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Para a filha de Jorge Miguel, 
a primeira professora da Vila 
Regina, Lídia Miguel(foto) 
“Toda vez que passo, nos locais 
onde foi pontos do “chalé” do 
meu pai Jorge e depois do meu 
Irmão João, recordo daqueles 
momentos em que as pessoas os 
rodeavam para adquirirem um 
bilhete da federal mesmo que 
fosse uma única fração. Todos 
os bilhetes da Federal que traz 
homenagem e chegam as minhas 
mãos, lembro com saudades 
da luta dos dois em oferecer 
um produto de fácil aceitação  
dada a credibilidade que a LFB 
sempre teve. Eu sei que milhões 
de pessoas por este Brasil à 
fora compartilham comigo esta 
brilhante profissão. Mas ficaria 
mais feliz ainda em ver nas 
estampas dos bilhetes da LFB 
uma figura da minha cidade, 
de um ponto turístico local ou 

Loterias da CAIXA comemoram 50 anos nos Arcos da Lapa
  Extração milionária da 
Loteria Federal relembra 
primeiro sorteio realizado 
em 1962. Neste sábado (15), 
data em que as Loterias 
CAIXA festejam 50 anos, 
portanto ontem, foi realizado 
o sorteio comemorativo da 
tradicional Loteria Federal, 
extração especial 4.693. 
O prêmio principal de R$ 
1 milhão e o sorteio foi 
realizado no caminhão da 

sorte, estacionado nos Arcos 
da Lapa, na cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), com transmissão 
ao vivo por emissoras de rádio 
e TV. Há exatamente meio 
século, em 15 de setembro 
de 1962, foi realizado o 
sorteio da primeira extração 
da Loteria Federal do Brasil, 
sob administração da Caixa 
Econômica Federal, também 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Para concorrer ao prêmio 

de R$ 1 milhão, da extração 
milionária da Loteria Federal, 
o apostador poderia adquirir 
o bilhete inteiro ou em fração 
nas Casas Lotéricas. Cada 
bilhete possuía 10 frações e 
a premiação foi proporcional 
ao que o apostador adquiriu. 
A numeração dos bilhetes 
foi de 00001 a 85000, em 
série única.  Eles foram 
dis t r ibuídos  em todo o 
território nacional.

O vendedor de sonhos da então “CAPELINHA”
até mesmo de uma homenagem 
ao que primeiro chegou aqui 
vendendo os bilhetes da LFB 
e isto aconteceu nos anos 50. 
Não que eu esteja fazendo 
propaganda de 
nós mesmos ou 
qualquer coisa 
desse estilo, é 
simplesmente por 
eles terem sidos 
fiéis aos princípios 
com os quais nos 
fez crescer. Eles 
foram pessoas 
humildes, e assim 
c o n s e g u i r a m 
conquistar muitas 
propriedades aqui 
onde  eles ganhavam 
dinheiro" e finaliza: 
“Para todos que 
querem lhe prestar 
uma homenagem 
tenho um simples 

pedido: honrem o seu exemplo 
de serviço, de sucesso e de 
modéstia e que com suficiente 
motivação e engenho tudo é 
possível”; disse  Lídia Miguel.

  O tradicional bairro da Lapa, 
no Rio de Janeiro, é a casa do 
boêmio carioca. A vida noturna 
agitada, as artes e a música 
traduzem esse lugar. Mas, a 
região também é agraciada 
com uma bela construção: Os 
famosos Arcos da Lapa. Ícone 
da vida boêmia, a imponente 
construção, em estilo romano, 
é cartão postal carioca e merece 
ser visitado. Os Arcos da Lapa 
são, na verdade, o Aqueduto 
da Carioca, construído em 
1723 para levar a água do 
Rio Carioca até o Largo da 
Carioca. A construção que, 
inicialmente, tinha o objetivo 
de apenas abastecer a cidade, 

Arcos da Lapa: uma construção elegante que traduz a boemia carioca

resolvendo o problema da falta 
de água, tornou-se símbolo 
do Rio, considerado a obra 
mais importante do período 
colonial. Construído por escravos 
indígenas e africanos, os Arcos da 
Lapa têm 17,6 m de altura e 270 
m de extensão. São 42 arcos que 
ligam o Morro do Desterro, no 
bairro de Santa Teresa, ao Morro 
de Santo Antônio. O aqueduto 
foi desativado no século XIX, e 
a construção se transformou em 
acesso para os bondes de Santa 
Teresa, que circulam até hoje. Os 
Arcos da Lapa são ponto turístico 
de grande importância na região 
central do Rio de Janeiro e 
remetem diretamente à história 

da cidade. Eles simbolizam 
a vida artística e cultural do 
Rio. Eventos como a Semana 
Santa e o Auto de Natal da 
cidade acontecem nos Arcos da 
Lapa. Além disso, eles servem 
de pano de fundo, durante o 
ano todo, para espetáculos 
de teatro, shows musicais, 
entre outras manifestações 
artísticas. Uma construção que 
enche os olhos do turista de 
admiração; e enche o coração 
dos cariocas de orgulho: os 
Arcos da Lapa, sem dúvida, 
devem fazer parte do roteiro 
de viagem de quem deseja, 
verdadeiramente, conhecer a 
essência carioca.
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente 
nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Mercado Moreira-Jardim Santa Clara
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte

Auto Posto A Jato 
Livraria do Tio

Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
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
Panificadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Panificadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro 

Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches

Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Uniflor

Auto Posto Garoto 
Panificadora Uniflor 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro
 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

Súmula de Pedido de Licença de Instalação
A  Empresa, Gracindo Patrício, torna público que requereu do IAP, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para fins de empreendimento de aviários de corte, 
localizado à Gleba Ribeirão Esperãnça, lote nº 110-C, Município  Presidente 
Castelo Branco, Estado do Paraná. Floraí-Pr, 14 de Setembro de 2.012.

Súmula de Licença Prévia
A Empresa, Gracindo Patrício, torna público que recebeu do IAP, 
LICENÇA PRÉVIA nº 30503, para fins de empreendimento de aviário de 
corte, localizado no lote nº 110-C, gleba Ribeirão Esperança,  município de 
Presidente Castelo Branco, Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
Floraí-Pr, 14 de Setembro de 2.012
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Prefeitura Municipal de 
Jardim Olinda
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Súmula de Emissão de Licença Ambiental Simplificada
Eduardo Tetsuo Narimatsu, torna público que recebeu do IAP, Licença 
Ambiental Simplificada (LAS), para Avicultura de Corte, a ser implantada na 
Estrada Santo Antônio, Gleba Santa Cruz Lote Nº 203, denominado de Sítio 
Primavera, situado no Município de Uniflor – PR. Validade: 30/08/2017.

Súmula de Pedido de Licença Prévia
Letícia Carnelossi e outros tornam publico que requereu ao IAP, Licença 
Ambiental Prévia (LP), para Avicultura de Corte a ser implantada na Estrada Santo 
Inácio/Colorado, localizada na Água São João, Lote Nº 231-Z- Remanescente, na 
Colônia Zacarias de Góis, situado no Município de Santo Inácio - Pr. 

Súmula de Pedido de Licença de Instalação 
João Matias de Oliveira torna publico que requereu ao IAP, Licença de 
Instalação (LI), para Avicultura de Corte a ser implantada na Estrada Miraselva 
Km 05 lote Nº 1/2/13//14/37/41/42/43/57/58-B, Chácara Santa Genoveva situada 
na Gleba Coronel Rodrigues no Município de Guaraci - Pr. 

Súmula de Emissão de Licença Prévia
 João Matias de Oliveira torna publico que recebeu do IAP, Licença Ambiental 
Prévia (LP), para Avicultura de Corte a ser implantada na Estrada Miraselva Km 
05 lote Nº 1/2/13//14/37/41/42/43/57/58-B, Chácara Santa Genoveva situada na 
Gleba Coronel Rodrigues no Município de Guaraci - Pr. Validade: 06/09/2014

Súmula de Emissão de Licença Prévia
 Claudemir  Zanete e outros tornam publico que recebeu do IAP, Licença 
Prévia (LP), para Avicultura de Corte, a ser implantada na Estrada Santo Inácio/ 
Nossa Senhora das Graças Lote Nº 323-8, na Colônia Zacarias de Góis, situada 
no Município de Santo Inácio - Pr. Validade: 30/08/2013
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   No início da semana, tam-
bém  comemorações  ao dia  
7 setembro, iniciaram-se  na 
praça Santa Cruz , as 14 horas, 
pelos “Jovens a mais tempo”, 
que com toda a vitalidade que 
DEUS lhes dera, fizeram a 
abertura da semana da Pátria e 
as comemorações alusivas ao 
do mês do idosos.   A coorde-
nado na 3ª idade, Maria Inez 
Ferrarine deu as boas vindas 
a todos .  Os adolescentes e as 

São Jorge do Ivaí, comemora
o Dia da Independência

   No dia 06 de se-
tembro em frente a 
Prefeitura de São 
Jorge do Ivaí, foi 
realizado  even-
to de  comemo-
ração ao dia  da 
Independência do 

Brasil. Por ser data especial 
para nós brasileiros, a ma-
nhã iniciou-se  com o haste-
amento das Bandeiras, com 
entoação do Hino Nacional 
e o Hino da Independência 
. Estiveram presente repre-
sentante da comunidade da 

sede do município, morado-
res do Distrito de Copacana 
do Norte e funcionários mu-
nicipais, quando fazendo o 
uso da palavra o Secretário 
da  28ª Junta do Serviço 
Militar Ameliano Francisco 
dos Santos,  fez uma bela 

homenagem à Pátria, relem-
brando a história e demons-
trando grande amor por Ela. 
Em seguida prosseguiu-se  
com belas apresentações de 
danças, musicas, poesias, 
poemas, desfile, realizados 
pelo C.M.E.I.- Monteiro 

Lobato, Escola Municipal 
de São Jorge do Ivaí  Co-
légio Estadual Márcia Vaz 
Tostes de Abreu, Escola 
Especial Dr. Raul Martins, 
Projeto Semeando o Futuro 
e o PETI,  Terceira Idade, 
projeto Cidadão Mirin e 

a  Fanfarra Municipal. To-
das as homenagens foram 
maravilhosas, feitas com 
muito amor. Este dia ficou 
marcado na memória de 
todas as pessoas que foram  
prestigiar e homenagear  a 
nossa querida Pátria.

SETEMBRO - MÊS DO IDOSO

 “Jovens a mais tempo!”
crianças do  projeto PETI  e  os  
adolescentes do projeto Cidadão 
Mirim, prestaram uma homena-
gem aos idosos do município, 
destacando  a experiência de 
vida deles e o seu grande valor 
para todos. Após, a professora 
de Educação física  Bianca, fez 
exercícios de alongamento , fez 
uma dinâmica com  bexigas e 
terminou com a dinâmica do 
abraço. Terminando cantaram 
várias músicas, inclusive o hino 

da terceira idade. Durante a pró-
xima semana, várias atividades  
acontecerão  como juntar-se ao 
grupo da 3ª Idade de Presidente 
Castelo Branco, para um dia no 
Pesqueiro do Fagan  em Floraí.  
No dia 18, atividades físicas e 
palestra com a Enfermeira Suzi 
Camilo, no clube Renascer. 
No  dia 20 realizar-se-a, bingo, 
alongamento e um requitado 
café da tarde. Neste dia ainda,  
acontecerá um almoço quando 

fará parte do mesmo a gestora 
da Assistência Social Olineti 
Granzotto acompanhada do es-

poso Milton Muzulom prefeito 
do município.  E para concluir 
as atividades do mês do idoso, 

será realizado  uma missa  no 
Clube Renascer, em ação de 
Graças, com o Padre Adací.

Goodyear recebe APAE de Cascavel durante a oitava etapa da Stock Car
A patrocinadora e fornecedora exclusiva dos pneus da categoria realizou a ação social nesta sexta (14) no camarote da marca

A Goodyear no Brasil, fabricante de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões, ônibus, pneus fora de estrada, para mineração e para aviação, além de materiais para recauchutagem, está presente no Brasil 
há mais de 90 anos e conta com três mil funcionários no país. A companhia possui operações em duas unidades industriais: a fábrica na cidade de Americana (SP) e a unidade de materiais de recapagem na cidade de Santa 
Bárbara do Oeste (SP). Além disso, a empresa conta com uma sede na capital paulista, uma rede de 100 revendedores ofi ciais e cerca de mil pontos de venda em todo o país. Uma das características da Goodyear é a vocação 
para o pioneirismo e a inovação, que resultaram na sua posição de liderança tecnológica. Para manter essa posição, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento, em manufatura (equipamentos, matérias-primas e 
moldes) e no treinamento de suas equipes e de seus revendedores. Para mais informações sobre a Goodyear, acesse: www.goodyear.com.br

   Nessa sexta-feira (14), a 
Goodyear realizou uma ação 
social no Autódromo Inter-
nacional de Cascavel.  Du-
rante a oitava etapa da Stock 
Car, a  empresa recebeu 
23 pessoas atendidas pela 
APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
para um dia de programação 
especial. Os participantes 
puderam acompanhar de 
perto os treinos livres da ca-
tegoria, participaram de ati-
vidades lúdicas no camarote 
da companhia e ganharam 
presentes. O piloto David 
Muffato, da equipe Itaipava 
Racing, também marcou 
presença na ação e brincou 
com todos. Eles ainda tive-
ram a oportunidade de tirar 
fotos no carro de corrida da 
Goodyear e visitar o box 
da equipe Prati-Donaduzzi 
Racing. “Estamos muito 
feliz por realizar essa ação 
em mais uma etapa da Stock 
Car” comenta Vinicius Sá, 
Gerente de Marketing Con-
sumer da Goodyear.  “Os 
participantes sempre gostam 

muito, e dessa vez não foi di-
ferente, todos aproveitaram 
e se divertiram bastante”. 
A Goodyear possui este 
projeto social desde 2008, 
quando se tornou patroci-
nadora e fornecedora ofi cial 
dos pneus da categoria. A 
ação social é voltada para 
crianças e adolescentes ca-
rentes, portadores de ne-
cessidades especiais ou que 
estão em tratamento médico. 
Estima-se que mais de 1500 

jovens de diferentes escolas 
e instituições já tiveram a 
oportunidade de participar 
da ação. Ao longo do ano, a 
Goodyear dará continuida-
de ao projeto, convidando 
outras instituições para as 
etapas. As atividades são 
realizadas no camarote da 
Goodyear. A APAE Casca-
vel surgiu em abril de 1971 
e, atualmente, atende 443 
pessoas, com idade entre 0 
e 64 anos.
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                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
                                 Estado do Paraná 

DISPENSA DP Nº 063/2012                                                        CONTRATO Nº 304/2012  
 

 1 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 304/2012 

Dispensa:_ nº 063/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Objetivo:_ LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BARRACÃO), PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INDÚSTRIA E COMERCIO. 

Valor Parcela: 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

Valor:_ R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento de Despesa 

12.001.04.122.0014.2064 Manutenção da Secretaria de 
Industria e Comercio 33.90.39.10.00 

 

Vigência:_31/12/2012 

 

 

 

 

 

Colorado - PR, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Contrato:_ nº 304/2012 

Dispensa:_ nº 063/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Objetivo:_ LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BARRACÃO), PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INDÚSTRIA E COMERCIO. 

Valor Parcela: 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

Valor:_ R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento de Despesa 

12.001.04.122.0014.2064 Manutenção da Secretaria de 
Industria e Comercio 33.90.39.10.00 

 

Vigência:_31/12/2012 

 

 

 

 

 

Colorado - PR, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DISPENSA Nº DP - 064/2012                                                   Contrato nº 305/2012 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 

Contrato:_ nº 305/2012 

Dispensa:_ nº 064/2012 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ A.P. XAVIER & CIA. LTDA 

Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS CENTROS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 

CNPJ: 09.516.075/0001-02 

Valor:_ R$ 5.510,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS). 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento Despesa Total 
08.002.12.365.0010.2067 Manutenção do Ensino Infantil 33.90.39.78 5.510,00 

   5.510,00 
 
Vigência:_31/12/2012 
 
Homologação: 14/09/2012 
 
 
 

Colorado - PR, 14 de Setembro de 2012. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2012 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 

1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato:_ nº 306/2012 

Processo:_ nº 133/2012 

Pregão Presencial:_ nº 040/2012 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ VIEIRA SANTOS PERFURAÇÃO LTDA  

Objetivo:_  Aquisição de materiais, equipamento e material permanente e serviços de manutenção em 

poços artesiana para o departamento de água  

Valor:_ R$ 41.779,11 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E ONZE 

CENTAVOS) 

 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

DOTAÇÃO DEPARTAMENTO DETALH. VALOR 

10.002.15.452.0005.2052 
Manutenção dos Serviços urbanos de utilidade 
pública 

3390302500 
2.000,00 

10.002.15.452.0005.2052 
Manutenção dos Serviços urbanos de utilidade 
pública 

3390302500 
2.000,00 

10.002.15.452.0005.2052 
Manutenção dos Serviços urbanos de utilidade 
pública 

3390391700 
2.400,00 

10.003.17.512.0006.2060 
Manutenção do departamento compreendendo o 
serviço de abastecimento de água 

3390302500 
32.000,00 

10.003.17.512.0006.2060 
Manutenção do departamento compreendendo o 
serviço de abastecimento de água 

3390302500 
3.379,11 

TOTAL 41.779,11 
 

Homologação: 11/06/2012 

Vigência:_ 31/12/2012. 

Colorado - PR, 14 de Setembro de 2012. 

 

 
________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  
PREFEITO- 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº - 050/2012                                                       CONTRATO Nº 301/2012 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

Contrato:_ nº 301/2012 

Inexigibilidade:_ nº 050/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ ROZINEY COLOMBO DOS SANTOS 

Objetivo:_ AQUISIÇÃO DE QUILOS DE CARNE BOVINA DE FORMA PARCELADA 

Valor:_ R$ 4.120,00 (Quatro Mil e Cento e Vinte Reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

DOTAÇÃO DEPARTAMENTO ELEMENTO 
DESPESA 

Valor 

08.003.12.306.0010.2039 DISTRIBUIÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.32.05.00.00 – 
3.1.113 

4.120,00 

TOTAL   4.120,00 
Vigência:_31/12/2012 

 

 

Colorado - PR, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº - 051/2012                                                       CONTRATO Nº 302/2012 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

Contrato:_ nº 302/2012 

Inexigibilidade:_ nº 051/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ MARIA HELENA NIRO PAZINI 

Objetivo:_ AQUISIÇÃO DE QUILOS DE CARNE BOVINA DE FORMA PARCELADA 

Valor:_ R$ 4.120,00 (Quatro Mil Cento e Vinte Reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

DOTAÇÃO DEPARTAMENTO ELEMENTO 
DESPESA 

Valor 

08.003.12.306.0010.2039 DISTRIBUIÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.32.05.00.00 – 
3.1.113 

4.120,00 

TOTAL   4.120,00 
Vigência:_31/12/2012 

 

 

Colorado - PR, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº - 051/2012                                                       CONTRATO Nº 302/2012 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

Contrato:_ nº 302/2012 

Inexigibilidade:_ nº 051/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ MARIA HELENA NIRO PAZINI 

Objetivo:_ AQUISIÇÃO DE QUILOS DE CARNE BOVINA DE FORMA PARCELADA 

Valor:_ R$ 4.120,00 (Quatro Mil Cento e Vinte Reais) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

DOTAÇÃO DEPARTAMENTO ELEMENTO 
DESPESA 

Valor 

08.003.12.306.0010.2039 DISTRIBUIÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.32.05.00.00 – 
3.1.113 

4.120,00 

TOTAL   4.120,00 
Vigência:_31/12/2012 

 

 

Colorado - PR, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº - 052/2012                                                       CONTRATO Nº 303/2012 

 1 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

Contrato:_ nº 303/2012 

Inexigibilidade:_ nº 052/2012 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ DANIEL DE SOUZA 

Objetivo:_ AQUISIÇÃO DE DÚZIAS DE OVOS CAIPIRA DE FORMA PARCELADA 

Valor:_ R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

Dotação Departamento Elemento de 
Despesa 

Valor R$ 

08.003.12.306.0010.2039 DISTRIBUIÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.32.05.00.00 
– 3.1.113 1.200,00 

TOTAL   1.200,00 
 

Vigência:_31/12/2012 

 

 

Colorado - PR, 10 de SETEMBRO de 2012. 

 

 

 

 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  41/2012 - PR

134/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

41/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 134/2012

e )  Objeto da Licitação Contratação de empresas especializadas em serviços de exames laboratoriais para a secretaria de saúde 
do município de Colorado

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA 45.648,950,0000118
- 000179 - PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA 45.851,300,0000117

91.500,25235

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  41/2012 - PR

134/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

41/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 134/2012

e )  Objeto da Licitação Contratação de empresas especializadas em serviços de exames laboratoriais para a secretaria de saúde 
do município de Colorado

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA 45.648,950,0000118
- 000179 - PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA 45.851,300,0000117

91.500,25235

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  41/2012 - PR

134/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

41/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 134/2012

e )  Objeto da Licitação Contratação de empresas especializadas em serviços de exames laboratoriais para a secretaria de saúde 
do município de Colorado

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA 45.648,950,0000118
- 000179 - PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA 45.851,300,0000117

91.500,25235

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  41/2012 - PR

134/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

41/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 134/2012

e )  Objeto da Licitação Contratação de empresas especializadas em serviços de exames laboratoriais para a secretaria de saúde 
do município de Colorado

d )  Data Homologação: 15/06/2012

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

- 000178 - H.I.S OKUHARA & CIA LTDA 45.648,950,0000118
- 000179 - PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C LTDA 45.851,300,0000117

91.500,25235

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   15   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------



Nova Esperança, Domingo, 
16 de Setembro de 2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO, situada na Avenida Brasil, 1.250, em 

Colorado, Paraná, através de seu Prefeito, no uso de suas atribuições legais, para 

conhecimento de todos os interessados, a ANULAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL nº 

035/2012, para Aquisição de veículo 0KM microônibus novo conforme convênio nº 

747261/2010/SNA/MDS, por ilegalidade (inconsistências na descrição do objeto a ser 

adquirido, alterando-se o convênio), com fulcro no art. 49 e seus incisos da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

O novo edital será divulgado no mesmo meio de publicação. 

 

  

Colorado (PR), 18 de Maio de 2012. 

 

 

 

 

Marcos José Consalter de Mello 

Prefeito 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO, situada na Avenida Brasil, 1.250, em 

Colorado, Paraná, através de seu Prefeito, no uso de suas atribuições legais, para 

conhecimento de todos os interessados, a ANULAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL nº 

036/2012, para Aquisição de um trator agrícola novo conforme convênio nº 

70390/2011/MAPA, por ilegalidade (inconsistências na dotação orçamentária a mesma foi 

colocada erronia mente no processo), com fulcro no art. 49 e seus incisos da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

O novo edital será divulgado no mesmo meio de publicação. 

 

  

Colorado (PR), 18 de Maio de 2012. 

 

 

 

 

Marcos José Consalter de Mello 

Prefeito 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO  
 PREGÃO Nº 034/2012 

 
A Pregoeira do Município de Colorado, inscrito no CNPJ nº 

76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, torna público que 

o Processo Administrativo na modalidade Pregão Presencial nº 034/2012, que trata da 

Aquisição de peças, pneus, combustível e serviços de: retífica, mecânicos, elétrica, 

funilaria, pintura, adesivagem e tapeçaria para manutenção de veículos 

pertencentes à frota do transporte escolar do município, foi declarada DESERTA, pois 

até hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de 

empresa interessada no certame.  

 
 

Colorado (PR), 28 de Maio de 2012. 
. 
 
 

JOSIMARY BARCELOS 
Pregoeira 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO  
 PREGÃO Nº 034/2012 

 
A Pregoeira do Município de Colorado, inscrito no CNPJ nº 

76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, torna público que 

o Processo Administrativo na modalidade Pregão Presencial nº 034/2012, que trata da 

Aquisição de peças, pneus, combustível e serviços de: retífica, mecânicos, elétrica, 

funilaria, pintura, adesivagem e tapeçaria para manutenção de veículos 

pertencentes à frota do transporte escolar do município, foi declarada DESERTA, pois 

até hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de 

empresa interessada no certame.  

 
 

Colorado (PR), 28 de Maio de 2012. 
. 
 
 

JOSIMARY BARCELOS 
Pregoeira 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DA  
 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012 

 
O Presidente da comissão permanente de licitação do Município de 

Colorado, inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em 

Colorado, Paraná, torna público que o Processo Administrativo na modalidade Tomada de 

Preço nº 005/2012, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO 

MUNICÍPIO, foi declarada DESERTA, pois até hora previamente designada para o 

início da sessão não houve comparecimento de empresa interessada no certame.  

 
 

Colorado (PR), 29 de Junho de 2012. 
. 
 
 

JOSIMARY BARCELOS 
Presidente da comissão permanente de licitação  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 
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QUARTO TERMO ADITIVO 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 

Contrato:_ nº 208/2011 

Processo:_ nº 095/2011 

Tomada de preço:_ nº 003/2011 

 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ FUZION ENGENHARIA LTDA-EPP 
 

Objetivo:_Recapeamento Asfáltico –TSD em diversas ruas do Distrito de Alto Alegre – Município de Colorado. É objeto do presente a supressão dos 

valores ao Contrato nº 208-ID Nº 208: 

a) A supressão de 0,8612% no valor praticado no contrato correspondendo a 09 (nove) rampa de acesso para deficiente item 3.1.1 e 25,00 m² de 

sinalização na Rua 10 de Dezembro item 4.01.01 Sinalização horizontal com tinta auto-refletivas a base de resina acrílica da planilha orçamentária da 

Tomada de Preço nº 003/2011, conforme planilhas orçamentárias abaixo, tendo em vista que não será executado pela contratada anteriormente 

previsto; 

1. Planilha orçamentária original:  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 

 
2 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)     

(a) unitário 
(b) 

parcial 
(c = a . b) subtotal 

                  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES             750,00 

1.01 PLACAS             750,00 
1.01.01 Placa de obra - (2,00 x 1,50m)     m² 3,00 250,00 750,00   

2 REVESTIMENTO             139.148,92 
2.01 SERVIÇOS INICIAIS             7.230,10 

2.01.01 Limpeza e Lavagem da Pista     m² 8.974,07 0,43 3.858,85   
2.01.02 Tapa Buraco PMF     m³ 8,99 375,00 3.371,25   

2.02 PINTURA             10.320,18 
2.02.01 Pintura de Ligação com Emulsão     m² 8.974,07 1,15 10.320,18   

2.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL             87.945,88 
2.03.01 Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante m² 8.974,07 9,80 87.945,88   

2.04 USINADO             33.652,76 
2.04.01 Reperfilamento em PMF   - e = 1 cm     m³ 89,74 375,00 33.652,76   

3 PAISAGISMO / URBANISMO             5.280,00 
3.01 CALÇADA             5.280,00 

3.01.01 Rampa de Acesso p/ Deficientes     ud 48,00 110,00 5.280,00   
4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO             10.418,08 

4.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL             5.953,08 

4.01.01 Sinalização horizontal com tinta auto-refletivas a base de resina 
acrílica     m2 425,22 14,00 5.953,08   

4.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL             4.465,00 
4.02.01 Placa de sinalização com película e poste     ud 19,00 235,00 4.465,00   

                  
  

      
  

  
PREÇO 

GLOBAL    155.597,00 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 
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2. Planilha orçamentária ATUALIZADA: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)     

(a) unitário 
(b) 

parcial 
(c = a . b) subtotal 

                  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES             750,00 

1.01 PLACAS             750,00 
1.01.01 Placa de obra - (2,00 x 1,50m)     m² 3,00 250,00 750,00   

2 REVESTIMENTO             139.148,92 
2.01 SERVIÇOS INICIAIS             7.230,10 

2.01.01 Limpeza e Lavagem da Pista     m² 8.974,07 0,43 3.858,85   
2.01.02 Tapa Buraco PMF     m³ 8,99 375,00 3.371,25   

2.02 PINTURA             10.320,18 
2.02.01 Pintura de Ligação com Emulsão     m² 8.974,07 1,15 10.320,18   

2.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL             87.945,88 
2.03.01 Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante m² 8.974,07 9,80 87.945,88   

2.04 USINADO             33.652,76 
2.04.01 Reperfilamento em PMF   - e = 1 cm     m³ 89,74 375,00 33.652,76   

3 PAISAGISMO / URBANISMO             4.290,00 
3.01 CALÇADA             4.290,00 

3.01.01 Rampa de Acesso p/ Deficientes     ud 39,00 110,00 4.290,00   
4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO             10.068,08 

4.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL             5.603,08 

4.01.01 Sinalização horizontal com tinta auto-refletivas a base de resina 
acrílica     m2 400,22 14,00 5.603,08   

4.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL             4.465,00 
4.02.01 Placa de sinalização com película e poste     ud 19,00 235,00 4.465,00   

                  
  

      
  

  
PREÇO 
GLOBAL  

  154.257,00 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 
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O valor global do contrato é de R$ 155.597,00 (cento e cinqüenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais) o valor supressão/redução é no valor de 

R$ 1.340,00 (Um mil trezentos e quarenta reais) o valor atualizado passa a ser R$ 154.257,00 (Cento e cinqüenta e quatro mil duzentos e cinqüenta e sete 

reais) 

Colorado – PR, 03 de Agosto de 2012. 

 

 
 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 
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QUINTO TERMO ADITIVO 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 

Contrato:_ nº 208/2011 

Processo:_ nº 095/2011 

Tomada de preço:_ nº 003/2011 

 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ FUZION ENGENHARIA LTDA-EPP 
 

Objetivo:_Recapeamento Asfáltico –TSD em diversas ruas do Distrito de Alto Alegre – Município de Colorado. É objeto do presente acréscimo de 

valores ao Contrato nº 208-ID Nº 208: 

 

a) A acréscimo de 0,1426% no valor praticado no contrato correspondendo a 02 (duas) rampa de acesso para deficiente item 3.1.1 da planilha 

orçamentária da Tomada de Preço nº 003/2011, conforme planilhas orçamentárias abaixo, tendo em vista que não será executado pela contratada 

anteriormente previsto; 

 

1. Planilha orçamentária original:  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 
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2. Planilha orçamentária ATUALIZADA: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)     

(a) unitário 
(b) 

parcial 
(c = a . b) subtotal 

                  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES             750,00 

1.01 PLACAS             750,00 
1.01.01 Placa de obra - (2,00 x 1,50m)     m² 3,00 250,00 750,00   

2 REVESTIMENTO             139.148,92 
2.01 SERVIÇOS INICIAIS             7.230,10 

2.01.01 Limpeza e Lavagem da Pista     m² 8.974,07 0,43 3.858,85   
2.01.02 Tapa Buraco PMF     m³ 8,99 375,00 3.371,25   

2.02 PINTURA             10.320,18 
2.02.01 Pintura de Ligação com Emulsão     m² 8.974,07 1,15 10.320,18   

2.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL             87.945,88 
2.03.01 Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante m² 8.974,07 9,80 87.945,88   

2.04 USINADO             33.652,76 
2.04.01 Reperfilamento em PMF   - e = 1 cm     m³ 89,74 375,00 33.652,76   

3 PAISAGISMO / URBANISMO             4.290,00 
3.01 CALÇADA             4.290,00 

3.01.01 Rampa de Acesso p/ Deficientes     ud 39,00 110,00 4.290,00   
4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO             10.068,08 

4.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL             5.603,08 

4.01.01 Sinalização horizontal com tinta auto-refletivas a base de resina 
acrílica     m2 400,22 14,00 5.603,08   

4.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL             4.465,00 
4.02.01 Placa de sinalização com película e poste     ud 19,00 235,00 4.465,00   

                  
  

      
  

  
PREÇO 
GLOBAL  

  154.257,00 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 

 
3 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)     

(a) unitário 
(b) 

parcial 
(c = a . b) subtotal 

                  
1 SERVIÇOS PRELIMINARES             750,00 

1.01 PLACAS             750,00 
1.01.01 Placa de obra - (2,00 x 1,50m)     m² 3,00 250,00 750,00   

2 REVESTIMENTO             139.148,92 
2.01 SERVIÇOS INICIAIS             7.230,10 

2.01.01 Limpeza e Lavagem da Pista     m² 8.974,07 0,43 3.858,85   
2.01.02 Tapa Buraco PMF     m³ 8,99 375,00 3.371,25   

2.02 PINTURA             10.320,18 
2.02.01 Pintura de Ligação com Emulsão     m² 8.974,07 1,15 10.320,18   

2.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL             87.945,88 
2.03.01 Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante m² 8.974,07 9,80 87.945,88   

2.04 USINADO             33.652,76 
2.04.01 Reperfilamento em PMF   - e = 1 cm     m³ 89,74 375,00 33.652,76   

3 PAISAGISMO / URBANISMO             4.510,00 
3.01 CALÇADA             4.510,00 

3.01.01 Rampa de Acesso p/ Deficientes     ud 41,00 110,00 4.510,00   
4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO             10.068,08 

4.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL             5.603,08 

4.01.01 Sinalização horizontal com tinta auto-refletivas a base de resina 
acrílica     m2 400,22 14,00 5.603,08   

4.02 SINALIZAÇÃO VERTICAL             4.465,00 
4.02.01 Placa de sinalização com película e poste     ud 19,00 235,00 4.465,00   

                  
  

      
  

  
PREÇO 
GLOBAL  

  154.477,00 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º TP - 003/2011 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 

 
4 

O valor global do contrato é de R$ 155.597,00 (cento e cinqüenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais) o valor supressão/redução é no valor de 

R$ 1.340,00 (Um mil trezentos e quarenta reais) o valor atualizado passa a ser R$ 154.257,00 (Cento e cinqüenta e quatro mil duzentos e cinqüenta e sete 

reais) 
Colorado – PR, 13 de Setembro de 2012. 

 

 
 
 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP – 061/2012 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 061/2012 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA TRATAMENTO 
IMUNOTERAPICO PARA TRATAMENTO DO MUNICIPE CARENTE JOÃO 
NICOLAS HIGINO DA SILVA. 
PROPONENTE: ABDO AP. TANNURI GOMES. 
CPF: 436.771.009/25 

CRM: 11275  

VALOR: R$ 1.080,00 ( MIL E OITENTA REAIS). 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao 
proponente ABDO AP. TANNURI GOMES. 

. 

 

Colorado - Pr, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP – 062/2012 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 062/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE 
PAPILOTOMIA POR VIA ENDOSCÓPICA AO MUNÍCIPE CARENTE JUNIOR 
ARRUDA DE ALMEIDA. 
PROPONENTE: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ. 
CNPJ: 79.115.762/0001-93 

VALOR: R$ 2.213,17 ( DOIS MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E DEZESSETE 

CENTAVOS). 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao 
proponente IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ. 

. 

 

Colorado - Pr, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP – 063/2012 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 063/2012 

OBJETO:  LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BARRACÃO), PARA USO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO. 

VENCEDOR: CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ: 01.530.232/0001-14 

VALOR PARCELA: 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

VALOR:_ R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe e a adjudicação ao proponente CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. 

 
 

 

 

 

Colorado - Pr, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DIPENSA Nº DP – 063/2012 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 063/2012 

OBJETO:  LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BARRACÃO), PARA USO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO. 

VENCEDOR: CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ: 01.530.232/0001-14 

VALOR PARCELA: 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

VALOR:_ R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais) 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe e a adjudicação ao proponente CARDA TEXTIL – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. 

 
 

 

 

 

Colorado - Pr, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello  

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

DISPENSA Nº DP – 064/2012 

 
 

 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

  
 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 064/2012 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 
PROPONENTE: A.P. XAVIER & CIA. LTDA 
CNPJ: 09.516.075/0001-02 

VALOR: R$ 5.510,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS). 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao 
proponente A.P. XAVIER & CIA. LTDA. 

. 

 

Colorado - Pr, 14 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº IN - 050/2012 

 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 050/2012 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUILOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRO E TRASEIRO 

COM OSSO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 PARA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E 

RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 

VALOR: R$ 4.120,00 (Quatro Mil e Cento e Vinte Reais) 

VENCEDOR: ROZINEY COLOMBO DOS SANTOS 

 

 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe ao proponente ROZINEY COLOMBO DOS SANTOS. 

 

 

 

Colorado-Pr, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº IN - 051/2012 

 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 051/2012 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUILOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRO E TRASEIRO 

COM OSSO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 PARA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E 

RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 

VALOR: R$ 4.120,00 (Quatro Mil Cento e Vinte Reais) 

VENCEDOR: MARIA HELENA NIRO PAZINI 

 

 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe ao proponente MARIA HELENA NIRO PAZINI. 

 

 

 

Colorado-Pr, 10 de Setembro de 2012. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

INEXIGIBILIDADE Nº IN - 052/2012 

 
 

 
 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 052/2012 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DÚZIAS DE OVOS CAIPIRA CONFORME 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO 

FNDE DE 16/07/2009 

VALOR: R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) 

VENCEDOR: DANIEL DE SOUZA 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe ao proponente DANIEL DE SOUZA. 

 

 

 

Colorado-Pr, 10 de SETEMBRO de 2012. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello  

PREFEITO 



Nova Esperança, Domingo, 
16 de Setembro de 2012.

PÁGINA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  49/2012 - PR

142/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

49/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 142/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de metros de vidros, moldura e fechamento para secretarias do município de Colorado
d )  Data Homologação: 19/06/2012

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

- 000329 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA 46.240,000,00008

46.240,008

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   19   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  49/2012 - PR

142/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

49/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 142/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de metros de vidros, moldura e fechamento para secretarias do município de Colorado
d )  Data Homologação: 19/06/2012

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

- 000329 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA 46.240,000,00008

46.240,008

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   19   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

CNPJ: 76.970.326/0001-03
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
C.E.P.: 86690-000 - COLORADO - PR

ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo:

Data do Processo:
Processo de Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  49/2012 - PR

142/2012
07/05/2012

Folha:  1/1

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:

49/2012-PR
PREGÃO PRESENCIAL

a )  Processo Nr.: 142/2012

e )  Objeto da Licitação Aquisição de metros de vidros, moldura e fechamento para secretarias do município de Colorado
d )  Data Homologação: 19/06/2012

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

- 000329 - VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA 46.240,000,00008

46.240,008

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

COLORADO,   19   de  Junho   de   2012.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
----------------------------------------------------------------------

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

CNPJ:

86690-000

76.970.326/0001-03

COLORADO - PR
AVENIDA BRASIL, Nº 1250

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

C.E.P.:

Folha:  1/1

Data do Processo: 07/05/2012
143/2012

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Nr.:  4/2012 - TP

TOMADA DE PREÇO

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

143/2012
4/2012-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
22/06/2012

e )  Data da Adjudicação: 0Sequência:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para elaboração do plano municipal de 
gestão de resíduos sólidos em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos Lei nº 
12305/2010 para o município de Colorado

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:
(em Reais R$)

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

- 001190 - DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S
LTDA - EPP

Lote: 1 44.000,000,00001

44.000,00Total por Fornecedor: 1

1Total: 44.000,00

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

Dotação(ões): 2.052.3.3.90.39.00.00.00.00 (384)

--------------------------------------------------------------------------
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

CNPJ:

86690-000

76.970.326/0001-03

COLORADO - PR
AVENIDA BRASIL, Nº 1250

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

C.E.P.:

Folha:  1/1

Data do Processo: 07/05/2012
143/2012

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Nr.:  4/2012 - TP

TOMADA DE PREÇO

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

143/2012
4/2012-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
22/06/2012

e )  Data da Adjudicação: 0Sequência:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para elaboração do plano municipal de 
gestão de resíduos sólidos em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos Lei nº 
12305/2010 para o município de Colorado

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:
(em Reais R$)

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

- 001190 - DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S
LTDA - EPP

Lote: 1 44.000,000,00001

44.000,00Total por Fornecedor: 1

1Total: 44.000,00

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

Dotação(ões): 2.052.3.3.90.39.00.00.00.00 (384)

--------------------------------------------------------------------------
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

CNPJ:

86690-000

76.970.326/0001-03

COLORADO - PR
AVENIDA BRASIL, Nº 1250

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO                  

C.E.P.:

Folha:  1/1

Data do Processo: 07/05/2012
143/2012

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Nr.:  4/2012 - TP

TOMADA DE PREÇO

       O Prefeito,  MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, 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:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

143/2012
4/2012-TP
Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
22/06/2012

e )  Data da Adjudicação: 0Sequência:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos para elaboração do plano municipal de 
gestão de resíduos sólidos em conformidade com a política nacional de resíduos sólidos Lei nº 
12305/2010 para o município de Colorado

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:
(em Reais R$)

Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens

- 001190 - DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S
LTDA - EPP

Lote: 1 44.000,000,00001

44.000,00Total por Fornecedor: 1

1Total: 44.000,00

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

Dotação(ões): 2.052.3.3.90.39.00.00.00.00 (384)

--------------------------------------------------------------------------
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
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