualidade ambiental do Município. 
Art. 3. As prioridades e metas para o exercício de 2019 estão 

especificadas no Anexo I – Programas e Metas, sendo estabelecidas por programas, 
objetivos, funções, subfunções, ações e metas, e estarão em consonância com aquelas 
especificadas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018 e 2021. 
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Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo não se constitui em 

limite à programação das despesas. 
 
Art. 4. As metas fiscais são especificadas no Anexo II, elaborado de 

acordo com o §1º do art. 4º, da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000 e Portaria n.º 
495/2017 da Secretaria do Tesouro Nacional, abrangendo todos os órgãos dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 5. A Lei Orçamentária Anual para 2019 compreenderá o Orçamento 

Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento. 
 
Art. 6. Os Orçamentos Fiscais, da Seguridade Social e de Investimento 

compreenderão a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus 
órgãos, autarquias, fundações e fundos, instituídos e mantidos pela Administração 
Municipal, bem como das empresas em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a 
maioria do capital social com direito a voto. 

 
Art. 7. Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 
I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental, 
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual; 
II. Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas 
que competem ao setor público; 
III. Atividade, um instrumento de programação para alcançar os objetivos 
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizem 
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário 
à manutenção da ação do Governo. 
IV. Operação especial, as despesas que não contribuem para a 
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das 
quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a 
forma de bens ou serviços; 
V. Órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional; 
VI. Unidade orçamentária, um nível de classificação institucional, 
agrupada em órgãos orçamentários; 
 
§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando valores 
e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

 
§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a 

subfunção às quais se vinculam na forma do anexo que integra a Portaria nº 42 de 14 de 
abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

 
§ 3º. Cada ação identificada por atividades, projetos e operações especiais 

pode participar de apenas um programa, porém poderá ser orçada em mais de uma unidade 
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orçamentária. 
 
Art. 8. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminará a despesa 

por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, 
com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias 
econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os 
elementos de despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e as 
fontes de recursos. 

 
§ 1º. Nos grupos de natureza da despesa será observado o seguinte 

detalhamento: 
 
I. Pessoal e encargos sociais – 1; 
II. Juros e encargos da dívida – 2; 
III. Outras despesas correntes – 3; 
IV.  Investimentos – 4; 
V. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à 
constituição ou aumento de capital de empresas – 5; 
VI.   Amortização da dívida – 6. 
 
§ 2º. A Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor será 

identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa. 
§ 3º. A Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal será identificada 

pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa. 
§ 4º. Na especificação das modalidades de aplicação será observada, no 

mínimo o seguinte detalhamento: 
I. Transferências à União – 20; 
II. Transferências a Estados e ao Distrito Federal – 30; 
III. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos – 50; 
IV. Transferências a instituições privadas com fins lucrativos – 60; 
V. Transferências a instituições multigovernamentais – 70; 
VI.  Transferências a Consórcios Públicos – 71; 
VII. Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos – 72; 
VIII. Aplicações diretas – 90; 
IX. Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos, e 
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – 91; 
X. A definir – 99. 
 
Art. 9º. A Lei Orçamentária Anual, para 2019 conterá a destinação de 

recursos classificados pelo Identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes 
de Recursos, regulamentos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da 
Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR. 

 
§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os 

códigos da destinação de recursos, composta por Identificador de Uso, Grupo de 
Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual para 
2019 e em seus créditos adicionais. 

§ 2º. O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual para 2019 
outras fontes de recursos, para atender às suas peculiaridades, além das determinadas pelo 
caput deste artigo. 
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Art. 10. O Identificador de Uso destina-se a indicar se os recursos 
compõem contrapartida municipal de empréstimos ou de outras aplicações, constantes da 
Lei Orçamentária Anual para 2019, e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, 
que antecederão o grupo de destinação de recursos e as fontes de recursos; 

I. Origens não referentes a transferências voluntárias – 0. 
II. Originários de empréstimos do banco internacional para reconstrução 
e desenvolvimento – BIRD – 1; 
III. Originários de empréstimos do banco interamericano de 
desenvolvimento – BID – 2; 
IV. Originários de transferências públicas voluntárias – 3; 
V. Originários de outros empréstimos e financiamentos – 4; 
 
Art. 11. O Grupo de Destinação de Recursos destina-se a indicar se os 

recursos são provenientes da Administração Direta ou Indireta, constantes da Lei 
Orçamentária Anual para 2019, e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que 
antecederão as fontes de recursos: 

I. Arrecadado na Administração Direta – exercício corrente – 1. 
II. Arrecadado na Administração Indireta – exercício corrente – 2. 
III. Arrecadado na Administração Direta – exercícios anteriores – 3. 
IV. Arrecadado na Administração Indireta – exercícios anteriores – 6. 
V. Recursos condicionados – 9. 
 
Art. 12. A Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal será constituída, 

exclusivamente, com recursos do seu orçamento, com valor equivalente a, no mínimo 1% 
(um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2019, para atender às 
determinações da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000 e Portaria Interministerial nº. 
163/ 2001. 

 
Art. 13. A Lei Orçamentária Anual para 2019 discriminará, em categorias 

de programação específicas, as dotações destinadas: 
I. À participação em constituição ou aumento de capital de empresas; 
II. Ao pagamento de precatórios judiciários; 
III. Ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado 
consideradas de pequeno valor; 
IV. Ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida fundada. 
 
Art. 14. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019, que o Poder 

Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2018, cumprindo o 
prazo previsto no Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e no art. 22, seus incisos e parágrafo 
único, da Lei nº. 4.320/64 será composto de: 

I. Texto da lei; 
II. Quadros orçamentários consolidados; 
III. Anexos do orçamento fiscal e da seguridade social, discriminando a 
receita e a despesa na forma da legislação vigente; 
IV. Anexo do orçamento de investimento a que se refere o inciso II do § 
5º, do art. 165 da constituição federal, na forma definida nesta lei; 
V. Discriminação da legislação da receita e da despesa, referentes aos 
orçamentos fiscal e da seguridade social. 
 
§ 1º. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, 
incluindo os quadros que se refere o inciso III do art. 22 da Lei Federal nº. 
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4.320, de 17 de março de 1964. 
 
I. Resumo das receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social por 
categoria econômica; 
II. Resumo das despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
por categoria econômica; 
III. Receita e despesa, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
segundo as categorias econômicas, conforme Anexo I da Lei Federal nº. 
4.320, de 17 de março de 1964. 
IV. Evolução da receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em 
fontes; 

V. Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, de acordo com a 
classificação constante no Anexo III da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
VI. Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, segundo o 
poder e o órgão e os grupos de natureza de despesa. 
VII. Evolução da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza de despesa; 
VIII. Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, segundo a 
função, a subfunção, o programa e os grupos de natureza de despesa; 
IX. Da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal; 
X. Da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o 
assunto; 
XI. Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas 
principais finalidades, com a respectiva legislação; 
XII. Da aplicação dos recursos para o financiamento das despesas do 
Poder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional nº. 58, de 
23 de setembro de 2009 e o art. 20 da Lei Complementar Federal nº. 101, 
de 04 de maio de 2000. 
XIII. Da receita corrente líquida, com base no art. 1º, § 1º, inciso IV, da Lei 
Complementar Federal nº. 101/2000, e da despesa com pessoal; 
XIV. Da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme Emenda 
Constitucional n. 29 de 13 de setembro de 2000. 
XV. Resumo das fontes de financiamento e da despesa do Orçamento de 
Investimento, segundo órgão, a função, a subfunção e o programa. 
 
§ 2º. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá: 
 
I. A indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal, 
para fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais; 
II. A justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens da receita 
e da despesa, respectivamente. 
 
§3º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os Projetos de Lei 

Orçamentária e dos Créditos Adicionais por meio tradicional ou eletrônico, com sua despesa 
discriminada por elemento de despesa e com a identificação da destinação dos recursos. 

 

 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

Art. 15. A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser 
elaborada pela Câmara Municipal e entregue ao Departamento de Finanças até o dia 31 de 
agosto do corrente ano, observados os parâmetros e as diretrizes estabelecidas nesta Lei, 
para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária. 

 
Art. 16. Não se aplicam às empresas de sociedade de economia mista 

não-dependentes, integrantes do Orçamento de Investimento, as normas gerais da Lei 
Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no que concerne ao regime contábil, à execução 
e ao demonstrativo de resultado. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS 
DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Art. 17. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 

Orçamentária de 2019 permitirão o amplo acesso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada uma dessas etapas, assegurando, assim, o controle social e a 
transparência da gestão fiscal. 

 
§ 1º. O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a 
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento. 
 
§ 2º. O princípio da transparência implica além da observância ao princípio 
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para 
garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao 
orçamento. 
 
§ 3º. Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal de que 
trata o § 2º deste artigo, o Poder Executivo deverá manter atualizado 
endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os dados e as 
informações descritos no art. 48 da Lei Complementar Federal nº. 
101/2000. 
 
 § 4º. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público: 
 
I. Pelo Poder Executivo: 
a) A estimativa das receitas de que trata o § 3º do art. 12 da Lei 
Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; 
b) A proposta da Lei Orçamentária e seus anexos; 
c) A Lei Orçamentária Anual e seus anexos. 
 
II. Pelo Poder Legislativo; 
a) Os projetos de lei, emendas, parecer preliminar e ao parecer sobre as 
emendas apresentadas.  
 
Art. 18. A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e a 

aprovação e execução da respectiva lei deverão levar em conta o alcance das disposições 
do Anexo de Metas Fiscais, constantes no Anexo II desta Lei. 

 
Art. 19. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual para 2019 em 
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seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e da 
avaliação dos Programas de Governo. 

 
Art. 20. Na programação da despesa não poderá ser fixada despesa sem 

que esteja definida a respectiva fonte de recurso e legalmente instituída a unidade 
executora. 

 
Art. 21. É obrigatória a inclusão, na Proposta da Lei Orçamentária Anual 

para 2019, dos débitos decorrentes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, 
data em que terão atualizados seus valores, conforme § 1º do art. 100 da Constituição 
Federal de 1988. 

 
Art. 22. O Município poderá conceder ajuda financeira, prevista na Lei 

Orçamentária, a título de “subvenções sociais”, a entidades privadas sem fins lucrativos, de 
atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes condições: 

 I. Sejam de atendimento direto ao público, em funções compatíveis com 
as de responsabilidade do Município; 
II. Associações, cooperativas, organizações não governamentais, 
organizações da sociedade civil de interesse público e/ou organizações 
sociais; 
III. Que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente 
transferidor. 
  
§ 1º. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênio, 
conforme determina o art. 116 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, a exigência do art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 
de maio de 2000. 
  
§ 2º. Para habilitar-se ao recebimento das “subvenções sociais”, a entidade 
privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular no último ano, emitida no exercício de 2018, e 
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 
  
§ 3º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo encaminharão ao 
órgão repassador, a prestação de contas dos recursos recebidos do Poder 
Executivo, conforme regulamentação da Diretoria de Contabilidade, 
ficando proibido novo repasse caso tenha prestação de contas pendente. 
  
§ 4º. A prestação de contas a que se refere o parágrafo anterior será 
disponibilizada à população, através do órgão repassador do recurso. 
  
§ 5º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a 
qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a 
finalidade de verificar-se o cumprimento de metas e objetivos para os quais 
receberam os recursos. 
  
Art. 23. O Município poderá transferir recursos financeiros, na forma de 

contribuições e auxílios, para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, através de 
convênio, conforme art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000. 
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Art. 24. A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de 
recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer 
em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os 
dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 
2000. 

  
Art. 25. É vedada a aplicação da receita derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo 
se destinada, por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos, conforme art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  
Art. 26. Observadas as prioridades a que se refere o art. 2º desta Lei, a Lei 

Orçamentária ou as de créditos adicionais somente incluirão novos projetos e despesas 
obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos 
fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, se: 

  
I.  Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 
II.  Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos 
federais, estaduais ou de operações de crédito; 
III.  Houver a comprovação de viabilidade técnica, econômica e financeira. 
  
Art. 27. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no 

caput do art. 9º. e no inciso II, § 1º. do art. 31, todos da Lei Complementar Federal nº. 
101/2000, o Poder Executivo procederá à respectiva limitação de empenho e de 
movimentação financeira, fixando em ato próprio os percentuais e montantes para cada 
órgão, entidade e fundo. 

  
§ 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem 
obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas 
ao pagamento dos serviços da dívida. 
  
§ 2º. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de 
que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo 
hierarquizadas: 
 I. Com pessoal e encargos patronais; 
II. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto 
no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000. 
  
§ 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder 
Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá 
tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. 
  
Art. 28. Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 

despesas, que resultem na execução das mesmas, sem o cumprimento dos artigos 15 e 16 
da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000. 

  
Parágrafo único. A Contabilidade registrará os atos e os fatos, relativos à 

gestão orçamentário-financeira, que tenham efetivamente ocorridos, sem prejuízo das 
responsabilidades e das providências derivadas do caput deste artigo. 
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Art. 29. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar Federal nº. 101, 
de 2000: 

  
I. As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo 
de que trata o art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
II. Entende-se como despesas irrelevantes àquelas cujo valore não 
ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da 
Lei nº. 8.666/1993. 
  
Art. 30. As propostas de criação ou aumento de despesa obrigatória de 

caráter continuado, entendida como aquela que constitui ou venha a constituir em obrigação 
constitucional, além de atender ao dispositivo no art. 17, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, deverão ser encaminhadas previamente à Secretaria Municipal de Finanças. 

  
Art. 31. A abertura de créditos adicionais dependerá da existência de 

recursos disponíveis e será apresentada na forma e com detalhamento estabelecido na Lei 
Orçamentária Anual. 

  
Art. 32. A Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor poderá 

ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares e/ou 
especiais, destinados exclusivamente às despesas previdenciárias. 

  
Art. 33. A Reserva de Contingência poderá ser utilizada como recurso para 

abertura de créditos adicionais e emendas à Lei Orçamentária Anual para 2018. 
  
Parágrafo único. Caso os valores destinados para outros riscos fiscais, 

conforme o demonstrativo de riscos fiscais e providências não ocorram, o Poder Executivo 
poderá utilizá-los como recurso para abertura de créditos adicionais. 

  
Art. 34. O Poder Executivo poderá indicar como recurso, a Reserva de 

Contingência, servindo de aporte local, quando da formulação de convênios a serem 
assinados com outras esferas de governo, conforme Instrução Normativa Federal nº. 127, 
de 29 de maio de 2008. 

  
Parágrafo único. O recurso da Reserva de Contingência indicado na 

formulação do convênio poderá ser substituído, quando forem elaborados os projetos de leis 
ou decretos, que abrirem os créditos adicionais. 

  
Art. 35. O Poder Executivo, mediante decreto, fica autorizado a transpor, 

remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas 
na Lei Orçamentária Anual para 2019 e em créditos adicionais, e ainda em decorrência da 
extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, 
entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições, mantida 
a estrutura programática, expressa por categoria de programação. 

  
Art. 36. A Lei Orçamentária Anual para 2019 somente contemplará 

dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo 
estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. 

  
Art. 37. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por entidades 
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da Administração Direta e Indireta, nos termos do art. 8º. da Lei Complementar Federal nº. 
101, de 04 de maio de 2000. 

  
§ 1º. A Câmara Municipal deverá enviar até 10 de janeiro de 2019, ao 
Poder Executivo, a programação de desembolso mensal para o referido 
exercício. 
 
§ 2º. O Poder Executivo deverá publicar a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso até 30 (trinta) dias após a 
publicação da Lei Orçamentária de 2019. 
  
Art. 38. No prazo previsto no artigo anterior desta Lei, o Poder Executivo 

deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as 
medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das 
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários 
passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal 
nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

  
Art. 39. Cabe a Divisão de Contabilidade a responsabilidade pela 

coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 
que trata esta lei. 

  
Parágrafo único. A Divisão de Contabilidade determinará sobre: 
  
I.  O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos; 
II.  A elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas do 
Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus 
órgão, autarquias, fundações, fundos e sociedades de economia mista; 
III. As instruções para o devido preenchimento das propostas dos 
orçamentos de que trata esta Lei. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 
 

Art. 40. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal 
observarão as normas constitucionais aplicáveis, a Lei Complementar Federal nº. 101/2000, 
a Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a legislação municipal em vigor. 

  
Art. 41. A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem 

pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e implementação nos planos 
de carreira e seus respectivos movimentos – sistema de mapeamento de competências, 
crescimento horizontal, crescimento vertical, transição, mudança de área de atuação e 
atividade, os programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade 
nos limites legais vigentes e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos, 
autarquias, inclusive fundações instituídas pelo Município, observado o contido no inciso II, 
do art. 37, da Constituição Federal, de 1988, poderão ser levados a efeito para o exercício 
de 2019, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25, de 2000, 
na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e na legislação municipal vigente. 
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§ 1.º - O reajuste dos vencimentos dos servidores municipais deverá 
observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei 
Orçamentária de 2019 e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação 
específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar nº. 
101/2000. 

§ 2º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a 
recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, 
aposentados e pensionista, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário, conforme 
disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de 
Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018. 

§ 3º A recomposição dos vencimentos e proventos mencionados no § 1º 
observará a variação do INPC de Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018, ou outro índice que 
vier a substituí-lo. 

§ 4º Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites 
estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº. 
101/2000. 

 
Art. 42. O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2019, 

deverá enquadrar-se nas determinações dos artigos 40 e 41, desta lei, com relação às 
despesas com pessoal e encargos sociais. 

  
Art. 43. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo 

único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, a contratação 
de hora-extraordinária fica restrita a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade. 

  
Art. 44. A proposta orçamentária para 2019 assegurará recursos para 

qualificação de pessoal e visará o aprimoramento e treinamento dos servidores municipais, 
que ficarão agregados a programa de trabalho específico. 

 
  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

 
Art. 45. Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência 

de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público 
relevante. 

  
Art. 46. Os impactos decorrentes de modificações na legislação tributária 

ocorridas até 31 de agosto de 2018 serão considerados nas previsões de receitas da Lei 
Orçamentária Anual para 2019. 

  
Art. 47. O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, das Taxas agregadas ao IPTU, do Imposto 
sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais – ISS Fixo e das Taxas 
Mobiliárias, no exercício de 2019, por ato do Poder Executivo não poderá ser superior a 
15% (quinze por cento). 

  
 

CAPÍTULO VII 
OUTRAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 48. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser vistos como 

indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a acomodar a trajetória que as 
determinem, até o envio do Projeto da Lei Orçamentária para 2019. 

  
Art. 49. O Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, juntamente 

com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, 
especificando por projetos, atividades e operações especiais os elementos de despesas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

  
Art. 50. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado à 

sanção do Prefeito Municipal em tempo hábil, a programação dele constante poderá ser 
executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze) avos do total de cada dotação, na 
forma da Proposta do Orçamento remetida à Câmara Municipal, enquanto não se completar 
o ato sancionatório. 

  
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às 

despesas na área de educação, saúde e assistência social, bem como as despesas da 
dívida pública municipal, podendo os gastos ser realizados em sua totalidade. 

  
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e seus anexos, sempre que houver necessidade, com prévia autorização do 
Legislativo. 

  
Art. 52. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder 

Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às 
Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não 
iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta. 

  
Art. 53. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o 

disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, será efetivada mediante Decreto do 
Poder Executivo. 

  
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
 
Flórida, 22 de Junho de 2018. 
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T E R M O  D E  D I S P E N S A D E  L I C I T A Ç Ã O  33 / 2018 

Exercício: 2018 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
Estado do Paraná 

DATA: 02/08/2018       PROTOCOLO: 67 / 2018 PROCESSO: 67 
CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: J LARA DE SOUZA - DIAMANTE EQUIPAMENTOS - ME 

Endereço: ROD. PR 90, S/N 
Bairro: ZONA URBANA   Cidade: Bela Vista do Paraíso - PR CEP: 86.135-000 

CNPJ: 28.184.108/0001-09  Insc. Estadual: 90.756.868-78 

Telefone:  
OBJETO 

AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS E RECARGAS PARA SUPRIR TODOS OS DEPARTAMENTOS DESSA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA PR. 

JUSTIFICATIVA 
Diante da solicitação da Chefia de Gabinete, onde solicita a contratação de empresa pessoa jurídica para aquisição do objeto acima 
conforme orçamentos apresentados este Setor de Licitações vem através desta realizar abertura de procedimento licitatório na modalidade 
DISPENSA para aquisição do objeto acima mencionado. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0300204122000320363390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0300204122000320363390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0500415451000520433390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0500415451000520433390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0500415451003420443390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0500415451003420443390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0600512361000620473390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0600512361000620473390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0700710301000720703390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0700710301000720703390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800913392000820933390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800913392000820933390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800913392000820943390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800913392000820943390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800913392000821193390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800913392000821193390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800923695001720973390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0800923695001720973390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0901008244000921083390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0901008244000921083390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
1101418542001221063390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
1101418542001221063390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   22801   3.00 CO2 6KG  150.0000  450.00 UN 
 1   2   22802   5.00 PQS 6KG BC  70.0000  350.00 UN 
 1   3   22803   5.00 PQS 2KG ABC  65.0000  325.00 UN 
 1   4   22804   42.00 PQS4 KG ABC  85.0000  3,570.00 UN 
 1   5   22805   10.00 AP 10LT  55.0000  550.00 UN 
 1   6   22806   25.00 PQS 4 KG BC  55.0000  1,375.00 UN 
 1   7   22807   2.00 PQS 8K BC  90.0000  180.00 UN 
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 1   8   22808   2.00 PQS 12K BC  120.0000  240.00 UN 
 1   9   22809   4.00 PQS 6K ABC  95.0000  380.00 UN 

Total:  7,420.00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS 
Prefeito Municipal 
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T E R M O  D E  D I S P E N S A  D E  L I C I T A Ç Ã O  32 / 2018 

Exercício: 2018 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
Estado do Paraná 

DATA: 02/08/2018       PROTOCOLO: 66 / 2018 PROCESSO: 66 
CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: TELHAS SANTA FE LTDA EPP 

Endereço: RODOVIA PR 317,  
Bairro: ZONA RURAL   Cidade: Santa Fé - PR CEP: 86.770-000 

CNPJ: 15.142.020/0001-74  Insc. Estadual: 90588288-04 

Telefone:  
OBJETO 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE JARDIM 
OLINDA – PR. 

JUSTIFICATIVA 
Diante da solicitação do Setor de Compras, onde solicita a contratação de empresa pessoa jurídica para aquisição dos tubos de concreto 
conforme orçamentos apresentados este Setor de Licitações vem através desta realizar abertura de procedimento licitatório na modalidade 
DISPENSA para aquisição do objeto acima mencionado. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0500415451003420443390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0500415451003420453390300000 1504 MATERIAL DE CONSUMO 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   22788   101.00 TUBOS DE CONCRETO 0,80X1,00MT  PB PS-1  139.0000  14,039.00 UN 
 1   2   22789   10.00 TUBOS DE CONCRETO 1,20X1,00MT PB PA-1  355.0000  3,550.00 UN 

Total:  17,589.00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

Lucimar de Souza Morais 
Prefeita Municipal 
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