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55 anos

 As pessoas que in-
sistirem em não colaborar no 
combate à dengue podem ser 
presas no Paraná. O mutirão 
que fi scaliza locais com pos-

Dengue: comerciantes não limpam focos e são detidos em Paranavaí 

síveis criadouros vai ser inten-
sifi cado a partir de agora.
 A falta de limpeza nos 
criadouros da dengue levou 
dois comerciantes à cadeia 

por crime ambiental em Pa-
ranavaí. Eles não cumpriram 
notificações para eliminar 
focos do Aedes aegypti.
 Segundo a Polícia Mi-
litar (PM), por volta das 9h30, 
a corporação deu apoio à Pro-
motoria e órgãos de vigilância 
sanitária na Avenida Gabriel 
Esperidião, no Jardim Mo-
rumbi. No local, onde funciona 
um ferro-velho e uma loja de 
autopeças, foi constatado que 
havia focos de dengue e outras 
irregularidades.
 Os proprietários, de 
40 e 53 anos, receberam voz 

de prisão da promotora, por 
crime ambiental, e ambos 
foram conduzidos para a de-
legacia para as providências 
cabíveis. De acordo com a 
Polícia Civil, os acusados 
haviam sido notifi cados an-
teriormente para que tomas-
sem providências quanto à 
situação do local, o que não 
ocorreu, e o grupo foi até o 
local conferir a situação.
 A Polícia Civil in-
formou que os dois presos 
pagaram fiança no Fórum, 
e vão responder ao processo 
em liberdade.

Epidemia
 Com duas mortes em 
decorrência de complicações 
da dengue registradas neste ano, 
Paranavaí foi confirmada em 
epidemia no dia 21 de janeiro 
deste ano. O município, que tem 
81.595 habitantes, já tem 6.836 
casos confi rmados de dengue e 
9.334 notifi cações contabiliza-
das pelo boletim da situação da 
doença no Paraná. O índice de 
incidência está em 7.906,12 – 
conforme o Ministério da Saúde, 
a situação epidêmica se confi gu-
ra com incidência superior a 300 
casos por 100.000 habitantes).

Repelentes
 A população tem a usa-
do mais repelentes por causa do 
aumento dos casos de dengue 
em diversas regiões do país. O 
produto tem efeito paliativo, ou 
seja, ajuda a afastar o Aedes ae-
gypti. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, existem 
dois tipos de componentes 
vendidos: Icaridina e o DEET. 
Porém, cada produto oferece 
um tempo de proteção diferen-
te. O consumidor precisa ler as 
informações nas embalagens 
para saber qual atende melhor 
as expectativas. 

Distrito de Barão de Lucena recebem Executivo, Legislativo e Secretários e fazem revindicações
 Na última semana de 
fevereiro, o Legislativo, o Exe-
cutivo e os Secretários do foram 
recebidos no salão da ADCOBAL, 
pela comunidade do Distrito de 
Barão de Lucena. As prioridades 
cobradas da administração (não 
pela ordem) são: acostamento para 
o uso de pedestres na ligação do 
conjunto habitacional até a ave-
nida dupla do centro do distrito. 
Destino diferente para o lixo do 
local onde está sendo depositado. 
Construção de ciclovia. 
 Remédios no Posto de 
Saúde. Vazamento dos encanamen-
tos do sistema de abastecimento de 
água. Ambulância exclusiva para 
o distrito. Recuperação e levanta-
mento do leito das ruas que estão 
sem asfalto. Recape da PR 555. 
A abertura do encontro foi feita 
pela presidente do Legislativo 
vereadora Graça Bordim, que fez 
a apresentação dos Vereadores e 
Secretários. Saude, TUNA, Meio 
Ambiente Amarildo Ardenghi, 
Agricultura Chiquinho Bezerra. 
Fazenda Sergio Iamamoto, Obras 

João Coleone, Educação Cida 
Pasquini, Assitencia Social Bel 
Cardoso Escobar. 
 Os vereadores presen-
tes  Issamu Kobayashi, Roberto 
Pasquini, Moyses de Almeida, 
Laercio Salvaterra, Eurides Fe-
randes, Pedro Paulo e Dirceu 
Trevisan,  o Prefeito Gerzon Za-
nusso e o vice Fabio Iamamoto. 
Apos as considerações da presi-
dente do Legislativo Graça Bor-
din, o Prefeito Gerson Zanusso 
fez uso da palavra e esclareceu 
que as empreiteiras que estão 
fazendo a manutenção da rodovia 
PR 555, estão sem receber e só 
recomeçarão os serviços após o 
pagamento. Segundo o Prefeito 
os trabalhos que estão sendo rea-
lizados na rodovia estão piorando 
a qualidade, o tapa buracos é de 
péssima qualidade. 
 A Secretaria de Educação 
esclareceu a questão da merenda, 
segundo a secretaria a dispensa 
está abastecida para os próximos 
15 dias, mas devido a greve dos 
caminhoneiros se houver risco de 

falta de alimentos o atendimento as 
crianças será suspenso, mães presen-
tes dirimiram suas dúvidas quanto ao 
atendimento as crianças. 
 O Secretário de Saúde 
TUNA, falou da questão dos 
remédios e disse que graças a um 
abaixo assinado elaborado pela 
população foi possível colocar a 
disposição dos moradores o básico 
do básico dos remédios, segundo 
TUNA, a 15ª  Regional de saúde 
não permite o estoque de remédios 
sem o profissional competente 
para a distribuição (farmacêutico 
(a), nem aqui nesta comunidade,  
e nem no Distrito de Ivaitinga. 
 Quanto a ambulância, 
com a chegada  de novos veículos 
está se estudando a viabilidade de 
deixar uma a disposição do Dis-
trito de Barão de Lucena, quanto 
a focos de dengue, o secretário 
salientou que as multas serão 
aplicadas, a lei foi atualizada 
para a realidade em que vivemos, 
da notifi cação até a multa antes 
dilatava-se um prazo de 90 dias, 
hoje na nova versão, 48 horas 

após o responsável ser notifi cado 
aplica-se a multa.
 Atendimento de dentista 
é puramente devido a falta de 
profi ssional, isso está sendo solu-
cionado e o mais rápido possível 
o atendimento será estendido ao 
distrito, estamos disse o secretá-
rio Tuna, adquirindo o material 
necessário para os procedimentos. 
Outro ponto critico é a falta de pro-
fi ssionais para conseguir melhora 
no atendimento uma vez que uma 
das funcionaria está cumprindo a 
licença do período  de gestação. 
 O Meio ambiente através 
do secretário Amarildo Ardenghi, 
disse que o local de deposito do 
lixo já esta sendo redirecionado 
e que a COCAMARE passará a 
recolher o reciclável uma vez por 
semana e agradeceu a separação 
do lixo efetuada pelos moradores, 
o que facilita a coleta. O Secretario 
de Obras João Coleone, disse que 
a manutenção de ruas sem asfalto 
é demasiadamente insistente, pois 
após as chuvas os problemas vol-
tam. Os encanamentos da distri-

buição de água, fi cam descoberto 
em virtude das enxurradas pois 
ficam expostos e vulnerável  a 
rompimento.
 O Vereador Pedro Paulo 
levou relatório completo com  toda 
a documentação que foi envida 
pelo executivo, junto com deputa-
do, projetos de ciclovias e recape e 
colocou a documentação a dispo-
sição da comunidade. Falou tam-
bém da fundação da Associação 
que tem  peso relevante em todas 
as instancias Governamentais e 
fez um destaque, não isentando o 

município de culpa. Segundo o ve-
reador Pedro Paulo a manutenção 
da rodovia é de responsabilidade 
do Estado, mas a manutenção 
do distrito é de competência da 
Prefeitura, separando com isso as 
responsabilidades. 
 Entre revindicações e 
confrontos os moradores disse-
ram que estiveram no D.E.R em 
Maringá, neste momento uma 
surpresa Baiano fez uso da pala-
vra para justifi car que a ciclovia 
não foi construída por (culpa), 
falta de entendimento entre os 
ex-vereadores Xandy Zacarias e 
Dorival Boreggio. Ambos esta-
vam no local tanto Xandy quanto 
Boreggio e não se manifestaram. 
 Este foi o resumo da reu-
nião acontecida  no Distrito, que 
ao encerrar a Secretária da assis-
tência social Bel Cardoso Escobar, 
disse que problemas existem, e 
que a administração tem ouvido 
a população nos direitos das suas 
necessidades. O prefeito Gerson 
se colocou a disposição dos mo-
radores afi rmando que as portas 
do gabinete estão sempre abertas 
para comunidade.

 O deputado federal 
Enio Verri (PT) apresentou as 
demandas do Paraná ao minis-
tro da Saúde, Arthur Chioro. 
O encontro na tarde de ontem 
(10) reuniu deputados da 
bancada petista e servidores 
do ministério para fi rmar uma 

Deputado Federal Enio Verri se 
reúne com o Ministro da Saúde 

agenda de trabalho.
 De acordo com o depu-
tado federal, o diálogo entre o 
poder executivo e legislativo é 
de extrema importância para a 
elaboração de uma agenda que 
irá resultar em “melhorias no 
Sistema Único de Saúde [SUS] 

e em infraestrutura no setor em 
todos os municípios.”
 Entre as demandas 
apresentadas, Verri destacou 
as necessidades de continuar 
investindo em Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
e saneamento básico.  O par-
lamentar também classifi cou 
como prioritário o Mais Médi-
cos Especialidades.
 No encontro, que rece-
beu elogios da bancada do PT, 
o Ministério da Saúde ainda 
apresentou três temas que pre-
ocupa e estão sendo debatidos: 
o número de casos de acidentes 
com motociclistas, aumento das 
doenças sexualmente transmis-
síveis (DST) em jovens e o con-
sumo de drogas no interior. 

 A Prefeitura Muni-
cipal de Unifl or através do 
Departamento de Educação 
e Esportes iniciou o ano 
letivo de 2015 com entrega 
de uniformes e mochilas 
escolares para todos os 
alunos da Escola Municipal 

Unifl or realiza entrega de Uniformes e Kits Escolares
Menino Jesus e do Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Pequeno Príncipe. 
Houve também a entrega de 
kits aos professores conten-
do bolsa, jaleco, camiseta, 
agenda e materiais que os 
mesmos utilizarão com os 

alunos em sala de aula. 
 Os demais funcio-
nários lotados na Educação 
e Esporte foram contempla-
dos com uniformes.
 A entrega foi rea-
lizada pelo Prefeito Anto-
nio Zanchetti Neto e pela 

Diretora do Departamento 
de Educação e Esportes a 
Professora Maria Apareci-
da Correa Derenzo no dia 
09 de fevereiro. Na ocasião 
o Prefeito Zanchetti desta-
cou a grande satisfação de 
estar presente nas Escolas 

Municipais efetuando a 
entrega dos kits e unifor-
mes para todos os alunos 
e funcionários. “Traçamos 
algumas metas para esse 
segundo mandato e uma 
delas foi dar continuidade 
do fornecimento de unifor-

mes para às crianças”, disse 
o Prefeito.
 A Professora Maria 
Aparecida falou sobre a im-
portância de se investir na 
Educação. Ressaltou que a 
questão do uniforme é muito 
importante no ambiente esco-
lar, pois o mesmo padroniza 
os alunos e funcionários além 
de igualar as classes sociais 
dentro da Escola, sendo tam-
bém garantia de identifi cação 
e segurança principalmente 
para os alunos. Disse ain-
da, que o uniforme evita 
o desgaste de roupas do 
dia-a-dia e situações cons-
trangedoras como uso de 
roupas inadequadas.
 Também participa-
ram da entrega os diretores 
das Escolas.
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Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 007/2015 
 

 
 

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 007/2015 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público nova data de abertura da sessão 

presencial do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 

PREÇO, paracontratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças em mangueiras hidráulicas de aço, molejo dianteiro e traseiro de caminhão 

e ônibus do município, tendo como julgamento sob o tipo menor preço por item, a nova data 

de abertura será 25 de Março de 2015, às 09 horas, o edital e seus anexos poderá ser retirado no 

site www.colorado.pr.gov.br. 

 

Colorado (PR), 11 de Março de 2015. 

 

Joaquim Horácio Rodrigues 

Prefeito 
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AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 013/2015. 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLORADO. 

VALOR PARCELA: R$ 1.412,45 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E 
QUARENTA E CINCO CENTAVOS)  

VALOR TOTAL: R$ 16.949,40 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E 
NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 

VENCEDOR: TEREZA DE JESUS ROSIN DE SOUZA 

CPF: 020.234.349-98 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e 

a adjudicação ao proponente TEREZA DE JESUS ROSIN DE SOUZA. 
 

 

Colorado-Pr, 16 de Fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Joaquim Horacio Rodrigues 

PREFEITO 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O prefeito Municipal, JOAQUIM HORACIO RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 

a) Processo Nrº              : 19/2015 
b) Licitação Nrº             :            2/2015 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 10/02/2015 
e) Objeto Homologado  : Contratação de empresa especializada em capacitação para 

formação continuada dos professores da rede municipal de ensino 
12.361.0010.2.018. - DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
Fornecedor: INSTITUTO MAKRO MARKETING 
CNPJ/CPF: 05.501.153/0001-36 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 IDEB - UM COMPROMISSO DE TODOS 7,00 R$ 292,9500 R$ 2.050,65 
2 PLANEJAMENTO PAUTADO NOS DESCRITORES 7,00 R$ 293,0100 R$ 2.051,07 
3 DESCRITORES DA LÍNGUA PORTUGUESA 7,00 R$ 293,0100 R$ 2.051,07 
4 DESCRITORES DE MATEMÁTICA 7,00 R$ 293,0100 R$ 2.051,07 
5 PRODUÇÃO E CORREÇÃO DE TEXTOS PAUTADOS NOS 

GÊNEROS 
7,00 R$ 293,0100 R$ 2.051,07 

6 ELABORAÇÃO DE PROVAS COM O APOIO DE DESCRITORES 7,00 R$ 293,0100 R$ 2.051,07 
                                  Valor Total Homologado - R$ 12.306,00 

COLORADO, 10 de fevereiro de 2015.  
                               _________________________  
                              JOAQUIM HORACIO RODRIGUES 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O prefeito Municipal, JOAQUIM HORACIO RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 

a) Processo Nrº              : 20/2015 
b) Licitação Nrº             :            3/2015 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 10/02/2015 
e) Objeto Homologado  : Aquisição de materiais didáticos para os 05 (cinco) centros de 

educação infantil do município 
12.361.0010.2.018. - DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 
12.365.0010.2.019. - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
Fornecedor: J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 
CNPJ/CPF: 07.193.995/0001-01 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Livro para o G2 (Crianças de 1 e 2 anos) - 95,00 R$ 111,2675 R$ 10.570,41 
2 Livro para o Maternal G3 (Crianças de 2 e 3 anos)-  kits para o 

aluno e 8 kits para o professor como bonificação. 
137,00 R$ 121,2700 R$ 16.613,99 

3 Livro para o G4 (Crianças de 3 e 4 anos) -  kits para o aluno e 10 
kits para o professor como bonificação. 

180,00 R$ 121,2700 R$ 21.828,60 

                                  Valor Total Homologado - R$ 49.013,00 
COLORADO, 10 de fevereiro de 2015.  
                                ________________________________  
                               JOAQUIM HORACIO RODRIGUES 
                                            PREFEITO MUNICIPAL 

 

  
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Av. Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------ CNPJ Nº.  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 
 

 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Sr. JAIRO AUGUSTO PARRON, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, considerando o resultado do certame registrado em Ata da Comissão de Licitação 
e o contido no presente procedimento, decide nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações: 
 
01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Licitação Nº.             :            01/2015 
b) Modalidade                :            CHAMAMENTO PUBLICO  
c) Objeto Homologado  : 

Fornecimento de gêneros alimentícios produzidos por 
Agricultores e/ou Empreendedores de Base Familiar 
Rural, destinada a alimentação escolar dos alunos dos 
Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas 
Municipais do Ensino Fundamental do Município de 
Itaguajé, em atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Fornecedor: GILMARA CALIQUIO CANO SOARES 
CPF: 817.699.031-00 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Abóbora: Abóbora Madura tipo cabotiá, com casca se 
brilho e firma, tamanhos grandes, uniforme, sem ferimentos 
ou defeitos, livre de terra ou substâncias nocivas à saúde 
aderidas a superfície externa. 

KG 150,00 0,5000 75,00 

5 Pão Caseiro: De 40 gramas, de boa qualidade com miolo 
branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea. 
Serão rejeitados pães mal assados, queimados amassados e 
“embatumados aspecto massa pesada”de características 
organolépticas anormais. 

KG 310,00 5,0000 1.550,00 

10 Melancia: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, 
em perfeito estado de desenvolvimento. Com 70% de 
maturação. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência. Isento de sujidade, insetos, 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e 
tamanho padrão 

KG 1.600,00 0,5000 800,00 

12 Laranja: Tipo pêra com 70% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Isenta de substancias 
terrosa, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade de 
aproximadamente 180 gramas.   

KG 1.400,00 0,5000 700,00 

18 Carne Bovina: de 2ª qualidade, com no máximo 10% de 
Gordura não apresentar ossos, cartilagens. isento de 
sujidades e materiais estranhos, contendo identificação do 
produto, prazo de validade e S.I.F ou S.I.M. 

KG 1.000,00 8,0000 8.000,00 

     R$ 11.125,00 
 
Fornecedor: JOSÉ CARLOS ODENIQUE 
CPF: 475.723.619-00 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

6 Mamão: Tipo formosa com 70% de maturação. Sem 
danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 
odor e sabor estranho. 

KG 400,00 0,9000 360,00 

7 Cheiro Verde: Aparência fresca, colhidas ao atingir o grau de 
evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícola. 
(350G) 

MAÇO 400,00 0,9500 380,00 

11 Couve: Aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de 
evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento 
de danos e defeitos de natureza física ou mecânica, terra 
aderente, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas. 
(400 g) 

Maço 1.150,00 1,9500 2.242,50 

13 Beterraba: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de 
coloração uniforme,  aroma, cor e sabor tipoico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de 
sujidade, insetos parasitas, larvas, rachadura, cortes e 
perfurações. 

KG 500,00 0,9000 450,00 

14 Feijão Carioca: tipo 01 e 02, novo, grãos inteiros, lisos, isentos 
de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade. 

KG 700,00 4,0000 2.800,00 

15 Maçã: as frutas deverão apresentar as características do 
cultivar bem definidas, serem sãs, inteiras e limpas. Não deve 
apresentar mal estado de conservação, como fissuras na casca, 
sabor e odor estranho ao produto. 

KG 1.400,00 2,9000 4.060,00 

16 Galinha/Frango Caipira: abate recente  sem cabeça sem pé 
apresentando cor amarela rosado sem escurecimento ou 
mancha esverdeadas. Contendo identificação do produto, 
prazo de validade e  
S.I.F ou S.I.M. 

KG 150,00 6,8000 1.020,00 

17 Frango de Granja: abate recente  sem cabeça sem pé 
apresentando cor amarela rosado sem escurecimento ou 
mancha esverdeadas. Contendo identificação do produto, 
prazo de validade  e S.I.F ou S.I.M 

KG 225,00 4,8500 1.091,25 

     R$ 12.403,75 
 
Fornecedor: MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA 
CPF: 101.776.968-00 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

2 Aipim Descascadas: Tipo branca ou amarela. De primeira, 
raízes grandes no grau normal  de evolução no tamanho, sabor 
e cor próprios da espécie uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa 

KG 500,00 1,8000 900,00 

3 Alface: Unidade de tamanho médio, de boa qualidade, sem 
folhas podres.(350G) 

MAÇO 2.200,00 1,0000 2.200,00 

8 Cenoura: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de 
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em 
perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de 
sujidade, insetos parasitas, larvas. 

KG 700,00 1,0000 700,00 

     R$ 3.800,00 
 
 Fornecedor: VICENTE CANO NETO 

CPF: 208.280.049-00 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

4 Limão Taiti: De 1ª qualidade, peso médio 60 gramas, casca 
lisa livre de fungos. 
 

KG 105,00 1,0000 105,00 

9 Tomate: Sem danificações físicas, casca integra. Com cor, 
sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de 
substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de 
defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho 
padrão. 

KG 600,00 2,0000 1.200,00 

     R$ 1.305,00 
 

  
Valor Total Homologado – R$ 28.633,75 

 
 

 
Itaguajé, 09/03/2015 

 
_________________________ 
JAIRO AUGUSTO PARRON          

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

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

 
DECRETO Nº 20/2015 

SÚMULA:  Nomeação de cargo comissionado e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Florai, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Lei nº 895/2001 e 
suas alterações, conforme Lei nº 1.363/2014.  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Nomear a partir de 01 de Março de 2015, o Senhor: 

CARMENO ANTONIO MATERA – R.G. Nº 4.186.631-4 SESP/PR, para ocupar o cargo 
de provimento em Comissão de Coordenador de Résiduos Sólidos e Aterro Sanitário, 
Símbolo CC-2, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal.  

 
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 02 dias do mês de Março de 
2015. 

 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 
 
 

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA 
Deptº . de Pessoal 

 
 

 
EXTRATO DE 1º ADITIVO DO CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 032/2014 – MF. 
REF.: Pregão Presencial nº. 014/2014. 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: SATIN & SATIN LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE 
AUDIO E PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE A VEICULAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADES AMBULANTES DE ATOS, PROGRAMAS 
CAMPANHAS DE CARATER INFORMATIVO EDUCATIVO E SOCIAL, DE TODOS 
OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FLORAÍ. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais). 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/03/2014 A 28/06/2015. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 05/03/2015. 
 

_________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

Legislativo Municipal de
Jardim Olinda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82- Tel.: (44) 3440-1221 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2015 

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 10 DE MARÇO DE 2015. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, endereçada à Avenida Antonio Veiga Martins 
N° 80/82, Centro, inscrita sob o CNPJ N° 76.970.318/0001-67, pessoa jurídica de direito público 
interno, representada neste ato pelo Senhor ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL, 
casado, portador do RG N° 1.510.688/SSP-PR e CPF N° 558.350.749-72, residente e domiciliado na 
Avenida Antonio Veiga Martins, N° 10, neste município. 

CONTRATADA: DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO LTDA - ME, 
com sede na Av Colombo, N° 4937 – Sala B – Zona 07, Maringá-PR, inscrita no CNPJ N° 
01.714.551/0001-80, representada neste ato pelo Senhor SERGIO PEDRO GERHARDT, RG N° 
40.101.077-97/SSP-RS e CPF N° 281.461.310-34, com endereço na Rua Afonso Pena, N° 806 – Vila 
Santo Antônio, CEP 87030-150, Maringá–PR – SÓCIO da empresa, afirmam:  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
conforme relação em Edital RP N° 02/2015, correspondente ao Processo Licitatório Nº 011/2015. 

FORMA DE PAGAMENTO: O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) no prazo de 10 (dez) dias após a 
emissão da nota fiscal/fatura detalhada e certidões negativas conjunta da União ou INSS e FGTS 
atualizadas. Será utilizada a seguinte dotação orçamentária para o pagamento: 
10.002.12.361.0010.2103 3.3.90.30.00.00-1000 

VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).  

FORO: Comarca de Paranacity-PR. 

10 de março de 2015. 

ALCIDES ELIAS FERNANDES 
 
SERGIO PEDRO GERHARDT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – Telefax: (44) 3440-1221 

 
 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENSIAL N° 02-2015 
O Prefeito do Município de Inajá, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e acatando o resultado do julgamento apresentado pelo Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, nomeados pela Portaria N° 02/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna 
pública a HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2015, correspondente à AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, para fornecimento a crianças matriculadas no Centro 
Municipal de Educação Infantil Antônio Monteiro da Silva. 
LOTE ÚNICO  

VENCEDOR ITEM VALOR 
DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO LTDA - ME LOTE ÚNICO 21.000,00 (Vinte e um mil reais) 

EM 10 DE MARÇO DE 2015. 
 
ALCIDES ELIAS FERNANDES   RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE 
Prefeito Municipal     Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – Telefax: (44) 3440-1221 

 
 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENSIAL N° 02-2015 
O Prefeito do Município de Inajá, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e acatando o resultado do julgamento apresentado pelo Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, nomeados pela Portaria N° 02/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna 
pública a HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2015, correspondente à AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, para fornecimento a crianças matriculadas no Centro 
Municipal de Educação Infantil Antônio Monteiro da Silva. 
LOTE ÚNICO  

VENCEDOR ITEM VALOR 
DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO LTDA - ME LOTE ÚNICO 21.000,00 (Vinte e um mil reais) 

EM 10 DE MARÇO DE 2015. 
 
ALCIDES ELIAS FERNANDES   RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE 
Prefeito Municipal     Pregoeiro 

Legislativo Municipal de
Santo Inácio
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2015 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS – 02/2015 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA FORNECIMENTO A 
CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO MONTEIRO DA 
SILVA. 
 
O Município de Inajá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Antônio Veiga Martins, 
80/82, inscrita no CNPJ N° 76.970.318/0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
pelo seu Prefeito Municipal Alcides Elias Fernandes, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e 
domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG N° 1.510.688/SSP-PR e do CPF/MF N° 
558.350.749-72, e a Empresa DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO LTDA - ME, 
com sede na Av. Colombo, N° 4937 – Sala B, Zona 07 - Maringá–PR, inscrita no CNPJ N° 01.714.551/0001-80, 
representada neste ato pelo Senhor SERGIO PEDRO GERHARDT, CPF N° 281.461.310-34 e RG N° 40.101.077-
97/SSP-RS, com endereço na Rua Afonso Pena, N° 806 – Vila Santo Antônio, CEP 87030-150, também no 
município de Maringá, estado do Paraná. Sócio da empresa, denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar 
o presente, nos termos da Lei N° 8.666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas 
condições do Pregão Presencial com Registro de Preços N° 02/2015, e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O presente tem por objeto a aquisição de brinquedos pedagógicos para o fornecimento conforme acima citado, nas 
condições do Edital RP N° 02/2015. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente Termo, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
em todos os seus termos, as condições expressas no Edital descrito, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO 
 
A execução do presente dar-se-á sob a forma direta.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
 
Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor máximo de R$21.000,00 (Vinte e um 
mil reais), pela totalização dos itens abaixo relacionados: 
 
LOTE ÚNICO 
 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT. V. UNIT. TOTAL 
Bandinha Rítmica: conjunto contendo 20 instrumentos 
musicais com nomes em Braile, em cada um, isentos de 
arestas, farpas ou saliências cortantes ou que impliquem em 
falta de segurança do usuário, sendo:  
- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 
300 mm, de comprimento na parte maior e acabamento 
cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 mm de 
comprimento.  
- Um blakblak, confeccionado em metal cromado, medindo 
150 mm de comprimento. 
- Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, 
medindo 150 mm e 06 guizos metálicos com acabamento 
cromado. 
- Uma castanhola (par) confeccionado em plástico ABS 
medindo 80 x 60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, 
medindo 180 mm, com fixação flexível. 
- Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixada e 
envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220 
mm. 
- Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, 
medindo aproximadamente 170 mm. 
- Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça 

Unid. 04 350,00 1.400,00 

marfim lixada se sem farpas, medindo 190 mm e 20 mm de 
diâmetro. 
- Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, 
com 100 mm de diâmetro. 
- Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, 
com 300 mm de comprimento. 
- Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio 
cromado, preenchido com pequenas contas e areais, medindo 
250 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro. 
- Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 220 
mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, 
com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem 
saliências. 
- Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada 
e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado 
fixado com rebite, medindo 230 mm. 
- Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200 
mm de diâmetro. 
- Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem 
farpas, medindo 200 mm, com baqueta no mesmo material e 
acabamento. 
- Um sininho infantil, confeccionado em metal cromado 
medindo 150 mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e 
sem farpas. 
- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster 
sintético, medindo 280 mm de altura x 240 mm de diâmetro. 
Acompanha duas baquetas de 200 m de altura em madeira 
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm 
de espessura e 1200 mm de tamanho. 
- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster 
sintético, medindo 160 mm x 200 mm de diâmetro. 
Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira 
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm 
de espessura e 1200 mm de tamanho. 
- Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 
150 mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 
- Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 
200 mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 
Observação: Todos os instrumentos que compõem a Bandinha 
Rítmica devem ser isentos de arestas, farpas ou soliências 
cortantes, a fim de garantir segurança na sua usabilidade.. 
Acondicionamento: instrumento primeiramente envolvidos 
em filme plástico termo-encolhível e ou plástico bolha, 
acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de 
comprimento. 
CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA: Descrição – 
Conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura 
(Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados 
em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível, 
cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com 
vestimentas, cabelos, acessórios e demais características 
representativas de cada membro da família. Olhos com 
sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Unid. 01 90,00 90,00 

CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA: Descrição – 
conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura 
(Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô). Matéria prima: 
fantoches confeccionados com tecido 100% acrílico e 
antialérgico e espuma flexível, cabelos de lã 100% acrílica, 
antialérgica e bem costuradas na cabeça. Acabamento: 
fantoches com corpo na cor creme/perola/bege, com 
vestimentas, cabelos, acessórios e demais características 
representativas de cada membro da família. Olhos com 
sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

Unid. 01 90,00 90,00 

fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: 
sacola de plástico PVC laminado transparente. 
CONJUNTO FANTOCHE FOLCLORE: Descrição conjunto de 
personagens de contos populares tradicionais composto por 5 
personagens: a sereia, o saci pererê, o curupira, boto rosa e 
mula sem cabeça com aproximadamente 30 cm. 
Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e 
espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de 
trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada. Cada 
um dos fantoches deve possuir acessórios características do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de 
plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Unid. 01 90,00 90,00 

CONJUNTO DE FANTOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS: 
Descrição – conjunto de 6 fantoches de animais domésticos, 
com aproximadamente 25 cm de altura confeccionado em 
feltro e costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores 
e detalhes similares aos animais. Olhos com sistemas de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche. 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). 

Unid. 01 80,00 80,00 

TEATRO FANTOCHE – MADEIRA: Descrição – um teatro 
para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça 
lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e 
laterais em MDF, com 3mm de espessura, ilustradas com 
serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 
cm de largura x 75 de altura – com janela de aproximadamente 
68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com dobradiças 
metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm 
de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% 
algodão, antialérgico na área da janela. Embalagem: caixa de 
papelão. 

Unid. 01 125,00 125,00 

TEATRO FANTOCHE TECIDO: Descrição – um teatro de 
fantoche, medindo aproximadamente 1,90 cm x 0,85 cm, 
confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo 
lona/lonita) com detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% 
algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura 
interna em madeira reforçada facilitando a estruturação do 
teatro. Embalagem: caixa de papelão.  

Unid. 01 90,00 90,00 

CONJUNTO ENCAIXE DE BLOCO – MADEIRA: Descrição – 
25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320 
cm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. 
Matéria prima blocos confeccionados em madeira maciça, 
pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, sem 
rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 
40mm x 25 mm.  

Kit 04 70,00 280,00 

CONJUNTO CAMINHÃO COLETOR LIXO PLÁSTICO: 
Descrição – um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas 
livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e 
caçamba móvel. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm. Embalagem: 
em caixa de papelão. Quantidades: 10 Unidades 

Kit 02 90,00 180,00 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA – 
PLÁSTICO: Descrição – Caminhão plástico dotado de 
carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 
carros, de cores diferentes, que deverão vir inclusos. A 
carroceria deverá conter até 8 rodas, tamanho das peças do 
caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 
30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades. 

Unid. 02 90,00 180,00 

CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – 
PLÁSTICO: DESCRIÇÃO – Caminhão dotado de caçamba 
para acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba 
deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma 
manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para 

Unid. 02 85,00 170,00 

que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Devera 
acompanhar uma pá e um rastelo. Dimensões aproximadas do 
caminhão:50 x 22 x 22 cm. Embalagem: caixa de papelão ou 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 10 unidades. 
CONJUNTO DE CAMINHÃO BOMBEIRO – PLÁSTICO. 
Descrição: um caminhão de bombeiro, em plástico, com até 6 
rodas, dotado de mecanismo de lançar água, escada com giro 
de 180 graus e regulagem de altura. Deverá conter tanque de 
abastecimento e cabine com portas laterais flexíveis. 
Dimensões aproximadas do caminhão: 50 x 22 x 22 cm. Peso 
aproximado: 1,2 kg. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 
plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 
unidades. 

Unid. 02 85,00 170,00 

CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES – TECIDO. 
Descrição: conjunto composto por quatro animais: galinha, 
tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser 
confeccionados em tecido de phush colorido e com 
enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser 
acondicionados no interior da barriga de cada animal e 
retirados através de um zíper ou velcro. Galinha: deverá ter no 
mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 
ovos. Tartaruga Marinha: deverá conetr no mínimo 4 filhotes 
acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: deverá conter no mínimo 1 
filhote na barriga. Embalagem: o conteúdo deverá ser 
revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão. 

Unid. 04 130,00 520,00 

CONJUNTO BONECA BEBE NEGRA – VINIL. Descrição: 
boneca bebê negra com cabeça e membros, produzidos em 
vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de 
manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão 
antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: 
mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm. Embalagem: 
caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas. 

Unid. 01 68,00 68,00 

CONJUNTO BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL. Descrição: 01 
boneca bebê branca com cabeça e membros, produzidos em 
vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de 
manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão 
antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: 
mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm. Embalagem: 
caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). Quantidade: 10 unidades. 

Unid. 01 68,00 68,00 

CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL. 
Descrição: boneco branco em vinil, com membros articulados. 
A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo 
deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará 
genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão 
costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 
1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil dimensão 
aproximadas: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidades: 10 unidades. 

Unid. 01 78,00 78,00 

CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO – VINIL. 
Descrição: boneco negro em vinil, com membros articulados. 
A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo 
encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo 
apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do 
boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil 
dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidade: 10 unidades. 

Kit 01 78,00 78,00 

CONJUNTO DE BONECO MENINA BRANCA – VINIL: Unid 01 65,00 65,00 
Descrição: boneca branca em vinil com membros articulados. 
A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo 
deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará 
genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado 
em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de 
meias e 1 par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades 
CONJUNTO DE BONECO MENINA NEGRA – VINIL. 
Descrição: boneca negra em vinil com membros articulados. A 
cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, o cabelo 
encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo 
apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido 
confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, 
além de 1 par de meias e 1 par de sapato. Dimensão 
aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidades: 10 unidades 

Unid. 01 65,00 65,00 

CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS – METAL – 
Descrição: berço para boneca com estrutura de metal, deverá 
acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, 
travesseiro e fronha em algodão e mosqueteiro em tule, deverá 
possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm 
comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 
plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 
unidades. 

Jogo 03 84,00 252,00 

CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA METAL – 
Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica com 
capota revestida de tecido 100% algodão com movimento 
retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas duplas 
frontais direcionáveis, depois de fechado o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm, L: 40cm 
e A: 73cm. Embalagem: caixa de papelão. Quantidades: 5 
unidades. 

Unid 03 95,00 285,00 

CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO – MADEIRA – Descrição: 
deverá ser produzido em madeira maciça de pinus com a 
hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 
4 cores. Dimensões aproximadas: C: 29cm, x L:31cm x A: 
12cm.Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de 
montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidade: 10 unidades. 

Conj. 02 54,00 108,00 

CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA – Descrição: cavalo de 
balanço de madeira maciça tipo pinus dotado de crina e cauda 
de sisal ou pelúcia sintética antialérgica fixada na madeira. 
Dimensões aproximadas: C80 cm x P22 cm x A60 cm, altura do 
assento: mínimo 30 e máximo 35 cm. Deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de 
manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Embalagem: caixa de papelão. 

Jogo 10 100,00 1.000,00 

CASINHA DE BONECA – MADEIRA – Descrição: estrutura 
em madeira do tipo eucalipto citriodora, assoalho em 
compensado de 18mm e lateral em compensado de 10mm. O 
telhado será construído com telha isotérmica em fibra vegetal, 
painel fabricado em lambril de cedrinho, a parte frontal será 
equipada com gradil (cerdado) colorido que contorna a 
sacada. A pintura será realizada em alto brilho, e as janelas 
terão dimensões de 30cm x 30cm x 40cm com dobradiças com 
sistema de segurança, a porta terá dimensão de 0,50cm x 
1,50cm e será fixada a casinha por dobradiças com sistema de 
segurança. Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 
2,00m, altura lateral vertical: 1,80m, frontal horizontal: 1,80m, 
lateral horizontal: 2,00 m. Deverá ser entregue desmontada, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de 
instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa 
de papelão. 

Kit 02 3.300,00 6.600,00 

PIA DE COZINHA – MDF – Descrição: o móvel será composto Unid. 05 280,00 1.400,00 

de bancada/gabinete com duas portas de abrir e fechar com 
tampo de MDF 15mm com pia embutida confeccionada em 
plástico resistente, armário superior com portas abrir e fechar. 
Na parte superior deverá conter o reservatório de água com 
capacidade de 1 litro que estará conectado ao encanamento 
embutido no sistema que interliga o reservatório com a 
torneira e ao abrir a torneira deverá encher a pia, deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para 
escoar a água. O móvel deverá ser fabricado com placas de 
madeira reciclada revestida (MDF) de 15mm laminado. Os 
recipientes de água e o material hidráulico são de material 
plástico resistente e deverão estar incluídos no móvel. 
Dimensões aproximadas: A 98cm x L55cm x P 31cm. Deverá 
ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios,. 
Acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. Obs.: Não serão 
aceitos grampos para colagem. 
FOGÃO – MDF – Descrição: O fogão deverá ser confeccionado 
MDF espessura de 15mm laminado. O tampo com suporte de 
panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF em 
relevo e a tampa do forno deve possuir visor inquebrável e 
transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada com 
sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e 
fecho com trava. Os 5 botões reguladores de gás devem 
possuir mecanismo para ser girados e indicadores na 
horizontal em relevo para sinalizar o gás ligado/desligado, 
similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 
53cm x L 37cm x P30 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de 
instruções de montagem com ilustrações. Embalagem caixa de 
papelão. Obs.: Não serão aceitos grampos para colagem. 

Unid. 05 250,00 1.250,00 

GELADEIRA – MDF – Descrição: geladeira confeccionada 
MDF espessura de 15mm laminado, com duas portas (freezer e 
geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com 
sistema de segurança. Na parte interna deverá haver duas 
prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, 
além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de 
manual de instruções de montagem com instruções. 
Dimensões aproximadas: A 100cm x L 40cm x P 40cm. 
Embalagem: caixa de papelão. Obs: Não serão aceitos grampos 
para colagem do material. 

Kit 05 250,00 1.250,00 

CONJUNTO DE ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES – 
PAPELÃO. Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1,8mm + papel couche 115 
gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro de papel alta 
alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos diferenciados 
(um para cada imagem). Em cada uma das imagens deve 
existir uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são 
recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que 
podem ser encaixadas na cena. Dimensões aproximadas das 
imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 
105gr impresso em 4 cores com verniz atóxico. Quantidade 10 
unidades. 

Unid. 10 110,00 1.100,00 

CONJUNTO QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO. 
Descrição: 3 quebra cabeças produzidos em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1,4mm + papel couche 
115gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel 
alta alvura 90gr impresso em 1 cor com 3 versos diferenciados 
(um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema 
fazenda com quantidades progressivas com o tema fazenda 
com quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças. 
Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: 
tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm 

Unid. 10 65,00 650,00 

produzida em papelão cinza laminado com espessura mínima 
de 1.0mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com 
verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades. 
CONJUNTO DOMÍNIO COM TEXTERA – MDF. Descrição: 
dominó confeccionado em MDF com 28 peças retangulares, 
onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno 
círculo de cor e textura diferente. Dimensões das peças: 7cm x 
3,5cm. Quantidade: 10 unidades 

Unid. 03 48,00 144,00 

CONJUNTO JOGO DE MEMÓRIA COM TEXTERUA – MDF. 
Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em MDF, 
formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de 
nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia, papel, 
canelado, tapete emborrachado com listras, tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos 
quadrados do tabuleiro. Dimensões: tabuleiro – 36cm x 24cm 
dividido em 24 quadrados de 5,5cm, peças – 24 quadrados, 
formando 12 pares, medindo 5 cm cada. Embalagem em Saco 
de TNT. Quantidades: 10 unidades. 

Unid. 03 65,00 195,00 

CONJUNTO JOGOS DE PROFISSÕES – MDF – Descrição: 8 
conjuntos em MDF medindo 120mm x 60mm x 3mm (com 3 
peças cada – totalizando 24 peças de 40mm x 60mm x 3mm). 
As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 cores – 
com ilustração de profissões, seus instrumentos de trabalho e 
nominação – de forma que possibilitem o intercambio entre 
elas – cabeça/tronco/pernas. Caixa de madeira tipo estojo 
medindo aproximadamente 210mm x 153mm x 45mm e 
plástico encolhível. Quantidade: 10 unidades.  

Unid. 02 125,00 250,00 

CONJUNTO PASSA PEÇA – MDF – Descrição: Caixa de 
madeira e tampa deslizante em MDF com recorte de formas na 
tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 
x 79mm. Abertura na parte frontal para pegar os blocos e 
continuar a brincadeira, 4 formas diferentes: triângulo, cruz, 
cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. 
Embalado em saco plástico tipo shrink resistente. Quantidade: 
10 unidades. 

Unid 03 55,00 165,00 

CONJUNTO BLOCO LÓGICOS – MDF – Descrição: Conjunto 
de blocos lógicos em MDF, pintado em três cores diferentes, 
formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74 x 74 x 
18mm (quadrado maior), dividas igualmente em 4 formas 
geométricas (triângulo, quadrado, círculo e retângulo). Deve 
acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. 
Embalagem: estojo em MDF medindo 290 x 230 x 68mm. 
Quantidades: 10 unidades. 

Unid. 03 48,00 144,00 

CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF – Descrição: 
caixa organizadora com estrutura em MDF com espessura de 
9mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54cm 
x 40,5cm devem conter uma furação para encaixe das mãos. A 
base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado para que a 
caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue 
desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de 
manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Quantidade: 5 unidades. Dimensões aproximadas: A 54cm x L 
63cm x P 40,5cm. Embalagem caixa de papelão. 

Unid. 02 450,00 900,00 

CONJUNTO DE BOLA – BORRACHA – Descrição: bola de 
borracha com circunferência de 38cm e peso 150 gramas. 
Quantidade: 10 unidades. Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias. 

Unid. 02 125,00 250,00 

CONJUNTO DE BOLA COM GUIZO – BORRACHA – 
Descrição: bola de borracha com circunferência de 38cm e peso 
150 gramas com guizo. Quantidades: 05 unidades. 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

Unid. 02 98,00 196,00 

CONJUNTO DE BOLA DE FUTEBOL – VINIL – Descrição: 
bola de futebol não oficial, confeccionada em PVC – 
(atóxico/plastificante/ (atóxico). Carbonato de Cálcio (atóxico) 
Processo de fabricação – Rotomoldagem em cores diversas 

Unid. 01 65,00 65,00 

com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico. Diâmetro: 21cm (8”), circunferência de 
64cm. Peso médio: 315 a 325 gramas. Quantidade: 10 unidades. 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
CONJUNTO DE BOLA DE VÔLEI – VINIL – Descrição: bola 
de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC 
(atóxico)/Plastificant (atóxico)/Carbonato de Cálcio 
(atóxico)/Processo de fabricação – rotomoldagem em cores 
diversas com pintura típica de bola de vôlei simulando gomo 
com pigmento preto atóxico. Diâmetro: 21cm (8”), 
circunferência de 64cm. Peso médio: 250 a 260 gramas. 
Quantidade: 10 unidades. Observação: As bolas deverão ser 
entregues vazias. 

Unid. 01 48,00 48,00 

CONJUNTO DE BOLA BASQUETE – VINIL – Descrição: bola 
de basquete não oficial, confeccionada em PVC 
(atóxico)/Plastificante (atóxico)/Carbonato de cálcio 
(atóxico)/ Processo de fabricação – rotomoldagem na cor 
laranja com pintura típica de bola de basquete simulando 
gomos com pigmento preto atóxico. Diâmetro: 22,28cm (9”), e 
circunferência de 72cm. Peso médio: 300 a 310 gramas. 
Quantidade: 10 unidades. Observação: as bolas deverão ser 
entregues vazias. 

Unid. 01 65,00 65,00 

CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO – Descrição: 
confeccionado em plástico atóxico, colorido, com teclas 
móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado a 
base por cordão curto. Dimensões aproximadas:  C 19cm. 
Embalagem: caixa de papelão. Quantidades: 10 Unidades 

Unid. 02 98,00 196,00 

CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA – PLÁSTICO – 
Descrição: máquina em material plástico. Com flash e sons 
reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: 
“Olha o passarinho”, “Diga X” e “Vamos tirar uma foto”. 
Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a 
foto da criança. Idade a partir de 12 meses. Dimensões 
aproximadas: L 19cm x A 22cm x P 10cm. Embalada em 
cartucho resistente. Quantidades: 10 unidades. 

Unid. 02 140,00 280,00 

CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA 
ENCAIXE – PLÁSTICO – Descrição: jogo em polietileno 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de 
estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam 
umas nas outras. As peças devem medir 11cm de uma 
extremidade a outra. Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 unidades. 

Kit 02 160,00 320,00 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito na conta corrente da CONTRATADA, 
ou emissão de cheque, no valor da entrega. no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da 
entrega executada conforme solicitação e devidamente atestada pelo fiscal de contratos nomeado através de 
Decreto Municipal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
O valor sofrerá reajuste mediante apresentação de nota fiscal de compra com alterações. Sendo confrontadas os 
valores alterados, mantendo a porcentagem de ganho na data do Pregão. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência será de 01 (um) ano após a data de assinatura desta Ata ou até a 
entrega total dos itens licitados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste termo nas condições 
supra-citadas e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento ajustado e, 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução da Ata. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) prestar o fornecimento na forma ajustada; 
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução da presente; 
c) manter durante toda a execução desta, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital; 
d) apresentar sempre que solicitada durante a execução da Ata, os documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no processo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

e) entregar o objeto no estabelecimento endereçado sem nenhum custo a mais para o Município. 
 
CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto contratado, será aplicável à 
Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do 
objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecução total ou parcial, o Município de Inajá, garantida a defesa prévia, poderá 
aplicar ao FORNECEDOR às sanções previstas no art. 87, da Lei N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e multa 
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas mencionadas nos §§ 1° e 2° serão descontadas dos pagamentos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o 
caso. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou 
penais cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 
 
A presente Ata poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei N° 

8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77, da Lei n0 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não haverá aumento, nem supressão dos itens contratados, visto que trata-se de uma 
aquisição conjunta com o governo estadual, em especificações de acordo com projeto recebido pelo Departamento 
de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO 
 
Por acordo entre as partes, poderá haver recomposição dos preços contratados do objeto do presente Contrato, 
em caso de necessidade de restabelecimento da justa remuneração pelo fornecimento, e para a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, que deverá ser devidamente comprovado pela adjudicatária, 
nos termos do disposto no Art. 65, Inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei N° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A contratante está representada pelo Senhor José Alexandre, nomeado através de Decreto Municipal para a 
fiscalização desta Ata. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity-PR, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e 
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Inajá-PR, 10 de março de 2015. 
 
CONTRATANTE:  ALCIDES ELIAS FERNANDES 
   PREFEIO MUNICIPAL   
 
FORNECEDOR:  SERGIO PEDRO GERHARDT 
   DUPAULA COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCRITÓRIO LTDA - ME                                        
  
Testemunhas:  ________________________________________ 
   RINALDO ORLATO MAROLDI 
   ________________________________________ 
   GILVANI FRANCISCO DOS SANTOS 



Nova Esperança, Quarta-feira, 
11 de Março de 2015.
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