O SICOOB comunica que, em virtude
da mudança de endereço, a Agência de Nova
Esperança não atenderá no dia 14 de dezembro de
2018. Orientamos os cooperados que procurem as
agência do SICOOB de Presidente Castelo Branco
(Av. Julio Faccin, 315) e Alto Paraná (Av. Paraná,
2311). A Agência de Nova Esperança retorna
normalmente o expediente no dia 17 de dezembro
de 2018, das 10h às 15h, em Nova Sede na Av. 14
de dezembro, 335, Térreo do Ed. João Ferrarin.
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“Itaipu pode ser a alavanca para o
desenvolvimento do Estado”, diz Ratinho Junior
Nesta segunda-feira (10), a Itaipu, o governador eleito e o G7 encaminharam
várias parcerias importantes durante
reunião do Conselho do Sebrae-PR
A Itaipu Binacional
será a principal interlocutora
entre o Estado do Paraná e
o Paraguai no desenvolvimento de projetos de infraestrutura que, nos próximos
anos, devem transformar
a logística e aprofundar as
relações bilaterais entre o
Brasil e o país vizinho.
O anúncio foi feito
pelo governador eleito do Pa-

raná, Carlos Roberto Massa
Junior (Ratinho Júnior), nesta segunda-feira (10), durante reunião do Conselho do
Sebrae-PR, em Curitiba, com
a presença de diretores da
Itaipu e de representantes
do G7 – grupo de entidades
empresariais paranaenses
que representam o conjunto
das forças econômicas do
Estado.
Página 5

Reinauguração do Salão Comunitário 2º Desaﬁo Perna e Pedal de MTB atrai
mais de 200 ciclistas em Paranapoema
Silvio Perfeto Fagan/Floraí
Página 8

Ao lado do Paço Municipal e Câmara Municipal
de Floraí, o Salão Comunitário
“Ficou lindo” diriam todos
que participaram do evento
desta quinta-feira (06), aproveitando o encerramento do
Programa da Ação Social do
Município de Floraí Melhor
Idade 2018.
No Registro a presença do Prefeito de Floraí Fausto
Eduardo Herradon e da esposa Adriane, Vice Prefeita Edna
Contin dos vereadores Michel
Marcos, Marquinhos, Apareci-

do Soares, João Antônio e do
Presidente da Câmara Marcio
Leandro, representando a
família do homenageado da
noite, Silvio Perfeto Fagan
falecido, estiveram presentes
os ﬁlhos Adolfo e Maria Aparecida acompanhados de Maria
Rosangela Ananias e Hamilton Cervantes, Sara neta do
homenageado também se fez
presente.
Além dos frequentadores do Projeto Melhor
Idade tivemos a presença
de servidores da área da

ação social do município,
agradecidos foram quando
da fala da Senhora Adriane,
usaram da palavra o Prefeito
Fausto Eduardo Herradone a
Vice Prefeita Edna Contin que
falaram sobre o evento de
reinauguração do salão, do
homenageado e familiares.
Na oportunidade tivemos a leitura da biograﬁa do
saudoso Silvio Perfeto Fagan
e a fotograﬁa junto a placa
comemorativa do evento para
que se registre no acervo da
história de Floraí.

NOVA ESPERANÇA

Papai Noel dos Correios entrega presentes para
alunos dos Distritos de Barão de Lucena e Ivaitinga

Mais de 180 cartinhas foram escritas ao bom
velhinho. A ação dos Correios
em parceria com a Prefeitura
de Nova Esperança rendeu
sorrisos para muitos alunos
da rede municipal de ensino
dos distritos de Barão de Lucena e Ivaitinga, que escreveram e postaram seus pedidos
com destino ao Papai Noel.

Na lista entrega do
Noel estavam bola, carrinho,
caderno, boneca, roupa de
princesa, bicicleta e muitos
outros sonhos. Os presentes
chegaram na última sextafeira, dia 7 de dezembro para
os alunos do CMEI Lúcia Nonciboni, Escola Municipal Pe.
Ladislau Ban, CMEI Criança
Feliz e Escola Jorge Amado. A

ação foi uma festa! Balas e pirulitos adoçaram ainda mais o
dia das crianças atendidas.
Toda essa magia não
seria possível sem a ajuda
das centenas de papais e
mamães noéis, padrinhos e
madrinhas de coração grande
e atitudes generosas. As cartinhas ﬁcaram disponíveis nos
Correios para adoção durante
todo o mês de novembro e
qualquer pessoa poderia
adotar.

Sobre a campanha

A campanha Papai
Noel dos Correios nasceu
pela iniciativa de alguns
empregados que, durante
a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por
crianças destinadas ao
Papai Noel. Sensibilizados,
os funcionários resolveram
adotar eles mesmos as
cartinhas e enviar os presentes.Com o passar do
tempo, a ação foi ganhando proporção e acabou se
transformando num projeto
corporativo dos Correios.
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DECRETO Nº 990/2018 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a Abertura
de Crédito Adicional Suplementar mediante cancelamento de dotação no
Orçamento do Município, para o Exercício Financeiro de 2018, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS COM BASE NA LEI 270/2018, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2017, DECRETA:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO
PARANA, autorizado a abrir Crédito suplementar por cancelamento de dotação no valor de
R$97.000,00 (noventa e sete mil reais) destinados aos ajustes das seguintes dotações
abaixo, na Lei Orçamentária Anual, ajustando a LDO do exercício de 2018 e o PPA dos
exercícios de 2018 a 2021, conforme especificações abaixo:
SUPLEMENTAÇÃO:
04.001.28.843.0016.0001 AMORTIZ.E ENC. DE FINANCIAMENTOS
58 04.001.28.843.0016.0.001.3.2.90.21.00.0 -01000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA COM - R$ 7.000,00
59 04.001.28.843.0016.0.001.4.6.90.71.00.0- 01000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM
- R$ 40.000,00
07.001.10.301.0007.2106 VIGIA SUS
296 07.001.10.301.0007.2.106.3.3.90.39.00.0-31796 OUT SER TERC-PES JURÍDICA R$ 10.000,00
12.004.08.244.0008.2035 MANUT. DAS ACOES SOCIAIS
560 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.39.00.31938 OUT SERV TER.PESSO JURÍDICA R$ 40.000,00
TOTAL............................................................................................R$ 97.000,00
Art. 2º - Como recurso para cobertura do artigo primeiro, servirá o cancelamento de
dotação abaixo no orçamento corrente, de acordo com o Artigo 43 Inciso III da Lei Federal
n. 4.320 como segue abaixo discriminados:
08.004.12.367.0010.2051 MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL
452 08.004.12.367.0010.2.051.3.3.50.43.00.0 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

R$ 20.000,00

11.001.20.608.0014.2064 MANUTENCAO DE TRATORES E HORAS MAQ.SETOR AGRICOLA
507 11.001.20.608.0014.2.064.3.3.90.30.00.0 01000 MATERIAL DE CONSUMO............ R$ 17.200,00
12.004.08.244.0008.2035 MANUT. DAS ACOES SOCIAIS
545 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 2.800,00
550 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.30.00.0 31747MATERIAL DE CONSUMO
R$ 12.000,00
701 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.39.00.0-01947 –OUT.SEV.T. PESSOA JURÍDICA R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
559 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.39.00.0 3174 7OUT.SER. T. PESSOA JURIDICA
700 12.004.08.244.0008.2.035.4.4.90.52.00.0 1934- EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
TOTAL......................... .....................................................................R$ 97.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE CRUZEIRO
DO SUL - ESTADO DO PARANÁ - 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Ademir Mulon
- PREFEITO MUNICIPAL -

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
NATUCOR TINTAS LTDA - ME torna público que recebeu
do IAP, a Licença Prévia para a fabricação de tintas,
esmaltes, lacas, vernizes e impermeabilizantes. Instalado
na Rua Mituro Yanaze, número 237 - Parque Industrial,
CEP 87.600-000, Nova Esperança-PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
NATUCOR TINTAS LTDA - EPP, CNPJ 05.965.958/000130, torna público que irá requerer ao IAP a solicitação da
Licença de Instalação para a fabricação de tintas, esmaltes,
lacas, vernizes e impermeabilizantes. Instalado na Rua
Mituro Yanaze, número 237 - Parque Industrial, CEP
87.600-000, Nova Esperança-PR.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 74.163.718/0001-35
www.cmitaguaje.pr.gov.br
AV. GOV. MOISÉS LUPION, 555 – FONE (44) 3332-1174 – FAX (44) 3332-1126 – CEP 86.670-000 –
ITAGUAJÉ –PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 06/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
CONTRATADO: TORRES E NIRO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n.º 17.270.369/0001-17.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade da
CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, compreendendo os serviços contábeis, elaboração de balanços,
balanço geral, SIM-AM, prestação de contas diversas, elaboração da LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL),
alteração orçamentária e outros serviços inerentes a atividade, no período de 12 (doze) meses.

VALOR:

Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ,
COMPREENDENDO
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, BALANÇO
GERAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS,
SIM-AM,
ELABORAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA
ANUAL), ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, E
OUTROS SERVIÇOS INERENTES A ATIVIDADE.

Meses

12

Valor Máx.
Unit.
R$ 3.500,00





EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 133/2018 – MF.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 69/2018
PARTES: Município de Floraí e a empresa: IRMÃOS CONTIN LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA
MUNICIPALIDADE.

VALOR: R$. 104.516,50 (cento e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/12/2018 à 11/12/2019
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 11/12/2018.
______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

Valor
Máx.
Total.
R$ 42.000,00

VIGENCIA: 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

0100101031000130013390390000- 01001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

FORO: Comarca de Colorado - PR
Itaguajé, 11 de Dezembro
de 2018.
ESTADO DO
PARANÁ
CNPJ 74.163.718/0001-35

www.cmitaguaje.pr.gov.br

AV. GOV. MOISÉS LUPION, 555 – FONE (44) 3332-1174 – FAX (44) 3332-1126 – CEP 86.670-000

ITAGUAJÉ
–PARANÁ
NIVALDO FRANCISCO
DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Presidente da Câmara Municipal de Itaguajé, SR. NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS , no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de
Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado

:
:
:
:
:

03

07/2018
02/2018
Pregão:
11/12/2018
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Profissionais de Contabilidade da CAMARA MUNICIPAL DE
ITAGUAJÉ, compreendendo os serviços contábeis,
elaboração de balanços, balanço geral, SIM-AM, prestação de
contas diversas, elaboração da LOA (LEI ORÇAMENTARIA
ANUAL), alteração orçamentária e outros serviços inerentes a
atividade, no período de 12 (doze) meses.













            
           









 
    
       
     






         










               
               


















1

Fornecedor: TORRES E NIRO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob n.º 17.270.369/0001-17
Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DA
CAMARA
MUNICIPAL
DE
ITAGUAJÉ,
COMPREENDENDO
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, BALANÇO GERAL,
PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS, SIM-AM,
ELABORAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL),
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, E OUTROS SERVIÇOS
INERENTES A ATIVIDADE.

Meses

12

Valor Máx.
Unit.
R$ 3.500,00

Valor
Máx.
Total.
R$ 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA
Estado do Paraná
Exercício: 2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Valor Total Homologado - R$ 42.000,00
ITAGUAJE, 11 de Dezembro de 2018
_______________________
____________________________
_______________
_____________
__________
______________________________________
NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.115/2017, objetivando a AQUISIÇÃO
DECARNES E DERIVADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2018.. decorrente de
Pregão n° 78/2017, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e
a MURILO DEL'BIANCO CRIPPA-SUCESSOR DE VALMIR JOSÉ CRIPPA AÇOUGUE
ME inscrita no CNPJ sob nº. 95.436.986/0001-53. aditivam o contrato com término
31/03/2019 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento
respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei
de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, ratifica a
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 053/2018, nos termos do Artigo 24 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, conforme quadro abaixo:
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 118/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 53/2018
Contratado: ZAGO EVENTOS EIRELI – ME
CNPJ nº. 28.888.085/0001-05
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A
REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON,
REALIZADO A NOITE DO DIA 31 DE DEZEMBRO 2018, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NESTE
MUNICIPIO.
Valor: R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais).
Data da Assinatura: 11 de Dezembro de 2018
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
Itaguajé, 11 de Dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.

Marcia Cristina Dall'Ago
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Estado do Paraná
Exercício: 2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.118/2017, objetivando a Aquisição de
pão francês para compor a merenda escolar e atenderem as escolas da rede municipal
de ensino para o ano letivo de 2018. decorrente de Pregão n° 80/2017, que entre si
celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a MAYARA YUNA TAKAHASHI
EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob nº. 24.193.766/0001-06. aditivam o contrato com
término 31/03/2019 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de
vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos
termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Estado
do Paraná
CRISOGONO NOLETO
E SILVA
JUNIOR

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.
FL

Avenida Governador
Lupion, 605Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283
PREFEITO
MUNICIPAL

------------------------------ CNPJ76.970.359/0001-53 ------------------------------

Marcia Cristina Dall'Ago

EXTRATO DO CONTRATON°.63/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Estado do Paraná
Exercício: 2018

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 53-2018
CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede à Av.

Governador Lupion, 605, inscrito no

CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.
CONTRATADO:

ZAGO EVENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº. 28.888.085/0001-05

www.elotech.com.br

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

OBJETO:AQUISIÇÃO

E PREPARAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOSPARA A REALIZAÇÃO DE SHOW
PIROTÉCNICO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, REALIZADO A NOITE DO DIA 31 DE
DEZEMBRO 2018, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO
ROJÃO DE VARA CORES MISTAS
TORTA 50 TURBO DE 1/3 POLEGADAS
DE CORES VARIADAS
TORTA DE 100 TURBOS DE 2/0
POLEGADAS
DE
CORES
COM
VARIADAS E EFEITOS
TORTA DE 30 TUBOS DE CORES COM
EFEITOS SONOROS
TORTA EFEITOS W DE 90 TUBOS EM
CORES VARIADAS
TORTA DE 50 TUBOS CORES
TORTA COM 177 TUBOS DE VARIAS
POLEGADAS COM EXPLOSÃO DE
CORES E EFEITOS
MORTEIROS DE 5 POLEGADAS
MORTEIROS DE 6 POLEGADAS
MORTEIROS DE 7 POLEGADAS
BATERIA DE TIRO 468

UNIDADE
DUZIA
CAIXA

QUANT.
8
1

V. UNIT.
R$ 150,00
R$ 510,00

V. TOTAL
R$ 1.200,00
R$ 510,00

CAIXA

1

R$ 1.145,00

R$ 1.145,00

CAIXA

1

R$ 520,00

R$ 520,00

CAIXA

1

R$ 600,00

R$ 600,00

CAIXA
CAIXA

1
1

R$ 520,00
R$ 1.750,00

R$ 520,00
R$ 1.750,00

UNID
UNID
UNID
CAIXA

5
2
1
1

R$ 185,00
R$ 225,00
R$ 250,00
R$ 200,00
TOTAL

R$ 925,00
R$ 450,00
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 8.070,00

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.117/2017, objetivando a Aquisição de
polpas de fruta congelada diversos sabores para compor a merenda escolar e atenderem
as escolas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2018.. decorrente de Pregão
n°
79/2017, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a
MAYARA YUNA TAKAHASHI EIRELI - ME
inscrita no CNPJ sob nº.
24.193.766/0001-06. aditivam o contrato com término 31/03/2019 As prorrogações serão
consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original
admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.

Marcia Cristina Dall'Ago
PREFEITO MUNICIPAL

VIGÊNCIA:30 (trinta) dias.
DOTAÇÃO:

www.elotech.com.br

05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.

Itaguajé, 11 de Dezembro de 2018
CONTRATANTE
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2018
DISPENSA 50/2018- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
ESTADO
DO PARANÁE DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP.
Contratada:
M T COMERCIO
PREFEITURADE
MUNICIPAL
DE OURIZONA
Nr.: 50/2018
- DL
Objeto: AQUISIÇÃO
BRINQUEDOS
PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL LUZ
DO MUNICÍPIO
DE
OURIZONA.
76.282.672/0001-07
Processo Administrativo:
193/2018
Duração: CNPJ:
31/12/2018.
RUA BELA VISTA, 1014

Valor: R$ C.E.P.:
7.496,00
(sete mil,
quatrocentos
e noventa e seis reais).
87170-000
- PR
- Ourizona

Processo de Licitação:

184/2018

11/12/2018

Data do Processo:

Data da Assinatura:
de dezembro de 2018.
ESTADO DO11
PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Folha: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURIZONA11 de dezembro de 2018.
Ourizona-PR,

Nr.: 50/2018 - DL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

76.282.672/0001-07
CNPJ:
Processo Administrativo:
193/2018
DISPENSA
DE LICITAÇÃO
ESTADO
DO PARANÁ
RUA
BELA VISTA,
1014
Processo
de Licitação:
184/2018
MANOEL
RODRIGO AMADO
www.elotech.com.br
O(a)
Prefeito
Municipal,
AMADO, no uso das atribuições que
lhedo
são
conferidas pela legislação
em
87170-000
Ourizona
-OURIZONA
PR
C.E.P.:
- MANOEL
11/12/2018
Data
Processo:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RODRIGO
Nr.:
50/2018
DL
Prefeito Municipal

vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

Folha: 1/1
Processo
Administrativo:
193/2018
DISPENSA
DE LICITAÇÃO

76.282.672/0001-07
CNPJ:
ESTADO
DO PARANÁ
RUA BELA VISTA, 1014

Processo de Licitação:

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE OURIZONA
87170-000
C.E.P.:
- Ourizona - PR

184/2018

Nr.: 50/2018 - DL 11/12/2018
Data do Processo:
TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO
E Licitação
ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO LICITATÓRIO
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente
nestes termos:
CNPJ:

76.282.672/0001-07

Processo Administrativo:

193/2018
Folha:
1/1

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2018

BELA VISTA,
184/2018
aRUA
) Processo
Nr.:1014 MANOEL
Processo
Licitação:pela legislação
184/2018
O(a)
Prefeito
Municipal,
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que
lhe são de
conferidas
em
87170-000
Ourizona
- PR
vigor, bC.E.P.:
especialmente
pela Lei -Nr.
8.666/93
e alterações posteriores, a vista do parecerData
conclusivo
exarado pela Comissão
de
11/12/2018
do Processo:
50/2018-DL
) Licitação
Nr.:
Licitações,
resolve:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

c ) Modalidade:
d ) Data Homologação:

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
11/12/2018

a ) Processo Nr.:

184/2018

CONSTITUI A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, PARA O BIÊNIO
2017/2018.

Folha: 1/1

O(a)
Prefeito
MANOEL
RODRIGO AMADO,
no uso das
Sequência:
0 atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
11/12/2018
e ) Data
daMunicipal,
Adjudicação:
vigor,
especialmente pela
Lei Nr. 8.666/93
e alterações
posteriores,
atermos:
vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente
Licitação
nestes
AQUISIÇÃO
DEE
BRINQUEDOS
PARA DISTRIBUIÇÃO
NO NATAL LUZ
DO MUNICIPIO DE
f )TERMO
Objeto
daDE
Licitação
HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICAÇÃO
DE PROCESSO
LICITATÓRIO
Licitações,
resolve:
OURIZONA.

O SR. MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
PROMULGA A SEGUINTE,

O(a)
Prefeito Municipal,
MANOEL
RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
50/2018-DL
b ) Licitação
Nr.:
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Dispensa
de Licitação
p/ nestes
Compras
e Serviços
c ) Modalidade:
01 - HOMOLOGAR
a presente
Licitação
termos:
Licitações,
resolve: E ADJUDICAR

d ) Data Homologação: 11/12/2018
184/2018
a )) Processo
Nr.:
(em Reais R$)
Sequência: 0
11/12/2018
e
Data da Adjudicação:
g ) Licitação
Fornecedores
Qtde de Itens Média Descto (%)
Total dos Itens
50/2018-DL
b
Nr.: e Itens Vencedores:
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL LUZ DO MUNICIPIO DE
f ) Objeto da Licitação
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente Licitação nestes termos:
OURIZONA.de Licitação p/ Compras e Serviços
Dispensa
c ) Modalidade:
11/12/2018
d )) Processo
Data Homologação:
184/2018
a
Nr.:
Sequência: 0
11/12/2018
e )) Licitação
Data da Adjudicação:
50/2018-DL
b
Nr.:
AQUISIÇÃOde
DELicitação
BRINQUEDOS
PARA DISTRIBUIÇÃO
Objeto da Licitação Dispensa
p/ Compras
e ServiçosNO NATAL LUZ DO MUNICIPIO DE
cf )) Modalidade:
OURIZONA.
M T COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
3
7.496,00
0,0000
11/12/2018 EIRELI EPP
d -)003487
Data -Homologação:
(em Reais R$)
3 Itens Média Descto (%)
7.496,00
Sequência: 0
11/12/2018
e
da Adjudicação:
g ) Data
Fornecedores
e Itens Vencedores:
Qtde de
Total dos
Itens

f ) Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL LUZ DO MUNICIPIO DE
OURIZONA.

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:
Qtde de Itens Média Descto (%)
2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00 (473)
Dotação(ões):
- 003487 - M T COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP
3

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

3
Qtde de Itens

- 003487 - M T COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP

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

3

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

3
3

Ourizona, 11 de Dezembro de 2018.

Dotação(ões):

0,0000

3

Dotação(ões): 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00 (473)
- 003487 - M T COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP

0,0000
Média Descto (%)

(em Reais R$)
Total dos Itens
7.496,00
7.496,00
(em Reais
R$)
Total dos Itens

7.496,00
7.496,00

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO
2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00 (473)

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00 (473)

Art. 1º) Tornar público o Resultado da Eleição que compôs a
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Uniflor, para o biênio 2019/2020, ficando
assim constituída:
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1º SECRETÁRIO:
2º SECRETÁRIO

JOSÉ CARLOS DA SILVA (PP)
JOÃO FERREIRA LEITE (PP)
ELAINE NUNES FRANZONI POIELI (PHS)
VALDECI BEZERRA DOS ANJOS (PSD)

Art. 2º) Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro
de 2019, revogadas as disposições em contrário

7.496,00
7.496,00

0,0000

RESOLUÇÃO:

Edifício da Câmara Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, 10 de dezembro de
2018.
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

04 Nova Esperança: Edição 3029 | Colorado: Edição 2116
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO
CONTRATO Nº 294/2017.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
AO
CONTRATO
nº
294/2017,
oriundo
da
INEXIGIBILIDADE nº 061/2017 – conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
O MUNICÍPIO DE COLORADO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Avenida Brasil, n.º 1250, Colorado, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.970.326./0001-03, neste ato
representado por seu Prefeito Marcos José Consalter de Mello, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade R.G. nº 1.415.390-SSP/PR, inscrito no CPF nº 387.938.149-68, residente e domiciliado
nesta cidade de Colorado, Estado do Paraná, doravante denominado MUNICÍPIO e do outro lado o Sr. JOSE
BATISTA MARINELLO, inscrito no Cpf nº 284.747.919-87, brasileiro, casado, escrivão, portador do RG nº
2.058.078 PR, , residente e domiciliado, no Município de Colorado Estado do Paraná; firmam o presente termo
aditivo nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e conforme as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado pelo período de 181 (cento e oitenta e um) dias, o contrato 294/2017 firmado em 20 de
Outubro de 2017, a partir do dia 02 de Outubro de 2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A presente alteração contratual representa um aumento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e será custeado
mediante os seguintes recursos orçamentários:
Dotação

Departamento
Manter as Atividades
Administrativas e Paço
Municipal

05.001.04.122.0003.2.007

Elemento de
Despesa
3.3.90.36.66 Ficha 74 –
Fonte 000
Serviços
Judiciários

Valor
9.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Este termo aditivo aderirá ao
Contrato Primitivo e será devidamente publicado no Órgão de publicação oficial do Município, para todos os
efeitos legais.
Justas e acordadas as partes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas,
a fim de que produza os efeitos legais e pretendidos.
Colorado-Pr, 02 de Outubro de 2018.
MUNICIPIO DE COLORADO
Marcos José Consalter de Mello
CONTRATANTE

JOSE BATISTA MARINELLO
CONTRATADO

Testemunhas:
_________________________________
Nome:
CPF n°:

_________________________________
Nome:
CPF n°:

P
Prreeffeeiittuurraa M
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Paarraannaappooeem
maa

Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________

EXTRATO CONTRATO Nº 1109-745//2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: FLINN DIVERSÕES PARK LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 09.301.505/0001-60, com sede na Rua Ezequias Braz da Silva, 949, centro – cidade de
Florestópolis - estado – CEP 86.165-000, neste ato representada pelo Sr. (a) Silvana
Dominiano Dias, brasileira, solteiro, portador do RG 32.394.631-8 SSP/PR e CPF 280.442.96875, residente na Cidade de Maringá - Estado do Paraná.
OBJETO: Locação de parque de diversão infantil para festividade no município, com dez brinquedos,
sendo: Space Loop, Barco Vick, Roda Estrela, Minhocão, comboio, Calhambeque, fusca, jipe, cama
Elástica 4P e Cama Elastina (redonda).
VIGÊNCIA: O prese nte Co ntrato vig ora rá
assi natura .

até 0 2 ( do is) meses a partir da

Nova Esperança | 12 de Dezembro de 2018 | Quarta-feira

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2018
Processo nº 164/2018
Considerando a necessidade da Secretaria de Administração em relação a
Contratação de empresa para prestação de serviços de passeio dentro do
Município de Flórida em veículo caracterizado como trenzinho com no mínimo
dez lugares para chegada do papai Noel e passeio com a população no dia 17
de dezembro inauguração das festividades de natal, e considerando a cotação
de preços constante nos autos, e considerando que a contratação, pela sua
natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta
e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para
dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se
justifica a formalização da presente dispensa, conforme certidão constante nos
autos, DISPENSO A LICITAÇÃO com fundamento no artigo 24, caput, IV da Lei
Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), em
proveito da empresa ROSANGELA CRISTINA DA VEIGA MARANGONI, CNPJ:
00.938.752/0001-06. Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em
todos os seus termos e atos.
se o presente ato de dispensa.
Publique-se
Flórida, 11 de dezembro de 2018.
MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2018
Pelo presente termo, fica HOMOLOGADO o procedimento licitatório acima
referido, haja vista a observância, em toda a sua tramitação, do disposto na Lei
Federal nº 10.520/02 a Lei Federal nº 8.666/93.
Fica HOMOLOGADA, ainda, a adjudicação do objeto constante nos autos
feita pelo Pregoeiro.
Empresa: CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, com o CNPJ
de nº 26.902.814/0001-05, situada na ROD BR, 376, S/N, KM 188, Zona Suburbana,
CEP: 86990-000, na cidade de Marialva/PR, com o valor de R$ 294.500,00
(duzentos e noventa e quatro mil e duzentos reais).
Florida/PR, 11 de dezembro de 2018.
MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal
*REPUBLICAÇÃO*
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2018
Processo nº 159/2018
Considerando a necessidade da Secretaria de Saúde em relação a Contratação
de Empresa especializada e AUTORIZADA para execução de serviços oriundos
RUA SÃO DE
PEDRO,
443, CEP 86780-000
do reparo da CONSERVADORA
VACINAS
ELBER, da secretaria de saúde
TELEFONE (44) 3257-1212
do município, e considerando
a conveniência
em relação à contratação, DECLARO
www.florida.pr.gov.br
/ E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br
INEXIGIÍVEL A LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, com fundamento no art. 25,
caput da Lei Federal nº 8.666/93, para a prestação dos serviços em favor da empresa: N.L.
COMÉRCIO DE PEÇAS DE UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ:
07.663.275/0001-54, com o valor de R$ 3.363,00 (três mil e trezentos e sessenta e três
reais)
Fica desde já autorizada e ratificada a presente inexigibilidade, ficando autorizada a
publicação, para os fins do art. 26, caput da Lei Federal nº 8.666/93.
Flórida 11 de dezembro de 2018.

VALOR: A contratante pagará a contratada pelos serviços prestados R$ 15.000,00(quinze mil
reais), mediante apr es entaçã o de not a Fi sc al .
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta de dotações orçamentárias:
03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 570
Paranapoema, 04 de Dezembro de 2018.
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FERREIRA NAVARRO

____________________________________________________

Estado do Paraná
PREFEITA MUNICIPAL
CNPJ nCONTRATANTE
º 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2018

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
Contratada: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de uma RETROESCAVADEIRA 4x4, última série, nova, zero
hora, marca JCB, modelo 3CX, fabricação 2018, potência líquida no valente de
88 HP, peso operacional RUA
de SÃO
8.185Kg,
carregador
PEDRO, 443,
CEP 86780-000frontal com capacidade da
(44)
3257-1212
caçamba de 1,10m³, www.florida.pr.gov.br
caçambaTELEFONE
da retro
com
30 polegadas, cabine fechada com
/ E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br
sistema de ar condicionado de fábrica, tanque cheio, garantia de 12 meses e
demais características técnicas constantes no MODELO 07 anexo II do edital (Procedimento Licitatório PE 171/18 - SRP-SEAP/DEAM Lote 8).
Valor total da contratação: R$ 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos
reais).
Vigência do contrato: até 11 de março de 2019.
Flórida, 11 de dezembro de 2018.
MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 78/2018 – PMP, NA FORMA DOS
__________________________________________________________________________________________
PARECERES
DA–LEI
Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro,
fone fax: 0**44
3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para Outros serviços
e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez:
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000
TELEFONE (44) 3257-1212
www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br

OBJETO: Locação de parque de diversão infantil para festividade no município, com dez brinquedos,
sendo: Space Loop, Barco Vick, Roda Estrela, Minhocão, comboio, Calhambeque, fusca, jipe, cama
Elástica 4P e Cama Elastina (redonda).
EMPRESA: Flinn Diversões Park LTDA.
CNPJ: 09.301.505/0001-60
VALOR CONTRATADO: R$ 15.000,00(quinze mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 570
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO
LOCAL E DATA: Paranapoema, 10 de Dezembro de 2018.
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Estado do Paraná

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000
TELEFONE (44) 3257-1212
www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br

CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_______________________________________________

_____________________________________________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº 1110-746/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

______________________________________________________________________________
CONTRATADO: L.F.CORRÊA - GRÁFICA, CNPJ: 04.400.137/0001-94, sediada na Rua São Paulo,
414, no Município de Colorado, neste ato____________
representado pelo Srº Aparecido Claudemir Correa, RG:
Rua.SSP/PR
Dr. José Cândido
Muricy,
216, Centro, fonedomiciliado
fax: 0**44 – e
3342-1133
- E-mail:
pmpoema@bol.com.br
3.320.344-6
E CPF:
458.931.289-15,
residente
na cidade
de Colorado, Estado do
Paraná.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico para UBS.

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 84.781.251/0001-40
___________________________________________________________________

VIGÊNCIA: O present e Contrato v ig orará pelo pra zo de 0 2(do is) meses a partir
da ass inat ura .

VALOR: Pe la Prest ação dos Ser viço s , objeto d o pre se nte Contrato, a
CONT RAT ANT E p a g ará a CONT RAT A DA, sobr e a q uantia de R$ 17.425,00
(dezessete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), mediante apr esentaç ão de nota
Fisc al.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta de dotações orçamentárias:
03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 570
05.005.10.301.0048.2237.339039.0000 RED. 218
Paranapoema, 11 de Dezembro de 201 8.
____________________________________________________
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Estado do Paraná
PREFEITA MUNICIPAL
CNPJ CONTRATANTE
nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida Tiradentes,
645 – Recanto Piracema do Paranapanema - CEP: 87.690-000 – JARDIM OLINDA - PR, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 84.781.251/0001-40, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, em
pleno exercício de seu mandato e funções, Senhora ELIZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA, ratifica a
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 06/2018, nos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, conforme quadro abaixo:
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 08/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2018
Contratada:
BRUNO
ALEXANDRE
CARDOSO
CNPJ N°: 24.546.591/0001-65
03789955965,
Objeto do Certame: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE
FUNCIONÁRIOS, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO NA GERAÇÃO DE DADOS DO SIMAM, LEVANTAMENTOS DE DADOS PATRIMONIAIS E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ESOCIAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.
Valor: R$ 7.730,00 (Sete Mil Setecentos e Trinta Reais).
Foro: Comarca de Paranacity,, Estado do Paraná.
Jardim Olinda, 11 de Dezembro de 2018
2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

ESTADO DO PARANÁ
ELIZABETH CARNEIRO
DE MOURA SILVA
CNPJ 84.781.251/0001-40
PRESIDENTE DA CÂMARA
___________________________________________________________________

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 79/2018 – P.M.P, NA FORMA DOS
PARECERES DA LEI
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”, do inciso
II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a
parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma
só__________________________________________________________________________________________
vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).
Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br

EXTRATO DO CONTRATO N°. 07./2018
CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
cidade de Jardim Olinda-PR., inscrita no CNPJ sob o n.º 84.781.251/0001-40.

CONTRATADO:

BRUNO ALEXANDRE CARDOSO 03789955965, inscrita no CNPJ nº 24.546.591/0001-65

OBJETO:

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

PARA

CAPACITAÇÃO

E

TREINAMENTO

DE

FUNCIONÁRIOS,

COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO NA GERAÇÃO DE DADOS DO SIM-AM, LEVANTAMENTOS DE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico para UBS.

DADOS PATRIMONIAIS E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E-SOCIAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JARDIM OLINDA.
VALOR:

EMPRESA: L. F. CORRÊA- GRÁFICA.

Item

Descrição

Unid

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

CNPJ: 04.400.137/0001-94
Prestação de serviços de capacitação, UNID
01
R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
treinamento,
interpretação
de
erros,
acompanhamento na geração e análise de
dados que visará o atendimento a normas e
Leis em vigência abrangendo os diversos
setores
do
Legislativo
Municipal
________________________________________________________________________________________________
concernentes ao solicitado pelo TCE-PR
01

VALOR CONTRATADO: R$ 17.425,00 (dezessete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.003.04.122.0012.2206.339039.0000 RED. 570
05.005.10.301.0048.2237.339039.0000 RED. 218

Prolongamento da Avenida Tiradentes, 645 – Recanto Piracema do Paranapanema - CEP: 87.690-000 – JARDIM OLINDA - PR
02

03

PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO
LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 10 de Dezembro de 2018.

VIGÊNCIA:
DOTAÇÃO:

FORO:

Levantamento de dados patrimoniais, UNID
01
R$ 2.550,00
conferência
com
os33111001
dados informados
Telefax
(44)
– E-mail para
camara@jardimolinda.pr.gov.br
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
www.cmjardimolinda.pr.gov.br
Levantamento de informações,
treinamento, UNID
01
R$ 2.580,00
Acompanhamento do E-Social para envio
das informações

TOTAL R$ 7.730,00

31/12/2018.

010010103100120013390390000- 01001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Comarca de Paranacity – Estado do Paraná.
Jardim Olinda, 11 de Dezembro de 2018.

_______________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO

PREFEITA MUNICIPAL

______________________________________________________________________________

CONTRATANTE
ELIZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

R$ 2.550,00

R$ 2.580,00
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Ratinho Júnior pede apoio da Itaipu
para a integração da América Latina

Para reforçar o apoio
do país vizinho aos projetos
idealizados pelos paranaenses, o diretor-geral paraguaio
da Itaipu, José Alberto Alderete Rodríguez, participou
do encontro. Foi a primeira
vez que um mandatário paraguaio de Itaipu esteve
em uma reunião do G7. Ele
referendou os projetos que,
aos poucos, já estão sendo
tratados, como o acordo de
cooperação técnica assinado
ao ﬁm da reunião, entre a
Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) e o SebraePR, para levar adiante o
projeto “Políticas públicas e
fiscais para a melhoria do
ambiente político e empresarial do Estado do Paraná”.
Pelo projeto, o Sebrae-PR vai coordenar, juntamente com a FPTI, o progra-

ma de desenvolvimento nos
24 territórios paranaenses,
com duração de quatro anos
– de 2019 a 2022.
Com a interlocução e
o apoio ﬁnanceiro da Itaipu,
outros projetos já estão a
caminho e alguns, de maior
projeção e impacto, sendo
gestados. A construção de
duas novas pontes entre
Brasil e Paraguai – ﬁnanciadas pela Itaipu e que devem
ser oﬁcialmente anunciadas
ainda este mês – faz parte
do rol de iniciativas que,
amadurecidas as parcerias, devem se multiplicar
e revolucionar a integração
logística da região.
O comércio exterior
do Paraguai é altamente
integrado e complementar ao dos países vizinhos,
em especial ao do Brasil. O

Brasil é, tradicionalmente,
o principal mercado para
os produtos de exportação
paraguaios e está entre os
principais fornecedores do
Paraguai. Segundo o Ministério de Relações Exteriores
do Brasil, entre 2002 e 2013
o ﬂuxo de comércio bilateral
elevou-se de US$ 942 milhões para US$ 4 bilhões, o
que corresponde a um aumento de cerca de mais de
300%. No mesmo período, as
exportações brasileiras para
o Paraguai cresceram de US$
559 milhões em 2002 para
US$ 2,9 bilhões em 2012.
No começo deste
mês, Ratinho Júnior levou
ao presidente eleito, Jair
Bolsonaro, a proposta de
retomada de um projeto
de integração dos oceanos
Atlântico e Pacíﬁco. A ligação

ferroviária e rodoviária entre
os portos de Paranaguá (Paraná) e Antofagasta (Norte
do Chile) seria feita com
recursos da binacional.
“Estaríamos criando
‘um novo Canal do Panamá’,
o que seria um ganho logístico
maravilhoso para a América
Latina”, ressaltou Ratinho.
“E a Itaipu pode ser uma
ferramenta estratégica e até
indutiva na elaboração do
projeto, para a gente poder
trazer investidores do mundo
todo para colaborar com essa
obra, que será talvez a mais
importante da América Latina”, destacou o governador
eleito. “Nesse processo, Brasil
e Paraguai seriam líderes de
uma nova logística de integração para o continente.”
Essa proposta da
ligação é de absoluto inte-

resse do Paraguai porque
necessariamente passaria
pelo país vizinho, que se
tornaria um hub de importações e importações dos
mercados que utilizam os
dois oceanos, Pacífico e
Atlântico, para suas transações internacionais. O
Paraguai, inclusive, já está
se modernizando e criando
infraestrutura rodoviária
para isso.
Para o diretor-geral
brasileiro da Itaipu, Marcos
Stamm, é uma honra para a
Itaipu colaborar mais uma
vez para a união de esforços entre brasileiros e paraguaios. “Este sentimento
que nos une é o mesmo
que nos fez chegar, agora,
à marca de 2,6 bilhões de
MWh de energia gerada pela
usina, um índice sem paralelo no mundo. É com essa
força que nos colocamos
à disposição para ajudar o
Paraná e o Paraguai a se
desenvolverem, pois todos
nós ganhamos com isso.”
Segundo o diretorgeral paraguaio, José Alberto Alderete Rodríguez, é
fundamental fortalecer as
relações entre os dois países, “principalmente com o
Paraná”, para que o comércio, a indústria e a produção
possam integrar-se permanentemente. “Para nós,
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o Estado do Paraná é um
mercado com 12 milhões
de habitantes e, para o Paraná, o Paraguai é um país
que tem ótimas condições
para que se possa investir e
produzir matéria-prima, industrializar lá e vender aqui
[no Paraná].”
O presidente do Conselho Deliberativo do SebraePR, Ágide Meneguette, comemorou a convergência de
esforços. “Este é um momento muito feliz porque temos
uma oportunidade ímpar para
iniciar uma grande integração
com o Paraguai, nos setores
de agroindústria e infraestrutura”, disse. No entanto,
segundo Meneguette, é preciso ir além. “Ficamos muito
satisfeitos pelo interesse da
Itaipu em colaborar com o
planejamento estratégico do
Paraná, mas o sucesso da iniciativa vai depender também
do engajamento da sociedade
com o setor produtivo.”
Também participaram do encontro o diretor
de Coordenação da Itaipu,
Newton Kaminski; o diretor
ﬁnanceiro executivo, Mario
Cecato; o diretor jurídico,
Cezar Ziliotto, o diretor-superintendente do Parque
Tecnológico Itaipu (PTI), Jorge Callado; e o diretor administrativo-ﬁnanceiro do PTI,
Andrei de Oliveira Rech.

Reinauguração da Casa da Cultura
Professor Pedro Ananias em Floraí
Para desenvolver
projetos na área da educação e da cultura como: Fanfarra, Violão, Ar tesanato, Jump, Ballet, Kung Fu,
Cidadãos Mirins entre outros
e ser um espaço para encontros e reuniões de diferentes
atividades foi entregue a
CASA DA CULTURA PROFESSOR PEDRO ANANIAS, esta
solenidade de abertura e de
reinauguração aconteceu
nesta segunda-feira (10).
Autoridades entre
eles o Prefeito Fausto Eduardo Herradon, a Vice Prefeita
Edna Contin, o Presidente
da Câmara de Vereadores
Marcio Leandro, Secretaria
de Educação Professora Maria Angela Zampieri Gimenez, Vereadores, Diretores,
Professores, estudantes dos
projetos Cidadãos Mirins e
Kung Fu, apresentação de
danças da rede de educação
Sagrado Coração de Jesus de
Nova Esperança e o Ballet da
academia Marcia Angely de
Maringá e com um grande
público prestigiando o even-

to. Fizeram uso da palavra
em nome dos gestores do
Município de Floraí, primeiro
a Professora Maria Angela que elogiou muito o Prefeito
Fausto pelo desempenho

na administração municipal
principalmente no carinho
tratado com a Casa da Cultura, que será instrumento para
o desenvolvimento do ensino
aprendizagem e as mais dife-

rentes praticas para a cultura
e a formação do caráter.
Depois falou a Vice
Prefeita Edna Contin enaltecendo a família do homenageado e ao Prefeito Fausto pelo
seu trato e a seriedade da
administração do município,
que ela acompanha no dia a
dia. O Prefeito manifestou-se
a seguir falando da alegria de
poder entregar a comunidade
importante obra, destacou o
reconhecimento manifestado
por segmentos organizados,
parabenizou a equipe que
com ele trabalha visando
sempre o bem comum, saudou os familiares do homenageado e o público que prestigiou a solenidade. Por último
usou da palavra em nome da
família homenageada o Luiz
Roberto “Beto”, agradecendo
ao Executivo Municipal e ao
Legislativo pela denominação
da Casa da Cultura com o
nome do seu falecido pai.
Ponto alto da cerimônia também tivemos o reconhecimento dos presentes
com os aplausos manifestados durante toda a apresentação de dois projetos de
caráter social da mais alta
importância, Projeto Cidadãos Mirins e Kung Fu.

Parabéns Nova
Esperança pelos
seus 66 anos!!
a cidade
Neste dia 14 de dezembro , a noss
abenizar
par
justo
s
mai
completa 66 anos. E hoje nada
rreira,
gue
,
bem
do
te
o povo de Nova Esperança. Gen
honesta e trabalhadora
que, com seu trabalho
diá rio , con stro i o
des env olv ime nto do
nosso município .
E den tro das
suas possibilidades , não
mede esforços na busca
do cre scim ent o e de
melhores dia para nossa
cidade ..
Feliz aniversário
par a nos sa que rida
cidade ..
Gildo Dosso

ITAGUAJÉ

Ato Cívico abre a semana de Aniversário do Município com retorno
e fecha em grande estilo com premiação record e vários sho

O

2º FEFABAN - Festival de Bandas e Fanfarras, aconteceu no dia 25/11
abrindo os festejos da Semana do Aniversário de Itaguajé, que no dia 30
de Novembro completou 63 anos de Emancipação Política Administrativa.
O evento reuniu 08 grupos instrumentistas vindos do interior do estado de São
Paulo e do Paraná .Entre as bandas e fanfarras a população de Itaguaje teve
orgulho de poder assistir um grande show da fanfarra de percussão Marcial
municipal local em sua reestréia. O retorno da Banda do município era um dos
projetos do Prefeito Juninho, que tem como objetivo o resgate da cultura local
e a integração de crianças e Jovens através da cultura musical , além de estar
descobrindo talentos e ajudar os alunos a compreenderem a importância de
se comemorar uma data cívica, principalmente quando se comemora o aniversário da Cidade. Destaque também ao locutor oﬁcial de todos os eventos, na
palavra ﬁrme, segura e solidária de Valmir Santos da Rádio Loreto FM (87.9).
A abertura do 2º FEFABAM contou com a ilustre participação dos alunos do
CRAS, sob a maestria da prata da casa , a Cantora e Professora de canto Jéssica Ferrari, entoando o Hino Nacional Brasileiro. O Prefeito Juninho, saudou
os presentes, as autoridades locais e visitantes, e agradeceu todas as corporações e maestros que abrilhantaram o evento ,bem como os moradores e
organizadores da festividade que se concretiza pelo segundo ano consecutivo

. Estavam presentes a Fanfarra Municipal de Inajá, a Banda Marcial de Santo
Inácio e de Taciba (SP) Banda de Percussão de Paranapoema, Banda Municipal
de Sandovalina (SP) e Flórida Paulista e Banda Marcial de Querência do Norte.
Destacando a como ele mesmo disse, “anﬁtriã” a Fanfarra Municipal de Itaguajé
em sua reestréia, sob o comando do Maestro Carlos Leal e da coreografa Dieny
Kerlin Cabral.
No dia 26/11 aconteceu a 1º Mostra Teatral Intermunicipal, com apresentações de grupos da cidade de Colorado, Santo Inácio e local. O evento foi organizado pelo professor de teatro
do CRAS, Jossimar Nunes da Silva, com
apoio da gestora Izilda de Carvalho e a equipe CRAS e Assistência Social . As apresentações de abertura do evento contou com o talento da cantora e professora
de canto Jessica Ferrari , professor de violão,contrabaixista , Andre Farias com os
alunos do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do Cras de Itaguaje
e do professor Jefferson Diego, sempre muito prestativo em todos os eventos.
A comunidade pode apreciar lindas apresentações, como a peça apresentada pela professora Valdira Mathias e os alunos da escola municipal Fábio Dias,
que dramatizaram o conto “A Madrasta” da obra de Monteiro Lobato extraído
do livro historias de tia Anastácia. A historia foi adaptada pela professora Valdira
Mathias para texto teatral do gênero dramático. “A Toca dos Atores de Santo

Inácio (com os professores Jossimar Nune
“Negociando com a morte”. O grupo de
duas pecas, “A Carta”, e a
“Cartomante”. Uma adaptação do co
alunos da casa da cultura de Colorado tam
media “Radio vai pras cara bolachada soc
os alunos do CRAS de Santo Inácio particip
Sheksper “Romeu e Julieta –se não fosse
adaptação da obra de Ariano Suassuna c
central do projeto é promover a integração
fortalecer os vínculos do mesmo com seu
o potencial e a auto estima destes indivíd
27 e 28/11 Aconteceu a 2ª Expocra
Firmino e Silvana Dezotti com o apoio da
e Assistência social. As usuárias das oﬁcin
visitantes todos os trabalhos artesanais d
nas do CRAS, evento aberto para a comun
estadual,CEMEI,APAE e comunidade gera
mero de visitantes durante os dois dias.

É 63 ANOS!!

rno da FANFARRA MUNICIPAL e vários eventos no decorrer da semana,
shows em meio a natureza no 6º torneio de pesca ao TUCUNARÉ

ar Nunes e Douglas Araujo) apresentou a peça
upo de teatro do CRAS Itaguaje, apresentou

ão do conto da obra de Machado de Assis. Os
rado também apresentaram duas pecas, a coada sociedade amônia” e “Apaga a vela eca”,
o participaram com uma adaptação da obra de
ão fosse trágico seria cômico”, e a outra e uma
ssuna chamada “O rico avarento”. O objetivo
tegração destes alunos no convívio social e
com seus familiares e a comunidade,elevando
s indivíduos.
Expocras - realizada pelas professoras Aureni
poio da gestora Izilda e toda equipe do CRAS
das oﬁcinas de artesanato demonstraram aos
sanais desenvolvidos durante o ano nas oﬁcia comunidade e alunos das escolas municipal,
de geral. O evento contou com um grande nus dias.

NO SÁBADO (01/12) A REALIZAÇÃO DO 6º TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARÉ

R

ecord de publico.
Evento gratuito com
show todos os dias,
um presente do prefeito
Juninho para toda população de Itaguaje e região.
As atrações locais, que
todos os anos têm seu espaço garantido na festa de
aniversário de Itaguajé, este
ano teve uma programação
especial realizada no lago da
represa da Usina Hidroelétrica de Taquaruçu (Rio
Paranapanema) recebeu
centenas de atletas pescadores que participaram do
6º Torneio de Pesca ao Tucunaré, realizado e organizado pela Associação Náutica
de Pesca Esportiva Paranapanema Itaguajé (ANPPI ) sob
a Presidência de Lioseu Mathias de O liveira) em parceria
com o Executivo e Legislativo
municipal, tendo como principais patrocinadores; Itaipu BiNacional, CTG Brasil, Copel,
Sanepar, além da premiação
principal tendo a chancela
de várias empresas ligadas
ao mundo da pesca, como
Rionáutica, Pesca & Mania
e Pesca e Cia Brasil.
A abertura da festa contou com a presença do ilustre Deputado Estadual Alexandre Curi, que fez a entrega
de vários carros entre eles
uma emenda no valor de
250.000,00 para a compra

de um trator e os implementos
, emenda de 300.000,00 para
a compra de um caminhão de
coleta seletiva e outra emenda
no valor de 400.000,00 para a
compra dos tubos para a galeria
pluvial do Parque Industrial.
Vários artistas estiveram
se apresentando no palco instalado as margens do lago,
como a cantora Jessica Ferrari
que participou da abertura do
evento e encantou o publico
com musicas de sua autoria
e em seguida apresentou ao
publico a dupla Pratas da

casa deste ano , João Lucas
e Luan e em uma breve participação na apresentação
a cantora e também Prata
da casa, Milena Fernandes

(no dia 29) – Manutti - “Assim que é Manutti “(no feriado do dia 30) . Na noite do
encerramento das festividades o ultimo show” Ban-

da Somos Iguais” e contou
com a participação especial
nos dias 30/11 e 01/12 do
DJ Andrey e sua equipe, que
reuniu Record de publico.

DENTRE VÁRIOS ORADORES DESTAQUE AO PREFEITO JUNINHO QUE EM SUA FALA FEZ OS AGRADECIMENTOS:

A
“

gradeço de coração toda querida população de Itaguajé, e todos que acreditaram neste 6º
Torneio de Pesca, os que ajudaram
voluntariamente e involuntariamente
, aos patrocinadores,nossas esposas
e filhos que compreenderam a nossa
ausência em função de um bem comum . Agradeço toda a equipe que
coordenou o processo, desde 2013
até agora, um grande evento , o segundo maior do estado do Paraná

e um dos maiores do Brasil, e isso
só e possível porque unimos forças local e de cidades vizinhas,
e com muito carinho e muito boa
vontade,conseguimos realizar mais
uma vez este lindo evento. Também
agradeço aos parceiros que acreditam e sempre estão presentes..
A largada do torneio iniciou às
8 horas e terminou as 17 horas, e
em seguida iniciou a premiação.
Sorteio recorde de valores, parcerias

de patrocinadores que acreditam no
empenho desta equipe e valorizam a
região mantendo esta grande parceria
. Recorde de inscrições vendidas com
300 inscritos. Diminuímos o valor de
inscrição e aumentamos o valor dos
prêmios “-Disse o Prefeito Juninho.
O presidente da câmara, Nivaldo
Sergipano fala da ansiedade de todos participarem, agradece todos os
participantes e a organização. Com
todo critério foram selecionados os

que pontuaram e concorrerão a um
barco de alumínio, e mais 7 prêmios
e outros brindes surpresas.
Participaram do torneio mais de
150 equipes de várias cidades da
região e também de outros estados
como São Paulo e Mato Grosso Sul,
que concorreram a mais de R$ 70 mil
em premiação, tornando o evento um
dos principais da modalidade realizado no Brasil, um evento que valoriza a
cidade a nível estadual e nacional.

VENCEDORES DA PREMIAÇÃO DO 6º TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA AO TUCUNARÉ
ITAGUAJÉ-PR - DEZEMBRO / 2018

08 Nova Esperança: Edição 3029 | Colorado: Edição 2116

Nova Esperança | 12 de Dezembro de 2018 | Quarta-feira

Mandaguaçu realiza 1ª Mostra de Inteligência Geográﬁca
Munícipio é o primeiro do Brasil a ter um aplicativo inteligente para serviços públicos
Na noite do dia (04), aconteceu no Auditório Maria Cecília Ramires, localizado no Centro Cultural Domingos Lançoni, a 1ª Mostra de Inteligência Geográﬁca de Mandaguaçu, realizada pela Divisão de Geoprocessamento, Tecnologia
e Inovação, ministrada pelo colaborador João Renato Antoniazzi. O intuito da
apresentação foi de mostrar na prática como a inteligência geográﬁca vem atuando de maneira positiva na atual gestão e agregando melhorias em diversos
setores da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu. Vale ressaltar que o munícipio
se tornou uma referência no assunto e exemplo para muitas outras cidades que,
recentemente, ganhou o prêmio “Projeto Inovador do Congresso Paranaense de
Cidades Digitais”, no dia 14 de setembro, na cidade de Ponta Grossa.
Durante a apresentação o estudioso e também
colaborador do Paço Municipal Hiro Vieira, João Renato
Antoniazzi, mostrou aos participantes alguns exemplos
que estão sendo realizados
e já colocados em prática e
estudos que estão em análise e deverão ser postos em
prática no início do próximo
ano, que município sentirá
as melhorias para curto,
médio e longo prazo. Algumas das temáticas abordadas: inteligência geográﬁca
para inadimplência, fiscalização imobiliária, justiça
tributária para IPTU e ITBI,
soluções para arborização
urbana, estudos para novas
rotas de transporte público/
escolar, modernização das
agentes de endemias a partir de dispositivos móveis
com soluções baseadas em
geotecnologias, ﬂuxos migratórios para Mandaguaçu nos

últimos dez anos, regiões
de concentração de renda,
mapa de regiões por nível
de escolaridade, estudos de
locais potencialmente estratégicos para implantação de
equipamentos públicos de
saúde e educação, soluções
baseadas em inteligência
geográﬁca para melhoria do
serviço e redução dos custos
com transporte escolar.
Segundo o pesquisador, estes estudos são altamente precisos e fogem da
ideia do “achismo”, garantindo um impacto direto em setores de grande importância
para a gestão governamental, como o Departamento de
Fazenda, Educação, Saúde,
Segurança, Meio Ambiente
e claro, Planejamento Estratégico. Para Antoniazzi, a
semente foi lançada nesta
gestão, porém caberá aos
demais prefeitos colocarem
em prática o que foi iniciado.

“Muitas gestões pensam
somente em obter resultados para o seu período de
governo, neste caso, estes
estudos e soluções só começarão a ter um impacto
real no município daqui uns
cinco, dez anos. Eu quero
deixar registrado que eu ﬁz
a minha parte para ajudar,
mas caberá aos prefeitos
futuros aplicarem na prática”, aﬁrmou o palestrante.
Um dos destaques da noite
ficou também para o trabalho de recadastramento
imobiliário de 17 mil imóveis
de Mandaguaçu. A Divisão
de Geoprocessamento, Tecnologia e Inovação realizou
um belíssimo e econômico
trabalho, garantindo a atualização de cada imóvel do
município e ajustando também os valores do IPTU que
estavam desatualizados. Segundo Antoniazzi, no início
do ano passado ele chegou

Rosana Luvisotto de idade nova!

Fa z e r a n i v e r s á r i o e p o d e r
comemorá-lo com felicidade e junto de quem
ama, não é para qualquer um, ainda mais
tendo a certeza de que os amigos podem de
verdade construir uma nova idade de maneira
diferente e com amor.
Não é brincar de crescer, mas
sim ter mais motivos para sorrir e quando
chorar, saber que há amigos de fato
que estarão ao seu lado, e assim poder
imagina r novos sonhos e concret izá-los
na certeza de que ainda poderá realizálos e isso claro com os amigos e sabendo
que estes amigos se importa m com a
sua import ância, podend o de verdade
comemorar as vitórias, vivendo de forma
única com conhecimento do valor da vida,
que não tem preço, mas viver muito feliz.
Assim foi o aniversário da jovem
senhora Rosana Luvisotto, que teve o dia todo
rodeada de parentes e amigos que insistiam
em demonstrar o quanto a amam e o quanto

a respeitam, pela grande mulher que é,
agora ainda mais nestes dois últimos anos,
podendo de verdade demonstrar amor e
trabalho para quem a procura, especialmente
aqueles que mais necessitam. Não, não é
uma mãe, é simplesmente uma mulher que
se compadece de qualquer injustiça e procura
resolver o que lhe cabe e enquanto não faz o
que deve ser feito, demonstra mesmo sem
querer sua impaciência e só sossega quando
tudo se resolve.
Essa guerrei ra festejo u sim, a
palavra certa é festejar seu aniversário,
passando o dia feliz e quem a encontrou
notou a felicidade que brotava em seu rosto,
na certeza de ser sempre disposta a fazer o
que necessita. Ao terminar o dia, dirigiu-se
para seu lar e... SURPRESA!
Ainda teve mais, porque ao chegar
em casa ela encontrou ainda mais amigos
que a receberam com fogos de artifício e
assim a noite se encerrou.

a cotar com uma empresa
terceirizada para realizar o
recadastramento imobiliário, mas o custo ﬁcava em
torno de R$ 900 mil e R$ 1
milhão, um valor extremamente alto para o munícipio
custear. Desta forma, ele
mesmo montou uma equipe,
reuniu dados geográﬁcos e
foram a campo registrar os
17 mil imóveis da cidade. O
trabalho foi concluído com
sucesso e com um custo de
aproximadamente R$ 200
mil.
Um dos casos críticos do município é o transporte escolar que, segundo
o palestrante, está a ponto
de sofrer um colapso. Isso
porquê até o momento as
rotas eram realizadas aleatoriamente, sem levar em
conta a geograﬁa do município. Antoniazzi produziu um
material para uso exclusivo
da equipe do Transporte
Escolar que aliviará o congestionamento de ônibus,
facilitando o deslocamento
e também gerando uma economia para o Departamento
de Educação que atualmente gasta por ano aproximadamente R$ 800 mil com
o transporte escolar. Uma
das grandes revelações da
noite, se não for a maior de
todas, é o lançamento de um
aplicativo com tecnologia de
primeira, desenvolvido pela
equipe da Divisão de Geoprocessamento, Tecnologia
e Inovação que auxiliará
o trabalho da fiscalização
de terrenos vazios, reparos
de iluminação pública e as
agentes de endemias. O
aplicativo contém todas as

informações geográﬁcas de
cada terreno vazio, imóvel
e postes de luzes, permitindo que os colaboradores
utilizem por meio de tablets
ou celulares, localizar o
local desejado, assinalar
qual o é o problema, anexar
uma foto comprovando que
esteve presente e conferiu
a necessidade e enviar os
dados diretamente para o
setor, dentro da Prefeitura
Municipal de Mandaguaçu.
Dentro do sistema basta um
clique para emitir por exemplo, uma notiﬁcação de terreno sujo ao proprietário ou
enviar para o setor responsável o poste que necessita
de reparos. Um trabalho que
era realizado manualmente
e que a partir de agora passará a ser realizado por meio
desta tecnologia, trazendo
rapidez e precisão para os
serviços públicos.
Segundo João Renato Antoniazzi, o aplicativo é
uma versão betha, ou seja,
está em fase de teste e está
disponível somente para uso
dos colaboradores da Prefeitura de Mandaguaçu, porém
o intuito é de que a partir
do próximo ano o aplicativo
seja disponibilizado sem
custo para os munícipes na
Google Play e Apple Store.
Desta forma, o próprio munícipe indicará um problema
que necessita ser resolvido
e encaminhará ao setor
responsável, sem precisar
se deslocar até a Prefeitura
ou entrar em contato com a
Ouvidoria Geral e protocolar
a sua solicitação. Com esta
inovação, Mandaguaçu entra
para destaque como Smart

City, que na tradução signiﬁca Cidade Digital. Smart City
ou Cidade Digital tem como
objetivo principal melhorar a
qualidade de vida por meio
da informática e tecnologia,
com intuito de agregar mais
eﬁciência dos serviços (público ou privado), atendendo
as necessidades dos cidadãos. Vale ressaltar ainda
que Mandaguaçu é a única
cidade do Brasil a possuir
um aplicativo tão complexo
como este, agregando vários
serviços e dados precisos
em uma única plataforma.
Ao ﬁnal da palestra
o pesquisador João Renato
Antoniazzi revelou que pretende escrever um livro didático, abordando a história de
Mandaguaçu, por meio de
contos e relatos de pessoas
que foram símbolos para
o município, pioneiros que
auxiliaram na construção da
cidade e “estrelas” que marcaram a infância de muitos
moradores, como o antigo
“Zé Barbeta” e “Viola”. Além
disso, tem como objetivo
mostrar em fotos, locais que
são e foram marcantes para
a população, como a antiga
“Caleche Drink’s” e o “Clube
Matec”. O livro irá conter a
parte histórica e também
geográfica do município.
Segundo Antoniazzi, acredita que a obra terá aproximadamente mais de 100
mapas. O projeto tem como
intuito levar mais conhecimento para a sala de aula
e garantir um material de
excelência sobre o município
aos alunos da rede pública
municipal.Fonte: Assessoria
de Imprensa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA
Estado do Paraná
Exercício: 2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 022/2018

(Referente Processo Seletivo n.º 001/2017 - Edital de Concurso Público n.º 001/2017)

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.116/2017, objetivando a Aquisição de
polpas de fruta congelada diversos sabores para compor a merenda escolar e atenderem
as escolas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2018.. decorrente de Pregão
n°
79/2017, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a
MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº. 01.046.618/0001-55.
aditivam o contrato com término 31/03/2019 As prorrogações serão consideradas
efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se
nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições conferidas por Lei e,
Considerando o resultado classificatório dos candidatos aprovados em Concurso
Público, Objeto do Processo Seletivo n.º 001/2017 - Edital de Concurso Público n.º 001/2017 de
15/12/2017, resolve
CONVOCAR
Os candidatos aprovados abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a
contar da data da Publicação deste Edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura
Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional, munidos dos seguintes
documentos:
a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF
d) Atestado Médico que está apto ao trabalho;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Fotocópia de Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
g) Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
h) Fotocópia da carteira de vacinação;
i) Certidão de antecedentes criminais;
j) Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
k) Certificado de Escolaridade exigido ao cargo.
l) Declaração de Bens
m) Comprovante de Endereço

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.
FL

Marcia Cristina Dall'Ago

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Estado do Paraná
Exercício: 2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Cargo:
INSC
7530
7852

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.12/2018,
objetivando a Aquisição
fracionada de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, e material de copa e cozinha e
produtos de limpeza.. decorrente de Pregão n°
4/2018, que entre si celebram
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a LUIZ ANDRETTO ALIMENTOS EPP
inscrita no CNPJ sob nº. 77.273.852/0001-87. aditivam o contrato com término
31/03/2019 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento
respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei
de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 30 HORAS
NOME DO CANDIDATO
FLAVIA AGOSTINI DA ROCHA
ALINE DENISE DA SILVA SINOPOLIS

CPF
078.287.829-69
062.894.189-71

CLAS
3º
4º

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 11 de dezembro de 2018.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.

Marcia Cristina Dall'Ago

OITAVO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2014

PREFEITO MUNICIPAL

Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de
outro, a empresa G. L. ASSES. TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA, (contratada),
ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o
seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

www.elotech.com.br

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença
original com fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços
contratados até 13 de fevereiro de 2019.

CNPJ nº 75.731.034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 – Telefone/fax – (44) 3465-1299
Site – www.cruzeirodosul.pr.gov.br

Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57,
caput I da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente
na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e
conveniência para o contratante.

ATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 49/2018
Empresa: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (EDITORA MANDALA)

Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

CNPJ: 07.792.836/0001-15
Endereço: Rua Dom Pedro II, 319 Bairro Petrópolis, CEP 99.051.390 Passo Fundo RS
Objeto: Para fornecimento de Bibliotecas para Ensino Fundamental e Biblioteca Educação Infantil a serem
utilizados pelos alunos das Escolas Municipais de Ensino.
Valor: R$ 13.972,00 (treze mil novecentos e setenta e dois reais)

CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE INAJA
Estado do Paraná

CNPJ nº 01.620.229/0001-91
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 - CENTRO

Cruzeiro do Sul, 11 de Dezembro de 2018
www.elotech.com.br

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

DATA: 11 de dezembro de 2018

Total ................................................................................................................................................
13.972,00
DO VALOR: Sendo no valor Máximo estimado da contratação de até R$ 13.972,00 (treze mil novecentos e setenta
e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento a CONTRATADA correrá por conta de recursos provenientes da seguinte dotação
08.001.12.361.0010.2042 MANUT. DO ENSINO FUND. EMENDA 14/96
314 08.001.12.361.0010.2.041.3.3.90.30.00.0 01102 MATERIAL DE CONSUMO
333 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 01000 MATERIAL DE CONSUMO
334 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 01103MATERIAL DE CONSUMO
335 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 01104MATERIAL DE CONSUMO
655 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 1108MATERIAL DE CONSUMO
336 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 01107MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2043 MANUT. ESC. CHAPEUZINHO VERMELHO
371 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 01000MATERIAL DE CONSUMO
372 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 01103MATERIAL DE CONSUMO
373 08.001.12.361.0010.2.043.3.3.90.30.00.0 01107MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2045 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FLAVIO SARRÃO
396 08.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0 01000 MATERIAL DE CONSUMO
397 08.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0 01000 MATERIAL DE CONSUMO
398 08.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0 01103 MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA:O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de Dezembro de 2018.
DO FÓRUM As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Fórum
Comarca de Paranacity - Estado do Paraná
Cruzeiro do Sul, 11 de Dezembro de 2018.
__________________________________
____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
VÍTÓRIA REGIA WOLFF
CONTRATANTE
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

SÚMULA: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar,
destinado ao reforço de dotação do orçamento vigente e, dá outras providências.
HELIO ROGRIGUES DE JESUS, Presidente do Caixa de Assistência e
Previdência dos Servidores do Município de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e amparado pelo Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.103/2017 (LOA) de 24 de
novembro de 2017;
DECRETA
Artigo 1º - Abre no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
20.001.09.272.0903.2001 Previdência Social aos Servidores
3.3.90.39 ficha 005 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Fonte 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

R$ 10.000,00

Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que
trata o Artigo 1º do presente Decreto, será utilizado o disposto no artigo 43, § 1º, Inciso
III, Lei 4320/64 (cancelamento total e/ou parcial de dotações)
20.001.09.272.0903.2001 Previdência Social aos Servidores
3.3.90.30 ficha 003 Material de Consumo
3.3.90.30 ficha 004 Outros serviços de terceiros pessoa física
Fonte 001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
SEDE DO CAIXA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICÍPIO DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

DO

NOME

CPF

       
        

     
 
  
 

    

Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença
original com fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços
contratados até 16 de junho de 2019.
Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57,
caput I da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente
na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e
conveniência para o contratante.
Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.
E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente,
em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.
Florida, 11 de dezembro de 2018.

Contratante: MARCIA CRISTINA DALL’ AGO
Prefeita Municipal
Contratada: PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2016

Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença
original com fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços
contratados até 31 de março de 2019.

    

       
   
          
          
 
          








 

       
  
              
           

Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de
outro, a empresa PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, (contratada),
ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o
seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de
outro, a empresa R G SANCHES & CIA, (contratada), ambos já qualificados no
contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Helio Rodrigues de Jesus
Presidente do Cpasmi


 
____________________________________

SÉTIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2014

De Acordo:
R$ 7.500,00
R$ 2.500,00

     

__________________________________
NOME
CPF

De Acordo:

Contratada: G. L. ASSES. TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO N° 91/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, endereço à Av. Dr. Gastão Vidigal
n° 600, Centro, inscrita sob o C.N.P.J. n° 75731034/0001-55, pessoa jurídica de direito público interno, representada
neste ato pelo Senhor ADEMIR MULON - PREFEITO MUNICIPAL,
CONTRATADA VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (EDITORA MANDALA) inscrita
no CNPJ 02.593.711/0001-42, Com Endereço na Rua Dom Pedro II, 319 Bairro Petrópolis, CEP 99.051.390 Passo
Fundo RS representada por Vítória Regia Wolff, afirmam:
OBJETO:O objeto do presente contrato é fornecimento de Bibliotecas para Ensino Fundamental e Biblioteca
Educação Infantil a serem utilizados pelos alunos das Escolas Municipais de Ensino proveniente da Dispensa de
Licitação n. 49/2018:
ITEM
QTD DESCRIÇÃO
V.UNI
V TOTAL
BIBLIOTECA
PARA
ENSINO
FUNDAMENTAL
I
01
32577
01
6.996,00
6.986,00
CONTENDO 393 VOLUMES
BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO
02
32578
01
6.996,00
6.986,00
406 VOLUMES

Florida, 11 de dezembro de 2018.

Contratante: MARCIA CRISTINA DALL’ AGO
Prefeita Municipal

Decreto nº 001/2018 - CPASMI

CNPJ nº 75.731.034/0001-55
Ademir Mulon
Av. Dr. Gastão VidigalPrefeito
nº 600 Municipal
– Tefefax – (44) 3465-1299

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente,
em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.

Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57,
caput I da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente
na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e
conveniência para o contratante.

DECRETO Nº 534/2018
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.772/2017 de 14/12/2017 e de conformidade com o artigo nº
43 da Lei nº 4.320/1964.

Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.
E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente,
em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.
Florida, 11 de dezembro de 2018.
De Acordo:

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar
no exercício financeiro de 2018 do Município de Colorado.
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de
Colorado para o exercício de 2018, crédito adicional suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco
mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
08.004 DIVISÃO DA NUTRIÇÃO ESCOLAR
08.004.12.306.0010.2021
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
289
3.3.90.32.00.00 1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Contratante: MARCIA CRISTINA DALL’ AGO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIDA
Prefeita
Municipal
Estado do Paraná
Exercício: 2018

Contratada: R G SANCHES & CIA
25.000,00

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Total das Suplementações ........................................................................................................ R$ 25.000,00

       
   
          
          
 
          








 

        
      
  


   

    

           

       

Total das Anulações .................................................................................................................... R$ 25.000,00

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.10/2018,
objetivando a Aquisição
fracionada de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, e material de copa e cozinha e
produtos de limpeza.. decorrente de Pregão n°
4/2018, que entre si celebram
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME
inscrita no CNPJ sob nº. 07.654.231/0001-68. aditivam o contrato com término
31/03/2019 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento
respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei
de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

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

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado os
cancelamentos da seguinte dotação do orçamento vigente:
06
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
06.001 DIVISÃO DE RECEITAS E FINANÇAS
06.001.04.129.0003.2011
DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA
129
3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00

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

Marcia Cristina Dall'Ago

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Paraná
Exercício: 2018

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO



LEI Nº 469/2018
SÚMULA: Altera a redação do artigo 16º da Lei
Nº 378/2015, alterado pela Lei Nº466/2018,
que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
A Câmara Municipal de SANTA INÊS, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica alterado o artigo 16º da lei em epígrafe, passando a ter a seguinte redação:
Art. 16º – Os representantes não – governamentais serão indicados pelos responsáveis de
cada associação abaixo relacionadas:
I – 02 (dois) representantes (01 titular e 01 suplente) de entidades não – governamentais de


atendimento, defesa e garantia de direitos da criança e adolescente, devidamente registrados
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
II - 02 (dois) representantes (01 titular e 01 suplente) de Associações de Pais, Professores e
Servidores, vinculadas a rede estadual de educação;
III – 04 (quatro) representantes (02 titulares e 02 suplentes) de Associações de Pais,
Professores e Servidores, vinculadas a rede municipal de educação;
Art. 2º – Os demais dispositivos constantes na Lei Municipal de Nº 378/2015, permanecem
inalterados.
Art.3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Inês, 11 de Dezembro de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 021/2018

(Referente Processo Seletivo n.º 001/2014 - Edital de Concurso Público n.º 001/2014)

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.11/2018,
objetivando a Aquisição
fracionada de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, e material de copa e cozinha e
produtos de limpeza.. decorrente de Pregão n°
4/2018, que entre si celebram
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a DASMAI COMERCIO LTDA - ME inscrita
no CNPJ sob nº. 08.117.187/0001-10. aditivam o contrato com término 31/12/2019 As
prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do
contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º
8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições conferidas por Lei e,
Marcia Cristina Dall'Ago

Considerando o resultado classificatório dos candidatos aprovados em Concurso
Público, Objeto do Processo Seletivo n.º 001/2014 - Edital de Concurso Público n.º 001/2014 de
25/08/2014, resolve

PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAR
Os candidatos aprovados abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, a
contar da data da Publicação deste Edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura
Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional, munidos dos seguintes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Uma foto 3x4 recente;
Fotocópia da cédula de identidade e do CPF
Atestado Médico que está apto ao trabalho;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia de Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Fotocópia da carteira de vacinação;
Certidão de antecedentes criminais;
Certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral;
Certificado de Escolaridade exigido ao cargo.
Declaração de Bens
Comprovante de Endereço

Cargo: FONOAUDIÓLOGO – 30 HORAS
INSC NOME DO CANDIDATO
4300 FRANCIELE BUZO ALCINE

www.elotech.com.br

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº: 086/2018.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INSTALAÇÃO E RETIRADA DE
DECORAÇÃO NATALINA NO PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA DOM BOSCO, PRAÇA ALVORADA DO
MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.
CONTRATADA: KEVIN HUDISON DE SOUZA SANTOS.
CNPJ: 30.425.647/0001-26.
VALOR: R$ 15.550,00 (QUINZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

CPF
067.955.719-98

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 11 de dezembro de 2018.

CLAS
1º

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do
art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente KEVIN HUDISON DE SOUZA SANTOS 26
CNPJ: 30.425.647/0001-26

www.elotech.com.br

Colorado-Pr, 07 de Dezembro de 2018.

Bruno Vieira Luvisotto
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA

Estado do Paraná
CNPJ 76.279.975/0001-62

Estado do Paraná
Exercício: 2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA

Termo de aditivo n° 2 Termo do contrato nº.50/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE REDE DE
ESGOTO MUNICIPAL. Decorrente de Pregão n°
21/2017, que entre si celebram
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a ESSENCIAL-SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA ME inscrita no CNPJ sob nº. 14.052.239/0001-10. aditivam o contrato na
importância de R$
23.837,88 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta
e oito centavos) até 31 de dezembro de 2019, nos termos da Lei de licitações n.º
8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.
FLÓRIDA 11 de dezembro de 2018.
v
i
n
t
e
e

Marcia Cristina Dall'Ago

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2017

t
r
ê
soutro,

Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de
a empresa RAZA – SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA - ME (contratada), ambos já
qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte
m
iltermo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença
,
ooriginal com fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços,
i
exclusivamente dos itens 1 e 3 do contrato, ou seja, Prestação de Serviços de
t
oAssistente Social e Prestação de Serviços de Fisioterapeuta, serviços estes
ccontratados que serão prorrogados até 31 de dezembro de 2019.
e
Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57,
n
t caput I da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente
ona continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e
sconveniência para o contratante.
Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.
e
E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente,
duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.
Florida, 11 de dezembro de 2018.
De Acordo:

e

sContratante:
e
t
e
r Contratada:
e

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2018 – COMPRA DIRETA
Contratada: M SCREMIN ANTUNES - ME

CNPJ Nº: 17.009.250/0001-95

Objeto do Contrato: Aquisição de ar condicionado para ser instalado no CMEI –
Centro Municipal de Educação Pequeno Príncipe, do Município de Uniflor, Estado
do Paraná.

PREFEITO MUNICIPAL

t
r
em
i
n
t
a

O MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, com sede na
Avenida das Flores, 118, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.279.975/0001-62, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor
Alan Rogério Petenazzi, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 32/2018 – Compra
Direta, nos termos do Artigo 24, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, conforme quadro abaixo:

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

Valor Total Homologado: R$ 2.350,00 (Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da Assinatura: 10/12/2018
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.

Dezembro de 2018.

Paço Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Estado do Paraná
CNPJ 76.279.975/0001-62

ALAN ROGÉRIO PETENAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, com sede na
Avenida das Flores, 118, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.279.975/0001-62, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções,
senhor Alan Rogério Petenazzi, ratifica a INEXIGIBILIDADE de licitação n° 28/2018,
AVENIDA
DAS
118
– FONE (44)
3270-1150
– CEP 87.640-000
UNIFLOR
– PARANA.
nos
termos
doFLORES,
Artigo 25
“caput”,
inciso
I, respectivamente,
da –Lei
Federal
n° 8.666/93
e suas alterações, conforme quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°28/2018

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (44) 3243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná
CEP 87190-000

www.elotech.com.br

Contratada:
FIPAL
DISTRIBUIDORA
DE CNPJ: 77.396.810/0011-05
VEICULOS LTDA
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva do veiculo Siena Placa BCF-8683,
sendo que o mesmo deve ter sua manutenção/revisão, realizada na empresa Fipal
Distribuidora de Veículos LTDA, que foi a concessionária responsável pela venda
do veiculo.
Valor Total Homologado: R$ 356,93 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e
Noventa e Três Centavos).
Data da Assinatura:11/12/2018
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.

RAZA – SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA - ME

Portaria nº 145/2018
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

Dezembro de 2018.

Paço Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos 11 dias do mês de

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, Estado do Paraná, através da
Comissão Permanente de Licitação, por sua Presidente infra escrita, que de
acordo com a orientação da Procuradoria Geral, a Comissão Permanente de
Licitação, deste Município a respeito do Pregão Presencial nº 52/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa com profissional habilitado para ministrar

E

Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares
ao servidor CESAR AUGUSTO MARQUEZONI VIEIRA RG. Nº 10.449.1820 PR., lotado como Agente Comunitário de Saúde, nesta municipalidade,
compreendido no período de 03/12/2018 á 17/12/2018, referente ao período
aquisitivo de 17/02/2017 á 17/02/2018.

NOTIFICAÇÃO

aulas semanais de música, para atender o projeto da Secretaria Municipal de
Promoção Social - SEPROS, vem NOTIFICAR a empresa SORAIA CRISTINA
ALAN ROGÉRIO PETENAZZI
PREFEITO MUNICIPAL

MACKERT – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ME para que, comparecer
no dia 13/12/2018 às 09:00 horas na sala de licitações, no intuito de abrir
negociação direta com o vencedor, nos termos do art. 4º, inciso XVII da Lei nº

REGISTRE-SE

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

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

10.520/2002.
São Jorge do Ivaí – PR, 10 de dezembro de 2018.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (44) 3243-1157

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
___________________________________
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

Mariana VansanCEP
Camillo
87190-000

Portaria nº 146/2018

PRESIDENTE C.P.L

O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

E

Conceder 30 (trinta dias) dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor
JOSÉ LUIZ VOLPATO, lotado
como Motorista nesta cidade, contados no período de 06/12/2018 á
04/01/2019, conforme atestado médico do Dra. Karla Andreatt Estorari
Sanches – CRM/PR.26.744 da cidade de Maringá-Pr (CID H25.0 ).
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR, através da Presidente da Comissão de
Licitações da Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí-Pr., torna público que a empresa
RESOLUTIVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA, teve o prazo de 05 (cinco) dias
para entrega de documentos que estavam vencidos no momento da licitação, e após
decorrido esse prazo não os apresentou.
Sendo assim, por não apresentar uma das certidões, torna-se público que se encontra
desclassificada.
São Jorge do Ivaí – PR, 11 de dezembro de 2018.

Portaria nº 147/2018
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

E

Conceder 15 (Quinze) dias de férias regulamentares
ao servidor TIAGO CAVALCANTE, RG. Nº 10.405.925-2 - PR., lotado como
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, nesta municipalidade,
compreendido no período de 10/12/2018 á 24/12/2018, referente ao período
aquisitivo de 01/02/2017 á 01/02/2018.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

________________________
Mariana Vansan Camillo
Presidente da C.P.L.

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Portaria nº 148/2018
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

E

Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares a
servidora TEREZINHA CORREA MACIEL BARBOSA, RG. Nº 166.237-5
PR., lotada como Diretora Municipal de Assistência Social, na Secretaria de
Assistência Social, nesta municipalidade, compreendido no período de
10/12/2018 á 24/12/2018, referente ao período aquisitivo de 12/05/2017 á
12/05/2018.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Estado do Paraná
CNPJ 76.279.975/0001-62

EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2018
Referência: Compra Direta nº 32/2018
Data de Assinatura do Contrato: 10/12/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná.
CONTRATADO: M SCREMIN ANTUNES - ME
CNPJ Nº: 17.009.250/0001-95
ENDEREÇO: Rua República do Líbano, 0111 – Nova Esperança - PR
OBJETO: Aquisição de ar condicionado para ser instalado no CMEI – Centro Municipal
de Educação Pequeno Príncipe, do Município de Uniflor, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 2.350,00 (Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais).
Prazo de Vigência: 31/03/2018.
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Uniflor, (Pr), 10 de Dezembro de 2018.
PREFEITURA
MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná
CNPJ 76.279.975/0001-62

Alan Rogério Petenazzi
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2018
Referência: Inexigibilidade nº 28/2018
Data de Assinatura do Contrato: 11/12/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná.
CONTRATADO: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
CNPJ Nº: 77.396.810/0011-05

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
EXTRATO DE CONTRATO

AVENIDA DAS
118 de
– FONE
(44) Furtado,
3270-11505680
– CEP–87.640-000
–UNIFLOR
– PARANA.
ENDEREÇO:
Av. FLORES,
Dep. Heitor
Alencar
Paranavai
PR

Contrato:_ nº 294/2017.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do veiculo Siena Placa BCF-8683, sendo que o
mesmo deve ter sua manutenção/revisão, realizada na empresa Fipal Distribuidora de
Veículos LTDA, que foi a concessionária responsável pela venda do veiculo.

Inexigibilidade:_ nº 061/2017.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 356,93 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e
Noventa e Três Centavos).
Prazo de Vigência: 31/03/2018.
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Uniflor, (Pr), 11 de Dezembro de 2018.

Contratante:_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO.
Contratada: JOSE BATISTA MARINELLO.
CPF: 284.747.919-87.
Objetivo:_ PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO nº 294/2017,
oriundo da INEXIGIBILIDADE nº 061/2017.
Do valor: A presente alteração contratual representa um aumento de R$ 9.000,00 (nove mil) reais a partir de 02
de Outubro de 2018.
Do Prazo: O presente termo aditivo tem como PRORROGAÇÃO por mais 181 (cento e oitenta e um) dias, o
contrato 294/2017 firmado em 20 de Outubro de 2017, a partir do dia 02 de Outubro de 2018, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda
Vigência: 31/03/2019.
Colorado – PR, 02 de Outubro de 2018.

Alan Rogério Petenazzi
Prefeito Municipal

___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
EXTRATO DO CONTRATO.

CONTRATO:........................Nº 296/2017
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 53/2017

CONTRATANTE:..............Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:................ FLAVIA XAVIER MOREIRA – ME.

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

AVISO DE RATIFICAÇÃO

OBJETIVO:....................... Primeiro aditivo de prazo para Contratação de Empresa para fornecimento de Refeições Prontas tipo Marmitex e
Lanches, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração,
Secretaria Municipal de Educação que participam das atividades desempenhadas no município, pelo período de 12 (doze) meses.

DISPENSA Nº: 085/2018.

DO PRAZO DE VIGENCIA: 90 (Noventa) dias, contados a partir de 23 de Outubro de 2.018.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso XVII da Lei Federal nº

Vigência: 22/01/2019.

Colorado (PR), 22 de Outubro de 2018.

8.666/93.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVISÃO 10.000 KM
DO VEICULO FORD KA 1.0 ANO 2018/MODELO 2019 -

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

CHASSI: 9BFZH54LOK8222405 PLACA

BCM 7042, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO
DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 480/2018.
DISPENSA: Nº 086/2018.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA
DE DECORAÇÃO NATALINA NO PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA DOM BOSCO, PRAÇA ALVORADA
DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADA: KEVIN HUDISON DE SOUZA SANTOS.
CNPJ: 30.425.647/0001-26.
1

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.

VALOR: 15.550,00
QUINHENTOS
CINQUENTA
REAIS).
Avenida(QUINZE
Brasil nº 1250MIL
– Centro
– Caixa Postal 01 – E
CEP
86690-000 – Colorado
– Paraná (44) 3323-3033

CONTRATADA: ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 75.406.827/0001-07.
VALOR: R$ 416,00 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS).

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do
art. 24, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA
- CNPJ: 75.406.827/0001-07.
07.
Colorado-Pr, 05 de Dezembro de 2018.
___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

Dotação

CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br

04.001.04.122.0003.2.007
SESSENTA DIAS.
Vigência: 60 (SESSENTA)
SESSENTA)

Departamento

Manter as Atividades
Administrativas e
Paço Municipal

Elemento de
Despesa
Reduzido 75 fonte 1504 33.90.39.79.00

Valor
R$
15.550,00

Colorado - PR, 07 de Dezembro de 2018.
___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, inscrito no CNPJ sob n.
76.282.649/0001-04, sediado à Praça Santa Cruz, n 249, Bairro Centro, São
Jorge do Ivaí-PR, neste ato representado por seu Excelentíssimo Senhor
Prefeito, ANDRÉ LUÍS BOVO, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação
por
ela(s)
alcançada(s)
e
na(s)
quantidade(s)
cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e
em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS
visando eventuais contratações de empresa para o fornecimento de refeições
comerciais e café da manhã no município de Maringá-Pr., conforme condições
e
quantidades
constantes
do
presente
edital,
inclusive
seus
anexos,
notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.
2. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a
quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são
as que seguem:
2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente ata,
ficou classificado em primeiro lugar:
Fornecedor: L. F. CAMURRA PEREIRA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob N° 72.430.630/0001-07, com endereço na Av. Brasil, n°
5286, Zona 05, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87015-280.
Item

Quant

Unid.

Especificação

Marca

Preço
Unit.

Preço
Total

1

1.000

UN

L.F
CAMURRA

11,90

11.900,00

2

780

UN

ALMOÇO - REFEIÇÕES COMERCIAIS: Refeições
comerciais no Município de Maringá-Pr., incluindo
buffet livre, sem limite de peso, com no mínimo 15
(quinze) pratos frios, 13 (treze) pratos quentes e 04
(quatro) tipos de carnes, incluindo refrigerante ou
água de no mínimo 280ml. As refeições deverão ser
servidas
no
estabelecimento
comercial
da
contratada.
CAFÉ DA MANHÃ - Café com leite - copo de no
mínimo 200ml.

L.F
CAMURRA

2,37

1.848,60

3

500

UN

L.F
CAMURRA

1,23

615,00

4

500

UN

L.F
CAMURRA

2,84

1.420,00

5

500

UN

CAFÉ DA MANHÃ - Pão de Queijo, pão em forma de
bolinho, feito com massa de polvilho, queijo, ovos,
leite, de peso mínimo de 50g (unidade grande).
CAFÉ DA MANHÃ - salgado frito, unidade grande,
de no mínimo 160g, recheado com presunto e
mussarela, carne ou frango.
CAFÉ DA MANHÃ - Bauru, duas fatias (50g) de pão
de
forma
tradicional, presunto
fatiado,
alimento
salgado, derivado da carne suína (25g), queijo
muçarela fatiado, de massa prensada e textura
macia, coloração amarela e sabor suave, levemente
salgado (25g), com fatias de tomate.

L.F
CAMURRA

2,84

1.420,00

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.
4. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
4.1. Os produtos deverão ser entregues conforme a necessidade do Município,
que procederá a requisição do objeto nas quantidades que lhe convier,
realizada dentro do prazo de contratação.
4.2.
A
requisição,
feita
pela
Secretaria
competente
far-se-á
mediante
notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na
sua proposta de preços, em conformidade com a Cláusula 11.2.3.a. do edital),
ou qualquer outro meio a critério do Município.
4.3. Os produtos serão recusados nos seguintes casos:
a) quando entregues com especificações diferentes das contidas no presente
edital e da proposta feita no procedimento licitatório;
b) quando apresentarem qualquer defeito durante a vigência da ata de registro
de preços.
4.6. Se a entrega e/ou substituição dos materiais não for realizada no prazo
estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas na Cláusula 8.1.b da
presente ata de registro de preços.
4.7. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a
responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos serviços
entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Em virtude da sistemática de contratação adotada, qual seja Registro de
Preços, o momento oportuno para vinculação e previsão de dotação
orçamentária, será o do ato da requisição dos objetos licitados.
10.06.10.301.0011.2.097
3.3.90.39.00.00.00.00

Manter os Serviços Gerais de Atendimento
Saúde
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

à

6. FORMA DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados na forma de crédito em conta corrente da
licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
certificação da nota fiscal eletrônica pelo gestor da ata de registro de preços,
após o recebimento definitivo dos produtos.
6.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota
fiscal eletrônica, acompanhada das seguintes certidões:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (dívida ativa e
contribuições federais);
b) Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRE);
c) Prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
d) Prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.
6.4. O MUNICÍPIO fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou
exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
6.5. A dotação orçamentária será vinculada no momento da requisição de
compra.
7. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos bens registrados.
7.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será
convocado para que promova a redução dos preços.
7.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do
compromisso
assumido,
podendo
o
MUNICÍPIO
convocar
os
demais
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte
dela.
7.5. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o
fornecedor
poderá
solicitar
revisão
dos
preços,
mediante
requerimento
fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do
custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações
assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes.
7.5.1. Procedente o pedido, o Município providenciará a alteração do preço
registrado.
7.5.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o Município poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade,
confirmando
a
veracidade
dos
motivos
e
comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b)
convocar
os
demais
fornecedores
visando
igual
oportunidade
de
negociação.
8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes
hipóteses:
a) descumprimento pelo fornecedor das condições da presente ata de registro
de preços;
b) recusa pelo fornecedor a atender convocação para assinar a ata de registro
de preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar o fornecedor ou reduzir o seu preço registrado, na hipótese de
este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) se o beneficiário do preço registrado for supervenientemente impedido de
licitar ou contratar com a Administração Pública ou for declarado inidôneo; e
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas.
8.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovados.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata
estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa:
1) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do
prazo de entrega ou substituição do bem recusado, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação;

2) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a
contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e
no edital, ressalvado o disposto no item anterior;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos; e

de

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo
não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município os valores dos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens
precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e,
portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis
danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.
9.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos
a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente.
10. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
10.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação,
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual.
10.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)
“pratica
corrupta”:
oferecer,
dar,
receber
ou
solicitar,
direta
ou
indiretamente, qualquer montagem com o objetivo de influenciar a ação do
servidor público no processo licitação ou na execução do contrato;
b) “pratica fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
órgão licitador, visando estabelecer preços e níveis artificiais e nãocompetitivos;
d) “pratica coerciva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação no processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática previstas, deste Edital; (iii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
10.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento de empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

10.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e de todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitação e à execução do
contrato/ata de registro de preços.
11. DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A Diretoria de Administração de Material e Patrimônio, na qualidade de
gerenciador da Ata de Registro de Preços, monitorará, pelo menos
trimestralmente, os preços dos materiais e avaliará o mercado constantemente,
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável
pelo fornecimento, objeto desta ata de registro de preços, a administração,
através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e
completa fiscalização na sua execução.
PARAGRÁFO PRIMEIRO:
Fica designado o servidor João Geraldo Casagrande, matrícula n°. 180,
portador da CI/RG n°. 4.178.559-4 SESP/PR e inscrito no CPF/MF n°
700.065.809-63 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto
desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67
da Lei federal n°. 8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona
deste contrato.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de
fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas
referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da
ATA, em conformidade com o edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 59/2018.
13.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços
previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município.
13.3. Para dirimir questões oriundas do presente contrato fica eleito o Foro da
Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná.
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.
São Jorge do Ivaí, 06 de dezembro de 2018.
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1º FEFABI - Festival de Fanfarras e Bandas de Inajá
A
Prefeitura de Inajá através
da Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer e Secretaria de Assistência Social
em parceria com municípios da
região e interior do Estado de São
Paulo realizaram em Inajá o 1º
FEFABI - Festival de Fanfarras e
Bandas de Inajá. Está sendo um
dos maiores eventos do gênero
na região e aconteceu no dia 02
de dezembro (domingo) na Praça
Padre Tadeu, tendo início as 18
horas, atraindo um bom público,
além dos famílias dos alunos
torcendo a aplaudindo a Linha
de Frente, o Corpo Coreográﬁco,
as Balisas e os bumbos, atabaques, liras, caixas, pratos num
conjunto que dá o tão das Bandas com habilidades em vários
estilos musicais.
Este “confronto” musical
deixa muitas pessoas ansiosas
quando das apresentações das
canções clássicas, mostrada por
alunos com muita energia nova
num encontro amigável e interação total. Também do regional
ao popular, o festival valoriza o
potencial educativo da música,
estimular o desenvolvimento
dessa arte e oferece espaço aos
alunos que participam dos projetos de música e de fazer uma
demonstração da cultura popular, além de fomentar o desenvolvimento da música na escola
e revelar talentos. Na concepção
dos Maestros, a música também
proporciona para os estudantes:
“A educação musical é importante
porque auxilia as crianças no desenvolvimento pedagógico e melhora a percepção e sensibilidade.
Dentre os evento que participamos
com a fanfarra ou banda, este é o
segundo que eles mais gostam. O
primeiro é o desﬁle de aniversário
da cidade”, pontuam.
A Prefeita Professora Leu
de Paranapoema, que vem a alguns anos investindo seriamente
neste projeto, disse que com
muita alegria participa deste festival a convite do prefeito Cleber
e cita: “Encontrar esta cidade
alegre e tão bonita com os enfeites na praça, isso estimula o
prefeito a cada vez mais investir
na cidade. Trazemos a nossa
fanfarra de Paranapoema, assim
apresentamos nosso trabalho,
com o apoio do Maestro Carlos.
Que acredita no sonho acalentado durante anos e o papel que
nos cabe é investir nas ações

que se fazem necessárias para o
bem da nossa gente”.
O Prefeito Clebinho, agradece aos prefeitos que permitiram
que as fanfarras de suas cidades pudessem se apresentar
e fazem a diferença no jeito de
administrar agradecendo a todos que vieram e declara:
“Estou muito contente ainda
mais pela presença de todos
que nada seria possível, ﬁzemos
algumas reuniões de bairro e até
hoje temos anotado muitas coisas que pediram e muitos pediram
mais entretenimento, porque a
cidade estava parada, tivemos a
festa do trabalhador, aniversário
da cidade, campeonatos, bicke
fest, show gospel e teremos o
show na virada do ano. Para o
próximo ano será ainda melhor porque iremos preparar um
calendário e ninguém ﬁcará de
pé assistindo o Festival vamos
colocar arquibancadas dos dois
lados. Nem sempre acontece o
que a gente quer, mas tudo que
eu puder, irei fazer. Irei amanhã
cedo assinar um convênio para
receber R$ 240 mil reais, para
comprar um veiculo adaptado
para os deﬁcientes físicos, com
elevador para ter conforto e
quase independente. Estou trabalhando para mudar a história
de Inajá, que ainda passa por
muitas diﬁculdades, mas estamos fazendo tudo para darmos
uma cidade melhor para todos.

Levarei até o novo governador,
as necessidades de nosso município, na certeza de que ele irá
dar um apoio grande para Inajá,
onde obteve 70 por cento dos
votos para governador. Estamos
lutando para mudar a realidade
de inajá, podem ter certeza,
vocês tem a minha palavra que

enquanto eu for prefeito de Inajá, estarei dando o meu máximo
para tentar mudar a sua e a minha vida que amamos Inajá. Quero que todos aplaudam a nossa
fanfarra, que na verdade é uma
forma de afastarmos as crianças
das drogas e de tudo que pode
prejudicar as suas vidas”.

1º FEFABI reuniu familias na Praça Tadeu de Inajá, evento que teve início as 20 horas com sol forte, estendendo noite a dentro

2º DESAFIO PERNA E PEDAL DE MTB – PARANAPOEMA

N

este ultimo domingo, dia
09 de dezembro, ocorreu
o maior evento ciclístico
da região: o 2º DESAFIO PERNA
E PEDAL DE MTB em Paranapoema, Estado do Paraná. Com mais
de 170 atletas de 22 cidades
dos Estados do Paraná e de São
Paulo, o evento foi marcado pela
alta qualidade dos ciclistas.
Todos foram recepcionados
com um revigorante café da manhã com frutas, sucos naturais,
café, leite, sanduíches e bolos.
Com percursos de 30km e de 60
km, ambas foram muito disputadas. A largada foi dada as 08:00h
da manhã e o grupo percorreu a
Avenida principal da cidade.
Após seguirem 02 km pela
rodovia houve uma relargada
na estrada rural do Assentamento Mãe de Deus. O primeiro a
largar foi o pelotão dos 60km e
após 5 minutos houve a largada
dos 30km. Com muito vento, sol
escaldante e areia a disputa foi
grande tanto no masculino quanto no feminino. O evento contou
com 04 pontos de apoio para
reidratação com muitas frutas
e doces. Ademais, para repor as
energias, as 12:00h foi servido
um delicioso almoço com tudo a
que um atleta que encarou esse

desaﬁo tem direito.
Na categoria 30km os ciclistas classiﬁcados até o 3º lugar,
tanto do masculino quanto do
feminino, receberam troféus
destacando a posição de chegada. Para os demais participantes
dessa categoria foram distribuídos troféus padrão, porém todos
os participantes foram premiados
com troféus e/ou medalhas.
Na categoria 60km, os 3
primeiros colocados de ambas
as categorias, além de receberem troféus também receberam
R$ 200,00, R$ 100,00 e R$
50,00 reais para o 1º, 2º e 3º
lugar respectivamente. No total
foram distribuídos 150 troféus e
43 medalhas aos participantes.
Houve também o sorteio de
muitos brindes entre eles capacetes, caramanholas, luvas, bombas de ar e sobretudo uma bike
29 adquirida com recursos das
inscrições dos atletas. O evento
contou com diversas autoridades destacando a presença
da Prefeita Professora Leu e o
Vice-prefeito Sidney Frazzato.
A organização ﬁcou por conta
da Equipe Perna e Pedal e contou com inúmeros voluntários
que foram fundamentais para
que esse sonho se realizasse.

CLASSIFICAÇÃO
30 KM FEMININO
POSIÇÃO
1º

NOME
JESSICA SUSSAI

CIDADE
SANTA FÉ

2º

LUCELIA SANTOS

SANTA FÉ

3º

LUCIANA JARDIM

T. SAMPAIO - SP
60KM FEMININO

POSIÇÃO
1º

NOME
ELIETE FURCHINI

CIDADE
Nossa SRª DAS GRAÇAS

30 KM MASCULINO
POSIÇÃO

NOME

CIDADE

1º

JEFERSON TERRA

COLORADO

2º

MARCELO HENRIQUE

MIR. DO PRPANEMA -SP

3º

LUIS GUSTAVO

T. SAMPAIO - SP
60 KM MASCULINO

POSIÇÃO

NOME

CIDADE

1º

THIAGO MOURA

T. SAMPAIO – SP

2º

FABIO SCABELLO

SANTA FÉ

3º

ADRIANO CAMILO

PARANAVAÍ

