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58 anos
ACREDITE NO BRASIL!

 A Independência de cada cidadão, está umbilicalmente ao que cada 
um de nós faz; pela sociedade, pela  sua família, pela sua cidade, pelo seu Estado e 
pelo Brasil. Todo Santo Dia é muito especial, para todos nós Brasileiros, de Norte a 
Sul, Leste à Oeste. Crie oportunidades, convença as pessoas a investir em sua cidade, 
isto é acreditar no Brasil.  Lembrando o que cada um pode  fazer pela nossa Pátria. 

“Todo Santo dia é Dia de Independência do Brasil”

 Um novo conjunto 
residencial com 25 casas 
populares deve ter as suas 
obras iniciadas em breve em 
Ourizona. Os detalhes do pro-
jeto foram discutidos em uma 

Cohapar e Prefeitura de Ourizona encaminham construção de 25 novas moradias

Prefeito de Ourizona Rodrigo Amado Neto e o Coordenador Regional da Cohapar Daniel Matos

visita do prefeito, Rodrigo 
Amado, ao escritório regional 
da Cohapar em Maringá.
 Segundo o coordena-
dor regional da companhia, 
Daniel Mattos, os órgãos 

aguardam um posicionamento 
da Caixa Econômica Federal 
para iniciar as assinaturas 
de contratos com as famí-
lias interessadas. O banco é 
responsável pela análise do 

projeto e liberação de aproxi-
madamente R$ 1,8 milhão em 
recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
para execução das obras.
 VANTAGENS – As 
famílias que aderirem ao 
projeto e forem aprovadas 
no processo seletivo contarão 
com subsídios do programa 
Minha Casa Minha Vida e 
poderão usar o dinheiro guar-
dado do FGTS para abater os 
custos de fi nanciamento. O 
projeto também conta com 
a assessoria técnica da Co-
hapar e parcerias da Copel e 
Sanepar para instalação dos 
sistemas de fornecimento 
de energia elétrica, abaste-
cimento de água e esgoto do 
residencial.

 Com os benefícios, 
de acordo com Mattos, o po-
der público cumpre com sua 
função de facilitar o acesso 
da população à casa própria. 
“Como tem sido durante toda 
a gestão do governador Beto 
Richa, os órgãos estaduais 
atuam em conjunto com o 
governo federal e prefeituras 
para ampliar os projetos de ha-
bitação popular”, argumenta.
 CADASTRO ONLI-
NE – O prefeito aproveitou a 
reunião para elogiar a nova 
ferramenta de cadastro online 
da Cohapar. “A Prefeitura de 
Ourizona já assim ou o con-
vênio de adesão ao sistema 
e designou dois funcionários 
municipais para serem capa-
citados”, informa Amado.

 A ferramenta substitui 
os tradicionais mutirões de ca-
dastro feitos pela companhia 
em parceria com as prefeituras 
a cada dois anos. Com isso, 
o processo de inscrição das 
famílias em programas ha-
bitacionais fi cou mais fácil e 
pode ser feito a qualquer hora 
e de qualquer lugar. Basta 
que os interessados acessem 
o site www.cohapar.pr.gov.
br/cadastro e preenchem os 
dados econômicos e sociais.
 As pessoas que não 
possuem acesso à internet ou 
têm difi culdades com a tec-
nologia poderão procurar as 
prefeituras parceiras ou os es-
critórios regionais da Cohapar 
para fazerem o preenchimento 
assistido do cadastro.

Imóveis terão custos reduzidos e condições facilitadas de fi nanciamento graças a subsídios dos programas Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Paraná

 As Chuvas que caí-
ram durante fi nal da semana 
passada no Distrito de Imbias-
saba, município de Santa Inês 
causou destruição e acarretou 
prejuízos daquela comunidade 
na estrada rural, a principal 
que dá acesso ao povoado do 
K12. A força das águas levou 
o aterro e a tubulação sobre o 
Córrego do Lotário deixando 
populações isoladas. 
 A estrada que é mu-
nicipal está isolada desde 
2ª feira, dia 15.  O Prefeito 
Bruno Luvisotto, acionou 
a equipe da Prefeitura com 
maquinários do próprio mu-
nicípio e estão restaurando o 
desvio existente há anos, que 
também sofreu com as águas 
pluviais, vindas  da zona 
rural onde existe plantações 
de cana de açúcar em escala 
industrial.  Com estas obras, 
o trafego de veículos foi res-
tabelecido pelo antigo desvio, 
à fi m de atender os serviços 
de emergência e o transportes 

SANTA INÊS
Chuva abre cratera isolando parcialmente o Distrito

de Imbiassaba com o povoado do KM 12 pela estrada principal

de produtos como o vai e vem 
do transporte leiteiro entre 
outros produtos do campo.  
 Os danos segundo o 
COMDEC-(Coordenadoria 
Municipal da Defesa Civil) 
os prejuízos foram somente 
registrados nesta localidade, 
não afetando moradores. A 

previsão é de que tão logo 
passe o período das chuvas 
de Janeiro, o município, possa 
iniciar a recuperação do leito 
da estrada principal, (que é 
municipal)  deixando assim 
as comunidades do K12 com 
Imbiassaba novamente liga-
dos pela estrada principal.

Obras de recuperação do desvio 

Estrada principal que liga Imbiassaba ao Km 12 fi cou interditada

 O concessionária de 
rodovias VIAPAR orienta os mo-
toristas que vão utilizar a BR-376, 
entre Maringá e Paranavaí, para 
reduzir a velocidade, redobrar a 
atenção e os cuidados, principal-
mente durante a chuva. “Devido 

Motoristas devem redobrar os cuidados
BR 376 - Rodovia do Café

à instabilidade climática existe 
a possibilidade de água e lama 
invadirem a pista de rolamento, 
uma vez que este segmento está 
em obras”, explicou o gerente de 
Obras da empresa, Egilson Mota 
Leal.  O índice pluviométrico re-

gistrado na região, neste mês, foi 
de 334 milímetros, volume 57% 
maior que a média histórica para 
janeiro – que é de 212 milímetros. 
E ao que tudo indica o clima deve 
permanecer como está, pelo me-
nos até a terça-feira (23), a  previ-
são é  do Sistema Meteorológico 
do Paraná (Simepar).
 Nas rodovias adminis-
tradas pela concessionária Viapar 
nas regiões Norte, Noroeste e 
Oeste do Paraná, os acidentes 
reduziram 7,78% em 2017 – em 
comparação com 2016. O balanço 
anual de acidentes também re-
velou que houve 17,35% menos 
mortes. A melhora dos índices é 
refl exo das obras realizadas pela 
empresa nos trechos gerenciados 
como duplicações, manutenção 
das pistas e reforço na sinalização.
Isso tudo sem contar as campa-
nhas publicitárias de conscienti-
zação divulgadas pela empresa 
e os diversos atendimentos ofe-
recidos - média de um a cada 22 
minutos. 
 Dentre os quais desta-
cam-se: socorro médico, apoio 
mecânico e casos de incêndio, 
veículos atolados e apreensão de 
animais às margens das rodovias.
“Os chamados chegam por meio 
do telefone 0800, das inspeções 
de tráfego (que rodam durante as 
24 horas), sem contar as câmeras 
de segurança, as quais monitoram 
mais de 30% das rodovias. Nossas 
equipes estão sempre de olho”, 
explicou o supervisor do Centro 
de Controle e Operações (CCO) da 
concessionária, Ronaldo Parpinelli.
 Em paralelo, os usuários têm à 
disposição, durante as 24 horas, 
sete unidades do Serviço de Aten-
dimento ao Usuário (SAU), locais 
onde tanto os motoristas como 
passageiros encontram sala de 
descanso climatizada, banheiros, 
água gelada, fraldário e internet. 
(Ass. Imp. Viapar)

Número de acidentes diminui em estradas do Paraná administradas 
pela Viapar. Quantidade de acidentes caiu 7,78% na comparação 
com 2016. Obras de duplicação influenciaram na melhora dos 
números; Na foto, a Passarela de Pedestre instalada no Parque 
Industrial de Nova Esperança entre as Marginais das Ruas Mituru 
Yanaze com a BR-376, com vista ao trevo em obras, de acesso à 
PR-463(Rodovia Deputado Branco Mendes) sentido à Uniflor 
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Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Panifi cadora e Confeitaria Nossa Senhora

Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II

Bar Líder
Ourizona

Mercado Bandeirantes
Panifi cadora e Confeitaria Doce Pão

Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Paranapoema
Auto Posto Paraná

Panifi cadora Evangelista
Michel Cabeleireiro

Panifi cadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Loterias Faraoni
Santa Inês

Auto Posto Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão

São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin

Unifl or
Panifi cadora Unifl or 

 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O produtor Oliveira Ramos dos Santos CPF 490.862.009-
15torna público que requereu ao IAP, a Licença Ambiental 
Simplificada para avicultura de corte localizado na 
Estrada Pé de Galinha, Lote 58-B, Gleba Centenário no 
Município de Maringá- PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL torna público que 
irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Armazenamento 
temporário e transbordo de resíduos sólidos a ser 
implantada na Estrada Ipiranga Lt 281-A e 282-A em 
Cruzeiro do Sul - Estado do Paraná.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Nº 01/2018  

O Municipio de Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 02 de fevereiro de 2018, às 09h00min no endereço, Rua Governador Munhoz da Rocha, 
215, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital 
de Licitação Nº 01/2018, na modalidade Pregão Presencial por registro de preços. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
Objeto da Licitação: 
Registro de Preços objetivando a eventual compra de uniformes, para diversos departamentos pertencentes a 
Prefeitura Municipal de Santa Inês - PR. 
 
Santa Inês, 19 de Janeiro de 2.018. 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

Registro de Preços objetivando a eventual compra de uniformes, para diversos departamentos pertencentes a 
PR.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
Estado do Paraná 

CNPJ Nº 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 - 

CENTRO 
 

Página 1 de 2 
Decreto nº 005/2018 

 (Convênio 029/2017 FUNDEPAR) 

Decreto nº 005/2018 
 
Data: 18 de janeiro de 2018. 
 
Súmula: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 
aplicação do recurso do Convênio 029/2017 firmado com o Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, e dá outras providências. 
 
EDUARDO CINTRA LUGLI, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e amparado pela Lei Municipal nº 1.006/2017 de 08 de 
Dezembro de 2017; Artigo 6º da Lei Municipal nº 1.003/2017 e Inciso XI, parágrafo 2º, do 
artigo 167 da Constituição Federal 

 
D E C R E T A 

 
Artigo 1º - Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), destinado a aplicação do recurso do Termo de Convênio 
029/2017 firmado com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – 
FUNDEPAR, que tem por objetivo a aquisição de ônibus escolar destinados ao transporte 
dos alunos da rede de ensino público no Município. 
 
10 Departamento de Educação, Cultura e Esportes 
10.002 Divisão de Ensino Fundamental 
10.002.12 Educação 
10.002.12.361 Ensino Fundamental 
10.002.12.361.0010 Programa Educação 
10.002.12.361.0010.1.105 Aquisição de Ônibus Escolar (Convênio 029/2017 FUNDEPAR) 
4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes R$ 600.000,00 
Fonte 1-131 Convênio 029/2017 FUNDEPAR 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Especial de que 
trata o Artigo 1º do presente Decreto, será  utilizado o seguinte recurso:  
 
a) Superávit Financeiro (art. 43, § 1º, Inciso I, Lei 4320/64)  
Fonte 131 Convênio 029/2017 FUNDEPAR R$ 600.000,00 
 
Artigo 3º - Inclui a Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.1001/2017 de 24/11/2017, que 
Dispõem sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, 
com a seguinte redação: 
 
Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
 
Programa / Órgão / 
Unidade 

 
Discriminação 

 
Valor  
R$ 

10 / 10 / 002 Aquisição de Ônibus Escolar (Convênio 029/2017 
FUNDEPAR) 

600.000,00  

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
Estado do Paraná 

CNPJ Nº 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 - 

CENTRO 
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Decreto nº 005/2018 

 (Convênio 029/2017 FUNDEPAR) 

 
Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 

Código do 
Programa 

Projeto/Atividade - Ação Metas  

0010 1.105 Aquisição de Ônibus Escolar (Convênio 
029/2017 FUNDEPAR) 

02 ônibus escolar 

 
Artigo 4º - Inclui a Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.002/2017 de 24/11/2017, que 
Dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências, com a seguinte descrição: 
 

 
Ações 

Produtos 
(Un Medida) 

Metas Fonte 
Recursos Física Financeira 

1.105 Aquisição de Ônibus Escolar 
(Convênio 029/2017 FUNDEPAR) 

Ônibus  02 600.000,00 131 
Cv 029/2017 
FUNDEPAR 

 
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 18 DE 
JANEIRO DE 2017. 
 
 

Eduardo Cintra Lugli 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 

Eduardo Cintra Lugli
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01-2017 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da 
Rocha, n°605, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, SR CRISOGONO NOLETO E 
SILVA JUNIOR, brasileiro casado portador da cédula de Identidade RG nº. 8.348.556-6 PR e 
CPF nº. 047.685.689-20, residente na Rua José Correia de Araújo, 879 Itaguajé - PR, doravante 
denominado apenas por MUNICÍPIO, e a empresa MARTINS & MAZINE LTDA - CNPJ Nº. 
21.636.319/0001-88, estabelecida na Rua Bahia, 810 Centro CEP 86.670-000  ITAGUAJÉ - PR representada 
neste ato pelo Sr EMERSON MARTINS DE SOUZA, casado, portador da Carteira de Identidade  nº. 
6.091.620-9 SSP-PR  e CPF nº. 905.721.149-15. residente a Rua Minas Gerais nº. 1.629 Bairro Morado do 
Sol Colorado – PR – CEP 86.690-000.  
 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo a 
Ata de Registro nº. 01-2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do Art. 65,  § 1º  da Lei 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA  
O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento), 

as quantidades do Lote 05 e 06, da Ata  firmada entre as partes, em 03/02/2017, conforme quadro 
abaixo:  
LOTE 5 – GÁS/VASILHAME  
 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Quantidade 

Aditivada 
Valor 
Total 

1 BOTIJAO DE GAS - 13 KG UNID 150,00 58,0000 37 2.146,00 
2 VASILHAME DE GÁS 13KG UNID 5,00 140,0000 1 140,00 
     TOTAL 2.286,00 
 
 

LOTE 6 – CESTA BASICA  
Item Descrição Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Quantidade 
Aditivada 

Valor 
Total 

1 CESTA BÁSICA,  contendo o que segue: 
 

02 – Latas de extrato de tomate características 
técnicas: concentrado. o extrato de tomate 
deve ser preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e sem sementes, lata 
com 330grs. cada;  
 

02 - Embalagem de óleo de soja, com 900ml 
cada (composição: 100% óleo de soja 
refinado);  
 
02  - Pacote de pó de café torrado e moído, 
com 500grs, que possua o selo ABIC;  
 
02 - Pacotes de macarrão com ovos, tipo 
espaguete, ingredientes: farinha de trigo 
especial ou sêmola de trigo, ovos. Embalagem 
acondicionada em pacotes de polietileno 
atóxico com 500grs. cada, hermeticamente 
vedado;  
 

01 - Pacote Sal refinado extra, contendo 
cloreto de sódio, iodato de potássio 500grs; 
 

02 - Pacotes Açúcar Cristal  (embalagens com 
5 Kg cada);  
 

02 - Pacotes Arroz agulhinha, tipo I 
(embalagem com 5 Kgs cada); 
 

02 - Pacotes Feijão carioquinha, tipo I 
(embalagens com 1 Kg cada); 
 

01 – Pacote de Farinha de Mandioca Tipo 
Branca  (embalagem com 1 kg cada);  
 

01- Pacote de Fubá de Milho com adição 
de ferro e ácido fólico (embalagem com 500grs 

UNID 400,00 117,5000 100 11.750,00 

cada); 
 

02 – Pacotes de Farinha de Trigo, 
características técnicas tipo 1 enrriquecida  
com ferro e acido fólico (embalagem 01Kg 
cada);  
 

01 – Fermento químico em pó (embalagem 
com 100g cada). 
 

02 – latas de Sardinha ao óleo comestível, 
preparada com pescado fresco limpo 
eviscerado, cozido, (embalagem em lata 250 
grs cada). 
 

OBS.  Os Itens deverão ser adicionados em 
embalagem plástica resistente. 
 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
O valor total  do aditivo e de  R$  14.036,00 (QUATORZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS).  A 

importância ora estabelecida corresponde ao valor do contrato vigente com acréscimo de 25% 
(vinte cinco por cento) sobre o Lote 05 E 06 da Ata de Registro. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O pagamento será efetuado, nos termos estabelecidos no item 20 – DO PAGAMENTO e 
21- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, constante no Edital. 
 
PARAGRAFO ÚNICO  

Permanecem inalteradas as demais clausulas do respectivo Contrato. 
  

E, para firmeza e validade do que acima ficou acordado, lavraram este Termo de 
Aditamento ao Contrato, o qual após lido e achado conforme, e firmado pelas partes e por duas 
testemunhas, em duas vias de igual teor e forma. 

 
                                   ITAGUAJÉ, 19 de Janeiro de 2018. 
 
 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
                          CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

          Prefeito Municipal 
MARTINS & MAZINE LTDA  

CNPJ Nº. 21.636.319/0001-88 
 

Testemunhas 
 

_____________________________________________ 
056.242.269-26 - FLAVIO W. INACIO PEREIRA 

 
_____________________________________________________ 

                         026.985.739-70 - APARECIDA  ISABEL DE SOUZA 
                                                                                 

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

 Telefax (44) 33111001 – E-mail camara@jardimolinda.pr.gov.br 

www.cmjardimolinda.pr.gov.br 
 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA  
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 84.781.251/0001-40 
___________________________________________________________________ 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO  N°. 01/2018 

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:   DEL GROSSI & CIA LTDA - ME CNPJ sob nº 79.989.505/0001-80 
 

OBJETO:               CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 

EM JORNAL PRÓPRIO DA EMPRESA DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE JARDIM OLINDA. 

 
VALOR:  R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 
 
VIGÊNCIA:                       12 (doze) meses. 
 
 
DOTAÇÃO:                       
 
 
010010103100120013390390000- 01000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
 

FORO:                         Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  

 
Jardim Olinda, 17 de Janeiro de 2018. 

 
CONTRATANTE 

ELIZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
                                   

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA  
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 84.781.251/0001-40 
___________________________________________________________________ 
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Prolongamento da Avenida Tiradentes, 645 – Recanto Piracema do Paranapanema - CEP: 87.690-000 – JARDIM OLINDA - PR 

 Telefax (44) 33111001 – E-mail camara@jardimolinda.pr.gov.br 

www.cmjardimolinda.pr.gov.br 
 

 

 
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 01/2018, 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 01/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2018 

 
Contratada: DEL GROSSI & CIA LTDA - ME CNPJ: 79.989.505/0001-80 
Objeto do Certame: Contratação de Empresa para Serviços de Impressão e Publicação em jornal próprio 

da Empresa dos atos Oficiais da Câmara Municipal de Jardim Olinda. 

Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
Data da Assinatura: 16 de Janeiro de 2018. 
Foro: Comarca de Paranacity, Estado do Paraná. 

 
Jardim Olinda, 16 de Janeiro  de 2018. 

 
 

ELIZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
 

Jardim Olinda, 17 de Janeiro de 2018.

CONTRATANTE

IZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Jardim Olinda, 16 de Janeiro  de 2018

ELIZABETH CARNEIRO DE MOURA SILVA 
PRESIDENTE DA CÂMARA

Comarca de Paranacity - Estado do Paraná.
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 O Prefeito Crisógono 
Noleto e Silva Junior mais 
conhecido como  Prefeito 
Juninho, gestor do municí-
pio de Itaguajé, demonstrou 
claramente muito respeito 

Novo ônibus de Itaguajé para atender a saúde: Respeito à população

à população, conquistando 
um ônibus novo  e super 
confortável, para atender os 
agendamentos  de consultas 
marcados junto ao Cisamusep  
nos centros clínicos em outros 

municípios, com trajeto  longo 
e cansativo.
 Prefeito Juninho, 
satisfeito por esta conquista 
declara: “É maravilhoso po-
der disponibilizar melhorias 

para nossa gente, porque eu 
sempre entendi que o poder 
público tem como primeira 
missão, tornar a vida das 
pessoas melhor e com mais 
qualidade de vida e diante 
disso é que essa conquista 
para mim tem um signifi cado 
muito especial e o que mais 
quero é que o povo possa ter 
tratamento igual”.
É louvável esta atitude, por-
que é um ônibus normalmente 
adquirido por  executivos da 
iniciativa privada e a grande 
maioria dos gestores públicos 
prefere adquirir veículos com 
menos recursos e conseqüen-
temente mais econômicos na 
hora da compra. 
 O Secretário da Saú-
de, Ilton César Roque da 
Silva, mais conhecido como 
“PISCA” falou da importân-
cia da aquisição do ônibus. 
“Todos sabem que lutamos 
para adquirir esse ônibus, 
mais só agora foi possível, 
primeiro colocamos a casa 
em ordem e pagamos con-
tas, com recursos oriundos 
de emendas parlamentares 
e contra partida do municí-
pio  conseguimos comprar o 
ônibus, moderno e equipa-
do para a servir os pacien-
tes”, disse Pisca, concluindo: 
“O  que acontece em Itagua-
jé é  algo que não se vê em 
outros municípios do Estado, 
uma saúde levada a sério, 
todos os investimentos feitos, 
tanto em material quanto em 
pessoas refl ete na qualidade 

de vida da população, só um 
prefeito com a visão e deter-
minação do Prefeito Juninho 
poderia agir dessa forma”. 
 A primeira viagem 
aconteceu no dia 17 de janeiro 
e além do transporte confortá-
vel que conta com 28 lugares, 
ar condicionado, frigobar, 
som com DVD, os pacientes 
recebem um belo lanche com 
pães e sucos.
 Também nas redes 
sociais repercutiu positiva-
mente esta conquista e alguns 
destes: 
“Prefeito Juninho está de 
parabéns e você Pisca, só po-
díamos esperar isso de você, 
uma excelente pessoa, de 
caráter. Nota DEZ, obrigado 
por tudo”
 “Não precisamos 
estar todos os dias, para sa-
ber que uma pessoa é boa ou 
não. São pequenos gestos que 
fazem a diferença”

O casal de servidores públicos, Maria Alzenir e Milton 
Alves, também utilizaram os serviços desta nova uni-
dade: “Fomos à  Maringá  no ônibus  da saúde,  que  
maravilha de viagem, quero parabenizar  o prefeito 
Juninho  pela nova conquista,  o ônibus  é  super con-
fortável; ao meu amigo Pisca que lá  esteve  de manhã,  
quando que aqui teve um secretário  que vai no ponto 
4:20 da manha; estão  de parabéns, o  nosso povo 
principalmente  quem está  doente precisa de atenção  
e carinho,espero que não  mude,  nota 10!!!!!

O aposentado  Antonio Carlos, que ocupou um dos 
lugares nesta primeira viagem para fazer  consulta, 
aprovou com muita convicção, fazendo este depoi-
mento: “Fui à  Maringá  no ônibus  da saúde,  que 
maravilha de viagem. Quero parabenizar  o prefeito  
pela nova conquista , o ônibus  é  super confortável, 
agradeço também ao meu amigo Pisca que lá  esteve  
de manhã, nos desejando uma boa viagem.

A mais recente aquisição para 
transporte de pacientes para 
tratamento fora de domicílio de 
Itaguajé, também é reconhecida 
pelo servidor público, o motorista 
Eliton Xavier. De acordo com ele, 
com esta nova ferramenta é dar 
mais conforto e dignidade aos usu-
ários/pacientes que se deslocam 
diariamente . “Esta nova unidade 
garante mais conforto aos passa-
geiros que é um dos principais ob-
jetivos. E a gente que vai na boléia, 
acaba também sendo benefi ciado 
pela segurança,  visibilidade   e 
dirigibilidade. Agora dá gosto fi car 
nas estradas, o ar-condicionado 
que não é luxo nos deixar com-
pletar uma viagem com alegria e  
ouvir elogios dos usuários é nossa 
maior satisfação”. 

O Secretário da Saúde Ilton César (Pisca), fez a recepção aos usuários do 
ônibus, inclusive auxiliando na distribuição do café da manhã

 A isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
pode ser solicitada de 22 de 
janeiro a 20 de março deste 
ano. Tem direito a requerer 
o pedido de isenção do IPTU 
os proprietários de imóvei-
saposentados, pensionistas, 
portadores de defi ciência ou 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social.
 O requerimento pode 
ser realizado na Prefeitura 
Municipal de Nova Esperan-
ça, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 16h nos guichês do Setor 
de Tributação mediante a 
apresentação da seguinte do-
cumentação: xérox do RG e 
CPF do titular, documento do 
cartório de registro de imóveis 
comprovando ter apenas um 
imóvel, cópia da conta de 
água, comprovante de renda 

NOVA ESPERANÇA
Segunda-feira começa o prazo para 
realizar o pedido de isenção do IPTU

de todos os moradores do 
imóvel, cópia da escritura 
da casa, atestado de óbito 
se viúvo (a), declaração de 
atestado médico informando 
a defi ciência do proprietário 
do imóvel, declaração do Ca-
dastro Único da Assistência 
Social.

Desconto de 15% à vista
 Os carnês do IPTU 
2018 devem começar a ser 
entregues em março com o 
vencimento para o dia 10 de 
abril. Neste ano, quem optar 
por realizar o pagamento a 
vista terá 15% de desconto 
sobre o valor do tributo, um 
benefício de 5% a mais do que 
no ano anterior.
 A Lei 2.561 apro-
vada no ano passado cria o 
Programa Menos IPTU que 
dispõe sobre o incentivo de 
desconto progressivo de 2% 

anual para os contribuintes 
que mantém seus tributos qui-
tados sem atrasos. Em síntese, 
o programa visa valorizar o 
contribuinte que mantém seus 
débitos em dia, podendo che-
gar ao desconto adicional de 
8% no fi nal de 4 anos, desde 
que não atrase o pagamento de 
seus tributos. A lei completa 
pode ser baixada no site do 
município, acessando o en-
dereço: www.novaesperanca.
pr.gov.br clicando na sessão 
legislação.

O seu IPTU volta em
benefícios para você

 O dinheiro do seu 
IPTU volta em benefícios para 
você. São esses recursos que 
garantem a execução obras de 
infraestrutura, investimentos 
na área da saúde, educação, 
cultura, esporte, ações sociais 
e outras. ASCOM

 A mais nova Secretária do SI-
SEMUC de Colorado Eduarda Direito 
Nicolau de idade nova desde o dia 18 do 
corrente. Jovem que sonha ser Policial 
Federal, pretende num futuro não muito 
distante fazer  faculdade de direito, tão 
logo conclua o curso Tecnólogo  que 
vem executando na sua cidade natal.  
 A “Soprano” Eduarda,  ex-inte-
grante do Coral Sol Maior é filha do ca-
sal    Marta Direito e Edegar Rodrigues 
Nicolau, dupla que adotou o  Coral da 
cidade. Eduarda, adora musica sertaneja 
e é presença marcante nos  encontros 
socias e culturais de Colorado.

Feliz Aniversário!!
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GOVERNO MUNICICIPAL COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 001/2018 
 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 02 de Fevereiro de 2018, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a eventual Aquisição de utensílio para 
limpeza de ruas, meio fio, praças e jardins para o município de Colorado e Distrito, 
descrito em Edital do tipo menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital poderá ser examinada no endereço acima indicado ou  
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 23 de Janeiro de 
2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

 

GOVERNO MUNICICIPAL COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 002/2018 
 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 002/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do 
dia 02 de Fevereiro de 2018, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a eventual Aquisição de óleo lubrificantes, 
fluido de freio, graxa, intercap, solupan e shampoo para veículos da frota municipal, 
descrito em Edital do tipo menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital poderá ser examinada no endereço acima indicado ou  
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 23 de Janeiro de 
2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

 

GOVERNO MUNICICIPAL COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 003/2018 
 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 003/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 06 de Fevereiro de 2018, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a eventual Contratação imediata e futura de 
serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva de materiais médico-hospitalares, 
odontológicos e laboratoriais, para atender às necessidades das unidades básicas de 
saúde, descrito em Edital do tipo menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital poderá ser examinada no endereço acima indicado ou  
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 23 de Janeiro de 
2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

 

GOVERNO MUNICICIPAL COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 004/2018 
 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 004/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do 
dia 06 de Fevereiro de 2018, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a eventual Aquisição de medicamentos 
manipulados, insumos e correlatos para atender aos munícipes carentes de Colorado e 
Distrito Alto Alegre, descrito em Edital do tipo menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital poderá ser examinada no endereço acima indicado ou  
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 23 de Janeiro de 
2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

 

GOVERNO MUNICICIPAL COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 005/2018 
 

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

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 005/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 07 de Fevereiro de 2018, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO para a eventual Contratação de empresa para 
prestação de serviços por hora de escavadeira hidráulica, tipo 320 d, similar ou superior 
para o município de Colorado e, descrito em Edital do tipo menor preço por item. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital poderá ser examinada no endereço acima indicado ou  
através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 23 de Janeiro de 
2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 18 de Janeiro de 2018. 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato:_ nº 024/2017. 

Dispensa:_ nº 013/2017. 

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE COLORADO. 

LOCADOR: TEREZA DE JESUS ROZIN DE SOUZA.  

Objetivo:_ Segundo termo aditivo de valor do contrato de Locação de imóvel, de propriedade do LOCADOR, 
inscrito na matricula nº 10.248, localizado na Rua Ceará, nº 935, quadra nº 16, lote nº 09, do bairro Centro, nesta 
Cidade de Colorado, Estado do Paraná, destinado exclusivamente sua utilização para ALOCAR A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 
Do Valor: O presente termo aditivo tem como PRORROGAÇÃO de valor, por mais 12 (DOZE) meses o 
valor do contrato firmado entre as partes, em 06/02/2017, ficando 12 (doze) parcelas iguais e mensais no valor 
de R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, perfazendo o 
valor total do contrato em R$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS), a partir de 06 (seis) dias 
de Fevereiro de 2018, que serão pagas mediante depósito em conta de titularidade do LOCADOR 
Vigência: 05/02/2019. 

Colorado – PR, 11 de Janeiro de 2018. 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 

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

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato:_ nº 010/2017. 

Dispensa:_ nº 009/2017. 

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE COLORADO. 

LOCADOR: Francisco Ferreira Gomes. 
Objetivo:_ PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR PARA ALOCAR imóvel de propriedade do 

LOCADOR, inscrito na matricula nº 8.796, localizado na Rua Mato Grosso nº 191, quadra nº 20, lote 

nº 18, nesta Cidade de Colorado, Estado do Paraná, destinado exclusivamente a utilização para 

ocupação do prédio para ALOCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

CIDADANIA E SEUS PROJETOS, podendo conforme necessidade do município mudar essa 

destinação sem o consentimento expresso do LOCADOR.   

Do Valor:  O presente termo aditivo tem como PRORROGAÇÃO de valor, por mais 01 (um) mês, ao 
valor do contrato firmado entre as partes, em 03/02/2017, totalizando R$ 1.098,00 (MIL E 
NOVENTA E OITO REAIS), a partir de 03 (três) dias de Dezembro de 2017. 
 
Vigência: 02/01/2018. 

Colorado – PR, 01 de Dezembro de 2017. 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 

 

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO. 
ATA SRP:........................Nº 004/2018 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 071/2017 

CONTRATANTE:..............Prefeitura Municipal de Colorado (PR); 

CONTRATADA:................ VIEIRA SANTOS PERFURAÇÃO LTDA EPP 

OBJETIVO:....................... Aquisição de moto bomba, cabos condutores, cano/tubo edutor, tubos galvanizado, 

serviço de guincho para moto bomba, limpeza e desinfecção de poço artesiano e serviço de retifica de moto 

bomba para os poços artesianos do município de Colorado: 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor Máx. 
Total. 

Marca 

1 SERVIÇO DE GUINCHO P/ BOMBA 01 até 15 CV VERBA 12,000 1.494,50 
17.934,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

2 SERVIÇO DE GUINCHO P/ BOMBA 16 até 30 CV VERBA 12,000 2.010,00 
24.120,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

3 SERVIÇO DE GUINCHO P/ BOMBA 31 até 50 CV VERBA 5,000 2.580,00 
12.900,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

4 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS 
ARTESIANOS VERBA 5,000 6.000,00 

30.000,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

5 RETIFICA DE BOMBA 01 até 5 CV VERBA 5,000 2.040,00 
10.200,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

6 RETIFICA DE BOMBA 6 até 10 VC VERBA 5,000 2.700,00 
13.500,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

7 RETIFICA DE BOMBA 11 até 15 CV VERBA 3,000 5.050,00 
15.150,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

8 RETIFICA DE BOMBA 16 até 20 CV VERBA 3,000 5.900,00 
17.700,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

9 RETIFICA DE BOMBA 21 até 25 CV VERBA 2,000 6.690,00 
13.380,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

10 RETIFICA DE BOMBA 26 até 30 CV VERBA 2,000 7.350,00 
14.700,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

11 RETIFICA DE BOMBA 31 até 35 CV VERBA 1,000 8.280,00 
8.280,00 VIEIRA SANTOS PERFUR 

12 MOTO BOMBA 5 CV trif 220 V 18 estágios, vazão 10 
m³/h  UINID 2,000 4.980,00 

9.960,00 LEÃO 

13 MOTO BOMBA 11 CV trif 220V 11 estágios, vazão de 
16 m³ UINID 2,000 8.100,00 

16.200,00 LEAO 

14 MOTO BOMBA 15 CV trif 220 V, 7 estágios, vazão de 
32 m³/ h UINID 2,000 9.900,00 

19.800,00 LEAO 

15 MOTO BOMBA 22,5 CV trif 220 V, 9 estágios, vazão de 
45 m³ UINID 1,000 14.210,00 

14.210,00 LEAO 

16 MOTO BOMBA 27,5 CV 11 estágios, vazão de 50 m³/h UINID 1,000 16.750,00 
16.750,00 LEÃO 

17 CABO PP 3 X 4 MM Mtr 200,000 9,15 
1.830,00 CORDEIRO 

18 CABO PP 3 X 6 MM Mtr 200,000 14,80 
2.960,00 CORDEIRO 

19 CABO PP 3 X 10 MM Mtr 200,000 23,25 
4.650,00 CORDEIRO 

20 CABO PP 3 X 16 MM Mtr 200,000 30,50 
6.100,00 CORDEIRO 

21 CABO PP 3 X 25 MM Mtr 200,000 46,30 
9.260,00 CORDEIRO 

22 TUBO EDUTOR 1.1/2 " BARR 30,000 73,00 
2.190,00 EMAR 

23 TUBO EDUTOR 2 " BARR 30,000 106,00 
3.180,00 EMAR 

24 TUBO EDUTOR 2.1/2" BARR 30,000 153,00 
4.590,00 EMAR 

25 TUBO GALVANIZADO 2.1/2" 3,75 MM BARR 15,000 550,00 
8.250,00 TUPER 

26 TUBO GALVANIZADO 3" 4,00 MM BARR 25,000 630,00 
15.750,00 TUPER 

 

27 TUBO GALVANIZADO 4" 4,5 MM BARR 15,000 925,00 
13.875,00 TUPER 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.001.17.512.0006.2.042 – Desenvolver  o sistema de água potável e esgoto sanitario – Fonte (000 e 511) 

Material de consumo 3.3.90.30.00.00  

Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 3.3.90.39.00.00 

Equipamento e utensílios hidráulicos e elétricos 4.4.90.52.39.00.00 

Homologado em: 08/01/2018. 
Vigência: 12 (Doze) meses  

Colorado (PR), 09 de Janeiro de 2018.  
__________________________________________ 

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 

 
 

quipamento e utensílios hidráulicos e elétricos 4.4.90.52.39.00.00

08/01/2018.
meses

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

Oficio Circular nº 15/2017 Contb. 
São Jorge do Ivaí, 31 de Dezembro de 2017 

 
    Prezado (a) Senhor (a), 
 
    Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97 de 
20 de Março de 1997, NOTIFICAMOS, aos Partidos Políticos, Sindicatos e as Entidades de 
Classe e Empresariais, com sede no Município de São Jorge do Ivaí, da liberação dos 
seguintes recursos Federais: 
 
Origem do Recurso Federal Recebido: 
 

Data: Valor R$ 

F.P.M. – Fundo de Participação dos Municípios 08.12.2017 116.309,63 
               Idem 20.12.2017 303.408,69 
               Idem 28.12.2017 46.235,53 
Salário Educação 13.12.2017 15.314,65 
C.E.X. 26.12.2017 39.811,35 
P.N.A.T.E.  05.12.2017 1.785,97 
Royal Petro 15.12.2017 143,66 
Fundeb 05 A 28.12.2017 167.764,20 
Teto Epidemiológico 29.12.2017 6.969,49 
 P.A.B. Piso de Atenção Básica Fixa 07.12.2017 11.929,67 
             Programa Saúde Bucal             14.12.2017 2.230,00 
             Programa Agente Comunitário de Saúde 18.12.2017 13.182,00 
             Programa Saúde da Família 14.12.2017 4.000,00 
             Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade 18.12.2017 2.200,00 
MERENDA 06.12.2017 8.029,40 
F.N.S.B.L.M.A.C. 11.12.2017 14.570,94 
F.M.A.S.B.L.G.B.F. 21.12.2017 2.860,00 
F.M.A.S.G.S.U.A.S. 29.12.2017 18.000,00 
F.M.A.S.B.L.P.S.B. 28.12.2017 113.496,66 
F.I.A.S.C.F.V. 06.12.2017 41.462,50 
F.E.A.S. ADESPON FPR 06.12.2017 30.000,00 
F.I.A.A.F.A.I. 06.12.2017 36.000,00 
I.T.R. 20.12.2017 4.774,90 
Fundo Especial 21.12.2017 8.567,94 
ICMS-Desoneração 28.12.2017 3.562,98 
 
  Sendo o que se apresenta para o momento, nossos protestos de estima e consideração. 
 

Atenciosamente 
 
 

André Luis Bovo                                               Marcos Granzotto Neto 
                                 Prefeito Municipal                                                        Tesoureiro 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO P/ Empresas: M.E e E.P.P 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018. 
REGISTRO DE PREÇO 
 

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 01 
de Fevereiro do ano de 2018, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2, PREGÃO PRESENCIAL, 
para o registro dos preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM a preços fixos e sem reajuste para 
contratação de empresa do ramo pertinente que possua mão de obra capacitada para manutenção preventiva de 
ar condicionado split, piso e teto, cortina de ar e afins para a Prefeitura Municipal de Atalaia em seus 
respectivos departamentos. 

Poderão participar desta licitação os interessados deste município devidamente CADASTRADOS, 
inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, consoante a Lei nº 10.520/2002 e seu 
regulamento, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações e Lei nº 
8.666/1993, com suas alterações posteriores 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista 
no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista 
no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas 
enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar empresas em consórcio e os que não se enquadram em MEI, ME, E EPP. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS 
 O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos, junto à 
Comissão Permanente de Licitação. 
     Atalaia/PR., 19 de Janeiro de 2018. 
 
 
FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA    CARLOS HENRIQUE FERNANDES 
 Prefeito Municipal           Pregoeiro Oficial 
 
>> >> Este Processo Licitatório É ""E.X.C.L.U.S.I.V.O "" para as Modalidades de EMPRESAS: MEI, 
ME e EPP "" >>Dos Direitos à Empresas: ME, MEI e EPP: 
##NOTA>> Os Direitos e Obrigações destas empresas {{ ME, MEI e EPP}} em Processos Licitatório 
mesmo que não conste expressamente neste edital, RESPEITARÁ a Lei Complementar 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar 147/2014. 
##NOTA 2 >> Toda a Documentação de Habilitação e Fiscal "" DEVERÁ"" ser Apresentada pela 
Licitante, mesmo que a ""Situação"" esteja IRREGULAR, sem a Apresentação destes a Licitante 
SERÁ CONSIDERADA ""Inabilitada"" pela Ausência de Documentação; 
##NOTA 3 >> Havendo ""Restrição"" na Comprovação da Regularidade Fiscal FICA Assegurado 
prazo de 5 (cinco) dia úteis para a Regularização da Documentação {{ a contar da data que a licitante 
foi declarada Vencedora}}, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido da Licitante. 

Janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FERNA
     Pregoeiro Oficial
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MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017 

Aos 18  ( dezoito ) dia do mês de dezembro do ano de 2.017, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 
054/2017, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
V. AMBROZIO IMFORMATICA -ME, com sede na RUA EZEQUIAS LEMES DE 
CARVALHO, 779, CONJ. HAB. JULIO ZACHARIAS,  CEP 87.600-000 – PARANAVAI-
PR, fone 44- 9852-7888 OU 3252-1772, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 
01.578.641/0001-90 , representado pelo PROPRIETÁRIO,  Sr. VALDIR AMBROZIO, à 
saber: 
1.1. Descrição dos itens: 
       ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES  
LOTE -UNICO – MATERIAL DE ESCRITORIO- PERMANENTE 

ITE
M 

QUANT. 
ESTIMAD

A 

ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADO 

 

06 08 

CADEIRA MODELO SECRETÁRIA 
EXECUTIVA - ESTOFADA - ESPUMA 
INJETADA  50 MM   -  BASE GIRATÓRIA 
À   GÁS 

MARTIFL
EX 

255,00 2.040,00 

11 02 

BEBEDOURO INDUSTRIAL - EM INOX -  
02 TORNEIRAS  ( GELADA  e   NATURAL  
) -    CAPACIDADE  25  LITROS 

KARINA 1.475,00 2.950,00 

13 03 BEBEDOURO  COLUNA  GARRAFÃO -  
COM COMPRESSOR 

KARINA 730,00 2.190,00 

16 10 
CADEIRA EM FIXA ASSENTO E 
ENCOSTO EM POLIPROPILENO  -   
ESTRUTURA  TUBO 20 X 30 

MARTIFL
EX 

100,00 1.000,00 

17 10 
CADEIRA ESTOFADA -  FIXA - ESPUMA 
INJETADA 40 MM  -  ESTRUTURA  TUBO  
7/8 

MARTIFL
EX 

100,00 1.000,00 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº 054/2017. 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será de 10 (dez) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 15 
(quinze) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. 
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos a cada 90 
(noventa) dias, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
- 02.002.02.202.44.90.52.00.00.00.00 (24) 
- 05.001.02.501.44.90.52.00.00.00.00 (660) 
- 06.001.02.601.44.90.52.00.00.00.00 (96) 
- 07.001.02.701.44.90.52.00.00.00.00 (153) 
- 08.001.02.801.44.90.52.00.00.00.00 (645) 
- 08.001.02.801.44.90.52.00.00.00.00 (673) 
- 09.001.02.901.44.90.52.00.00.00.00 (330) 
- 09.001.02.901.44.90.52.00.00.00.00 (680) 
- 09.002.02.902.44.90.52.00.00.00.00 (351) 
- 09.002.02.904.44.90.52.00.00.00.00 (367) 
- 09.002.02.904.44.90.52.00.00.00.00 (684) 
- 09.002.02.907.44.90.52.00.00.00.00 (688) 
- 09.002.02.907.44.90.52.00.00.00.00 (741) 
- 10.001.02.101.44.90.52.00.00.00.00 (471) 
- 10.001.02.101.44.90.52.00.00.00.00 (723) 
- 10.002.02.102.44.90.52.00.00.00.00 (696) 
- 10.002.02.102.44.90.52.00.00.00.00 (728) 
- 10.005.02.107.44.90.52.00.00.00.00 (702) 
- 10.005.02.107.44.90.52.00.00.00.00 (734) 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
054/2017. 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
1.14. O recebimento dos gêneros alimentícios /materiais gás, será realizado pelo 
servidor Paulo Fernandes Rodrigues, membro da Comissão de Recebimento de 
Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 025/2017. 
1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 054/2017, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
1.16. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
1.17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor EDUARDO CINTRA LIGLI, Prefeito do Município, pelo Sr. 
VALDIR AMBROZIO , pelo Sr GERVANIO TSEI, Departamento de Ação Social e pelo 
Sra MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA, EDSON AGUSTINHO DA ROCHA, 

qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas, a qual será 
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica 
www.inaja.pr.gov.br. 
 
  

EDUARDO CINTRA LUGLI 
Prefeito Municipal 

 
GERVANIO TSEI 

Diretor Dep. Ação Social 
Órgão Gerenciador 

 
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

Diretora  Dep. Educação 
Órgão Gerenciador 

 
VALDIR AMBROZIO 

Representante Legal da Empresa 
Detentora da Ata 

 
EDSON AGUSTINHO DA ROCHA 

Testemunha 
 
 
 

MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2017 

Aos 18  ( dezoito ) dia do mês de dezembro do ano de 2.017, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 
053/2017, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP, 
com sede na AV. DISTRITO FEDERAL,1320, JARDIM PROGRESSO,  CEP 87.701-
310 – PARANAVAI-PR, fone 44- 3422-4184, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 
03.775.336/0001-14 , representado pelo REPRESENTANTE LEGAL,  Sr. OSVAIR DE 
SENA, à saber: 
1.1. Descrição dos itens: 
       ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES  
LOTE -UNICO – UNIFORMES PERSONALIZADOS 

ITE
M 

QUANT. 
ESTIMAD

A 

ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADO 

 

01 200 

Camiseta manga curta para diversas 
secretarias, tecido pv 67% poliester 33% 
viscose,  gola polo na cor verde, mangas 
com ribana cor da gola, sendo 
personalizadas as mangas quando 
solicitada, na frente personalizada do lado 
esquerdo brasão em cromia, todas as 
personalizações variam de acordo com a 
solicitação da secretaria sendo todas 
coloridas, costa personalizada com uma 
cor, as informações variam de acordo com 
a solicitação da secretaria, tamanho adulto 
(pa, ma, ga, gga, apresentar laudo dos 
tecidos na abertura do certame 
reconhecidos por laboratório credenciado 
ou acreditado pelo inmetro, o tecido tem 
que ter determinação da espessura de 
tecidos - nbr 13371:2005 (0,38) (mm). 
Determinaçãoestrutura - nbr 13460:1995 
meiamalha (pv). Método: textiles - 
determination of fabric propensity to 
surfasse fuzzing and to pilling - part 2: 
modified martindale method isso 12945 - 
2:2000. Determinação da resistencia ao 
estouro e do alongamento ao estouro - 
método do diafragma - nbr 13384:1995 
(11,00 kgf/m²). Tolerancia máxima de +/- 
5%.  Amostra em 24:00 após a licitação 
tamanho g adulto imagem de ilustração. 
 
 

MARIN 41,04 8.208,00 

02 100 

Camiseta manga longa tecido pv 67% 
poliester 33% viscose gola polo na cor 
verde, mangas com ribana mesma cor da 
gola, sendo personalizadas as mangas 
quando solicitada, na frente personalizada 
do lado esquerdo brasão em cromia, todas 
as personalizações variam de acordo com 
a solicitação da secretaria sendo todas 
coloridas, costa personalizada com uma 
cor, as informações variam de acordo com 
a solicitação da secretaria, tamanho adulto 

MARIN 43,76 4.376,00 

(pa, ma, ga, gga). O tecido tem que ter 
determinação da espessura de tecidos - 
nbr 13371:2005 (0,38) (mm). 
Determinaçãoestrutura - nbr 13460:1995 
meiamalha (pv). Método: textiles - 
determination of fabric propensity to 
surfasse fuzzing and to pilling - part 2: 
modified martindale method isso 12945 - 
2:2000. Determinação da resistencia ao 
estouro e do alongamento ao estouro - 
método do diafragma - nbr 13384:1995 
(11,00 kgf/m²). Tolerancia máxima de +/- 
5%. Amostra em 24:00 após a licitação 
tamanho g adulto imagem de ilustração. 
 
 

03 600 

Camiseta manga curta gola redonda 
tecido pv 67% poliester 33% viscose, para 
varias campanhas, gola da mesma cor da 
camiseta, mangas personalizadas quando 
solicitada pela secretaria, na frente 
personalizada de acordo com pedido da 
secretraria, sendo todas coloridas, costa 
personalizada com cores a definir pela 
secretaria, as informações variam de 
acordo com a solicitação da secretaria, 
tamanho adulto (pa, ma, ga, gga). O tecido 
tem que ter determinação da espessura de 
tecidos - nbr 13371:2005 (0,38) (mm). 
Determinaçãoestrutura - nbr 13460:1995 
meiamalha (pv) .Método: textiles - 
determination of fabric propensity to 
surfasse fuzzing and to pilling - part 2: 
modified martindale method isso 12945 - 
2:2000. Determinação da resistencia ao 
estouro e do alongamento ao estouro - 
método do diafragma - nbr 13384:1995 
(11,00 kgf/m²). Tolerancia máxima de +/- 
5%. Amostra em 24:00 após a licitação 
tamanho g adulto imagem de ilustração. 
 

MARIN 22,80 13.680,00 

04 600 

Camiseta manga curta gola v tecido pv 
67% poliester 33% viscose para varias 
campanhas, gola na cor verde mangas na 
cor da gola, na frente personalizada do 
lado esquerdo com brasão em cromia, 
todas as personalizações variam de 
acordo com a solicitação da secretaria 
sendo todas coloridas, costa 
personalizada com uma cor, as 
informações variam de acordo com a 
solicitação da secretaria, tamanho adulto 
(pa, ma, ga, gga). Tamanho g adulto, 
conforme layout, apresentar laudo dos 
tecido na abertura do certame 
reconhecidos por laboratório credenciado 
ou acreditado pelo inmetro, o tecido tem 
que ter determinação da espessura de 
tecidos – nbr 13371:2005 (0,38) (mm). 
Determinaçãoestrutura – nbr 13460:1995 
meiamalha (pv) .Método: textiles – 
determination of fabric propensity to 
surfasse fuzzing and to pilling – part 2: 
modified martindale method isso 12945 – 
2:2000. Determinação da resistencia ao 
estouro e do alongamento ao estouro – 
método do diafragma – nbr 13384:1995 
(11,00 kgf/m²). Tolerancia máxima de +/- 

MARIN 22,80 13.680,00 

5%. Amostra em 24:00 após a licitação 
tamanho g adulto imagem de ilustração. 
 
 

05 400 

Camiseta manga curta:tecido em malha 
ppplus 100% pes, para serem utilizadas em 
diversas campanhas. Camsieta, gola v com 
ribana na a ser definido. Gola v com ribana 
passado em maquinaoverloque. 
– ambas as escritas em 
transfersublimático. Comforme layout e 
modelo paravisita. O tecido tem que 
apresentar as seguintes nbr; os laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, com tolerância máxima de +/- 
5%. Devem ser originais ou cópias 
autenticadas reconhecido firma em 
cartório de quem os assinou 
� Nbr 10591:2008 determinação da 
gramatura de tecidos tem que ser de 160 
(g/m²), com tolerância de 152(g/m²) 
a168(g/m²). 
� Nbr 13216:1994 método: título de 
fios em amostra reduzida de 21,00 título 
do fio (tex). Com tolerância de 19,95(tex) 
a22,05(tex). 
� Nbr 13538:1995/11914:1992 
análise qualitativa e quantitativa de 
materiais têxteis, respectivamente 
composição tecido 100%poliéster. 
� Nbr 13460:1995 determinação de 
estrutura meiamalha 
� Nbr 13371:2005 determinação da 
espessura de tecidos 0,37(mm).  Com 
tolerância de 0,35(mm) a0,39(mm). 

� Leituras de cor em 
espectrofotômetro: realizados com fontes 
d65/10° e grau de apuração de branco 
medida pelo métodoganz. 
� Nbr 13384:1995 resistência ao 
estouro e do alongamento ao estouro, 
utilizando- se o método do diafragma de 
12,50 (kgf/m²). Com tolerância de 
11,87(kgf/m²) a 13,12(kgf/m²). 

A linha utilizada para confecção da 
camiseta deverá ser 100% poliéster barra 
rebatida em máquina galoneira. Amostra 
em 24:00 após a licitação 01 tamanho g 
adulto aids. Imagem de ilustração. 
 

MARIN 22,80 9.120,00 

06 100 

Camisete feminina, para diversos 
setores, manga curta anti odor bordado 
no no bolso do lado esquerdo frente 
brasão do municipio, detalhe na parte 
interna da manga, interna do colarinho e 
no fechamento da camisa junto ao 
caseamento dos botões, tamanho 36 ao 
50, tecido: misto de poliéster e algodão, 
com proteção upf 15 e com poliéster 
reciclado em sua composição, 
composição: 67% poliéster e 33% algodão 
(tolerância máxima de +/- 3% conforme 
norma aatcc 20 e 20a). Construção: tela 
1x1 conforme nbr 12546. Gramatura: 

MARIN 68,40 6.840,00 

112gr/m² com tolerância máxima de +/- 
5% conforme norma iso3801. Resistencia 
a tração trama: mínimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
tração urdume: minimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
rasgo trama: mínimo de 1,10 kgf conforme 
norma astm d2261 tongue. Resistencia a 
rasgo ardume: minimo de 1,10 kgf 
conforme norma astm d2261 tongue. 
Devera ser entregue acompanhado da 
proposta de preço; laudo tecnico expedido 
por laboratórios credenciados e/ou 
acreditados pelo inmetro, ou fica técnica 
do tecido fornecido pelo fabricante, com 
tolerancia máxima de +/- 5%.  
 
 
 

07 100 

Camisete feminina, para diversos 
setores, manga longa anti odor bordado 
no bolso do lado esquerdo frente brasão 
do municipio, detalhe na parte interna da 
manga, interna do colarinho e no 
fechamento da camisa junto ao 
caseamento dos botões, tamanho 36 ao 
50, tecido: misto de poliéster e algodão, 
com proteção upf 15 e com poliéster 
reciclado em sua composição, 
composição: 67% poliéster e 33% algodão 
(tolerância máxima de +/- 3% conforme 
norma aatcc 20 e 20a). Construção: tela 
1x1 conforme nbr 12546. Gramatura: 
112gr/m² com tolerância máxima de +/- 
5% conforme norma iso3801. Resistencia 
a tração trama: mínimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
tração urdume: minimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
rasgo trama: mínimo de 1,10 kgf conforme 
norma astm d2261 tongue. Resistencia a 
rasgo ardume: minimo de 1,10 kgf 
conforme norma astm d2261 tongue. 
Devera ser entregue acompanhado da 
proposta de preço; laudo tecnico expedido 
por laboratórios credenciados e/ou 
acreditados pelo inmetro, ou fica técnica 
do tecido fornecido pelo fabricante, com 
tolerancia máxima de +/- 5%.. Amostra em 
24:00 após a licitação tamanho 50 imagem 
de ilustração. 
 
 

MARIN 70,83 7.083,00 

08 100 

Camisa masculina, para diversos setores, 
manga longa anti odor bordado no bolso 
do lado esquerdo frente brasão do 
municipio, detalhe na parte interna da 
manga, interna do colarinho e no 
fechamento da camisa junto ao 
caseamento dos botões, tamanho 02 a 08, 
tecido: misto de poliéster e algodão, com 
proteção upf 15 e com poliéster reciclado 
em sua composição, composição: 67% 
poliéster e 33% algodão (tolerância 
máxima de +/- 3% conforme norma aatcc 
20 e 20a). Construção: tela 1x1 conforme 
nbr 12546. Gramatura: 112gr/m² com 
tolerância máxima de +/- 5% conforme 

MARIN 70,83 7.083,00 

norma iso3801. Resistencia a tração 
trama: mínimo de 18 kgf conforme norma 
astm d5034 grab. Resistencia a tração 
urdume: minimo de 18 kgf conforme norma 
astm d5034 grab. Resistencia a rasgo 
trama: mínimo de 1,10 kgf conforme 
norma astm d2261 tongue. Resistencia a 
rasgo ardume: minimo de 1,10 kgf 
conforme norma astm d2261 tongue. 
Devera ser entregue acompanhado da 
proposta de preço; laudo tecnico expedido 
por laboratórios credenciados e/ou 
acreditados pelo inmetro, ou fica técnica 
do tecido fornecido pelo fabricante, com 
tolerancia máxima de +/- 5% 
 
 

09 100 

Camisa masculina, para diversos setores, 
manga curta anti odor bordado no bolso do 
lado esquerdo frente brasão do municipio, 
detalhe na parte interna da manga, interna 
do colarinho e no fechamento da camisa 
junto ao caseamento dos botões, tamanho 
02 a 08, tecido: misto de poliéster e 
algodão, com proteção upf 15 e com 
poliéster reciclado em sua composição, 
composição: 67% poliéster e 33% algodão 
(tolerância máxima de +/- 3% conforme 
norma aatcc 20 e 20a). Construção: tela 
1x1 conforme nbr 12546. Gramatura: 
112gr/m² com tolerância máxima de +/- 
5% conforme norma iso3801. Resistencia 
a tração trama: mínimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
tração urdume: minimo de 18 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
rasgo trama: mínimo de 1,10 kgf conforme 
norma astm d2261 tongue. Resistencia a 
rasgo ardume: minimo de 1,10 kgf 
conforme norma astm d2261 tongue. 
Resistencia a rasgo urdume: minimo de 
1,10 kgf conforme norma astm d2261 
tongue. Devera ser entregue 
acompanhado da proposta de preço; laudo 
tecnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, ou fica técnica do tecido fornecido 
pelo fabricante, com tolerancia máxima de 
+/- 5%.  Amostra em 24:00 após a licitação 
tamanho 04 imagem de ilustração. 
 
 

MARIN 68,40 6.840,00 

10 50 

Jalecos branco, para diversos setores, 
reto masculino, manga longa e curta, com 
02 bolsos na parte inferior, 01 bolso na 
parte superior do lado esquerdo bordado o 
brasão do municipio tamanho p ao exgg. 
Comprimento médio. Tecido: misto de 
poliéster e algodão, com proteção upf 15 e 
como poliéster reciclado em sua 
composição. Composição: 67% poliéster e 
33% algodão (toleranciamaxima de -/+3% 
conforme norma aatc 20 e 20a). 
Construção: tela 1x1 conforme nbr 12546. 
Gramatura: 112gr/m² com tolerancia 
máxima de +/- 5% conforme norma 
iso3801. Resistencia a tração trama: 
mínimo de 18kgf conforme norma astm 

MARIN 63,84 3.192,00 

d5034 grab. Resistencia a tração urdume: 
minimo de 18kgf conforme norma astm 
d5034 grab. Resistencia a rasgo trama: 
minimo de 1.10kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, resistencia a rasgo urdume: 
minimo de 1,10 kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, com detalhe no cinto e nos 
dois bolsos abaixo e 01 bolso na parte 
superior, deverá ser entregue 
acompanhado da proposta de preço: laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerancia 
máxima de +/- 5%.  
 

11 50 

Jalecos branco, para diversos setores, 
cinturado feminino, manga longa e curta, 
com 02 bolsos na parte inferior, 01 bolso 
na parte superior do lado esquerdo 
bordado o brasão do municipio, frisos na 
cor verde tamanho p ao exgg. 
Comprimento médio. Tecido: misto de 
poliéster e algodão, com proteção upf 15 e 
como poliéster reciclado em sua 
composição. Composição: 67% poliéster e 
33% algodão (toleranciamaxima de -/+3% 
conforme norma aatc 20 e 20a). 
Construção: tela 1x1 conforme nbr 12546. 
Gramatura: 112gr/m² com tolerancia 
máxima de +/- 5% conforme norma 
iso3801. Resistencia a tração trama: 
mínimo de 18kgf conforme norma astm 
d5034 grab. Resistencia a tração urdume: 
minimo de 18kgf conforme norma astm 
d5034 grab. Resistencia a rasgo trama: 
minimo de 1.10kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, resistencia a rasgo urdume: 
minimo de 1,10 kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, com detalhe no cinto e nos 
dois bolsos abaixo e 01 bolso na parte 
superior, deverá ser entregue 
acompanhado da proposta de preço: laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerancia 
máxima de +/- 5%.  Amostra em 24:00 
após a licitação tamanho g adulto imagem 
de ilustração. 
 

MARIN 63,84 3.192,00 

12 30 

Blusa tecido em helanca com detalha em 
degrade na cor verde, para diversos 
setores a cor de acordo com a solicitação 
com bolso nas laterais, frente 
personalizada lado esquerdo, manga 
personalizada costa personalizada, 
(conforme layout) mangas na cor verde 
com ziper modelo jacaré posto até ofinal 
da gola, e cordão de ajuste, nas blusas o 
tecido tem que apresentar as seguintes 
normas: nbr 13538:1995/11914:1992, 
respectivamente composição do tecido 
100% poliéster, quanto a determinação da 
gramatura de tecidos tem que ser de 
acordo com as normas da – nbr 
10591:2008 gramatura 247 a 250(g/m²).  
Quanto à espessura o tecido o mesmo tem 

MARIN 72,96 2.188,80 

que ter a determinação da espessura de 
0,80(mm) a 0,90(mm) de acordo com a nbr 
13371:2005 100% poliéster, quanto à 
resistência ao estouro e do alongamento 
ao estouro, utilizando-se o método do 
diafragma – nbr 13384:1995, de 19,00 a 
21,00(kgf/m²)amostra em 24:00 após a 
licitação tamanho g adulto imagem de 
ilustração. 
 
 

13 30 

Calças de brim pesado para diversos 
setores cor a ser definido de acordo com a 
solicitação da secretaria com dois bolsos 
laterais e dois bolsos traseiros, numeros 
34 ao 60. Tecido 100% algodão com 
proteção upf 50+ e marca d'agua do 
fabricante de tecido no avesso. 
Composição: 100% algodão (conforme 
norma aatcc 20 e 20a). Construção: sarja 
3x1 e conforme nbr 12546. 
Gramatura:260gr/m² com tolerância 
máxima de +/- 5% conforme norma iso 
3801. Resistência a tração trama: mínimo 
de 53,00 kgf conforme norma astm d5034 
grab. Resistência a tração urdume: mínimo 
de 45,50kgf, conforme norma astm d5034 
grab. Resistência a rasgo trama: mínimo 
de 2,70 kgf conforme norma astm d2261 
tongue, resistência a rasgo urdume: 
mínimo de 2,00 kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, deverá ser entregue 
acompanhado da proposta de preço; laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerancia 
máxima de +/- 5%.  Amostra em 24:00 
após a licitação tamanho 42 imagem de 
ilustração. 
 
 

MARIN 59,28 1.778,40 

14 30 

Camisas de brim para diversos setores 
com 01 bolso parte inferior em serigrafia 
no lado esquerdo na frente personalizada 
de acordo com a solicitação da secretaria, 
tamanhos- 02 ao 08, manga curta, tecido: 
100% algodão com proteção upf 50+ e 
marca d’água do fabricante de tecido no 
avesso. Composição: 100% algodão 
(conforme norma aatcc 20 e 20a), 
construção: sarja 2x1 e conforme nbr 
12546, cor: conforme a solicitação da 
secretaria gramatura: 186gr/m² com 
tolerância máxima de +/- 5% conforme 
norma iso 3801, resistencia a tração 
trama: minimo de 16,00 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistencia a 
tração urdume: minimo de 39,7kgf 
conforme norma astm d5034 grab. 
Resistencia a rasgo trama: minimo de 
1,80kgf conforme norma astm d2261 
tongue, resistencia a rasgo urdume: 
minimo de 1,80kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, deverá ser entregue 
acompanhada da proposta de preço: laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 

MARIN 51,16 1.504,80 

inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerancia 
máxima de +/- 5 amostra em 24:00 após a 
licitação tamanho 3 imagem de ilustração. 
 

15 30 

Colete de brim para diversos setores, 
com 02 bolso parte infeior lado esquerdo 
em serigrafia com o brasão do municipio, 
podendo ser alterada de acordo com a 
solicitação da secretaria, tamanhos p ao g 
adulto, manga cavada tecido: 100% 
algodão com proteção upf 50+ e marca 
d'agua do fabricante de tecido no avesso, 
composição: 100% algodão (conforme 
norma aatcc 20 e 20a). Construção: sarja 
2x1 e conforme nbr 12546, gramatura> 
186gr/m² com tolerancia máxima de +/- 
5% conforme norma iso 3801, resistencia 
a tração trama: minimo de 16,00 kgf 
conforme norma astm d5034 grab. 
Resistencia a tração urdume: minimo de 
39,7 kgf conforme norma astm d5034 
grab. Resistencia a rasgo trama: minimo 
de 1,80 kgf conforme norma astm d2261 
tongue, resistencia a tasgo urdume: 
minimo de 1,80 kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, deverá ser entregue 
acompanhando da proposta de preço; 
laudo técnico expdido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com 
toleranciamaxima de +/- 5%.  
 

MARIN 41,04 1.231,20 

16 10 

Calça de brim para diversos setores fio 
elástico, com 02 bolsos frontais internos 
estilo jeans e com 02 bolsos traseiros 
internos e 01 bolso na lateral,com botões 
corte (masculino) e feminino numero 34 ao 
60. Tecido: 100% algodão com proteção 
upf 50+ e marca d'agua do fabricante de 
tecido no avesso. Composição: 100% 
algodão (conforme norma aatcc 20 e 20a). 
Construção: sarja 3x1 conforme nbr 
12546.  Gramatura: 260gr/m² com 
tolerância máxima de +/- 5% conforme 
norma iso 3801, resistência a tração 
trama: mínimo de 53,00 kgf conforme 
norma astm d5034 grab. Resistência a 
tração urdume: mínimo de 45,50kgf 
conforme norma astm d5034 grab. 
Resistência a rasgo trama: mínimo de 2,70 
kgf conforme norma astm d2261 
tongueresistencia a rasgpourdume, 
mínimo de 2,00 kgf conforme norma astm 
d2261 tongue, deverá ser entregue 
acompanhado da proposta de preço, laudo 
técnico expedido por laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
Inmetro, ou ficha tecnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerância 
máxima de +/- 5%.    

MARIN 100,32 1.003,20 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº 053/2017. 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será de 10 (dez) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 15 
(quinze) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. 
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos a cada 90 
(noventa) dias, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
- 05.001.04.122.0002.2.501  33.90.30.00.00.00.00 (53); 
- 05.001.04.122.0002.2.501  33.90.30.00.00.00.00 (658); 
- 07.001.04.122.0002.2.701  33.90.30.00.00.00.00 (149); 
- 07.002.15.452.0006.2.702  33.90.30.00.00.00.00 (169) 
- 07.002.15.452.0006.2.702  33.90.30.00.00.00.00 (170) 
- 07.002.15.452.0006.2.702  33.90.30.00.00.00.00 (171) 
- 07.002.15.452.0006.2.702  33.90.30.00.00.00.00 (661) 
- 08.001.08.244.0017.2.801  33.90.30.00.00.00.00 (274) 
- 08.001.08.244.0017.2.801  33.90.30.00.00.00.00 (275) 
- 08.001.08.244.0017.2.801  33.90.30.00.00.00.00 (671) 
- 08.004.08.244.0017.2.805  33.90.30.00.00.00.00 (308) 
- 08.004.08.244.0017.2.805  33.90.30.00.00.00.00 (675) 
- 09.001.10.301.0016.2.901  33.90.30.00.00.00.00 (323) 
- 09.001.10.301.0016.2.901  33.90.30.00.00.00.00 (324) 
- 09.001.10.301.0016.2.901  33.90.30.00.00.00.00 (678) 
- 09.002.10.301.0016.2.904  33.90.30.00.00.00.00 (359) 
- 09.002.10.301.0016.2.904  33.90.30.00.00.00.00 (360) 
- 09.002.10.301.0016.2.905 33.90.30.00.00.00.00 (379) 
- 09.002.10.301.0016.2.905  33.90.30.00.00.00.00 (380) 
- 09.002.10.301.0016.2.905  33.90.30.00.00.00.00 (384) 
- 09.002.10.301.0016.2.907  33.90.30.00.00.00.00 (408) 
- 09.002.10.301.0016.2.907  33.90.30.00.00.00.00 (409) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (459) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (460) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (461) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (503) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (504) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (505) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (506) 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
 1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
053/2017. 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
1.14. O recebimento dos gêneros alimentícios /materiais gás, será realizado pelo 
servidor Paulo Fernandes Rodrigues, membro da Comissão de Recebimento de 
Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 025/2017. 
1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 053/2017, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
1.16. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
1.17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor EDUARDO CINTRA LIGLI, Prefeito do Município, pelo Sr. 
OSVAIR DE SENA  , pelo Sr GERVANIO TSEI, Departamento de Ação Social e pelo 
Sra MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA, EDSON AGUSTINHO DA ROCHA, 
qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas, a qual será 
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica 
www.inaja.pr.gov.br. 
  

EDUARDO CINTRA LUGLI 
Prefeito Municipal 

 
GERVANIO TSEI 

Diretor Dep. Ação Social 
Órgão Gerenciador 

 
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

Diretora  Dep. Educação 
Órgão Gerenciador 

 
OSVAIR DE SENA 

Representante Legal da Empresa 
Detentora da Ata 

 
EDSON AGUSTINHO DA ROCHA 

Testemunha 
 
 
 

MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017 

Aos 28  ( vinte e oito ) dia do mês de dezembro do ano de 2.017, foi expedida 
a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 
053/2017, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP, 
com sede na AV. DISTRITO FEDERAL,1320, JARDIM PROGRESSO,  CEP 87.701-
310 – PARANAVAI-PR, fone 44- 3422-4184, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 
03.775.336/0001-14 , representado pelo REPRESENTANTE LEGAL,  Sr. OSVAIR DE 
SENA, à saber: 
1.1. Descrição dos itens: 
       ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES  
LOTE -UNICO – UNIFORMES ESCOLARES II 

ITE
M 

QUANT. 
ESTIMAD

A 

ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADO 

 

01 600 UNID 

CAMISETAS MANGA CURTA TAMANHO 
ADULTO (PA,MA,GA E GGA), tecido PV 
67% poliéster 33% viscose, cor branca, 
gola v com ribana cor verde bandeira, 
mangas na mesma cor da camiseta 
branca. Frente do Lado esquerdo Brasão 
do Município de Inajá em serigrafia. Nas 
costas parte superior ESCOLA 
MUNICIPAL DR. NARBAL ORESTE MAY 
cor verde bandeira escritas maiúsculas em 
serigrafia. Tamanho Adulto: (pa, ma, ga e 
gga). Apresentar Laudo dos tecidos na 
abertura do certame reconhecidos por 
laboratório credenciado ou acreditado pelo 
Inmetro. 
O Tecido tem que ter Determinação da 
espessura de tecidos - NBR 13371:2005 
(0,38) (mm). Determinaçãoestrutura - NBR 
13460:1995 Meiamalha (PV). Método: 
Textiles - Determination of fabric 
propensity to surfasse fuzzing and to pilling 
- part 2: Modified Martindale Method Isso 
12945 - 2:2000. 
Determinação da resistência ao estouro e 
do alongamento ao estouro - Método do 
diafragma - NBR 13384:1995 (11,00 
kgf/m²). Tolerância máxima de +/- 5%. 
 

MARINS 16,82 
 

10.092,00 

02 600 UNID 

CAMISETAS MANGA CURTA INFANTIL 
(02 A 14), tecido PV 67% poliéster 33% 
viscose, cor branca, gola v com ribana cor 
verde bandeira, mangas na mesma cor da 
camiseta branca. Frente do Lado esquerdo 
Brasão do Município de Inajá em 
serigrafia. Nas costas parte superior 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, cor 
verde bandeira escritas maiúsculas em 
serigrafia. Tamanho (02 a 14).Apresentar 
Laudo dos tecidos na abertura do certame 
reconhecidos por laboratório credenciado 
ou acreditado pelo Inmetro. O Tecido tem 
que ter Determinação da espessura de 
tecidos - NBR 13371:2005 (0,38) (mm). 

MARINS 15,89 9.534,00 

Determinaçãoestrutura - NBR 13460:1995 
Meiamalha (PV). Método: Textiles - 
Determination of fabric propensity to 
surfasse fuzzing and to pilling - part 2: 
Modified Martindale Method Isso 12945 - 
2:2000. Determinação da resistência ao 
estouro e do alongamento ao estouro - 
Método do diafragma - NBR 13384:1995 
(11,00 kgf/m²). Tolerância máxima de +/- 
5%. 
 

03 300 UNID 

BERMUDA DE HELANCA ADULTO 
(PA,MA,GA,GGA), tecido helanca PA cor 
verde bandeira.Lado esquerdo brasão do 
município de Inajá em 
serigrafia.Apresentar Laudo dos tecidos na 
abertura do certame reconhecidos por 
laboratório credenciado ou acreditado pelo 
Inmetro. Quanto ao tecido o mesmo deve 
ter a sua análise qualitativa e quantitativa 
de materiais têxteis conforme NBR 
13538:1995/11914:1992, respectivamente 
composição do (tecido 100% poliéster). 
Determinação das alterações dimensionais 
de tecidos planos e malhas - lavagem em 
maquina doméstica automática - nbr 
10320:1988. Determinação da gramatura 
de tecidos tem que ser de acordo com as 
normas da - NBR 10591:2008 gramatura 
(247 g/m²).Quanto à espessura o tecido o 
mesmo tem que ter a determinação da 
espessura de (0,80mm) de acordo com a 
NBR 13371:2005.Quanto à resistência ao 
estouro e do alongamento ao estouro, 
utilizando-se o método do diafragma - 
NBR 13384:1995, de (19,00 
kgf/mTamanho Adulto: (pa, ma, ga e gga). 
Tolerância máxima de +/- 5%. 
 

MARINS 21,50 6.450,00 

04 300 UNID 

BERMUDA DE HELANCA INFANTIL (02 A 
14), tecido helanca PA cor verde bandeira. 
Lado esquerdo brasão do município de 
Inajá em serigrafia. Apresentar Laudo dos 
tecidos na abertura do certame 
reconhecidos por laboratório credenciado 
ou acreditado pelo Inmetro. Quanto ao 
tecido o mesmo deve ter a sua análise 
qualitativa e quantitativa de materiais 
têxteis conforme NBR 
13538:1995/11914:1992, respectivamente 
composição do (tecido 100% poliéster). 
Determinação das alterações dimensionais 
de tecidos planos e malhas - lavagem em 
maquina doméstica automática - nbr 
10320:1988. Determinação da gramatura 
de tecidos tem que ser de acordo com as 
normas da - NBR 10591:2008 gramatura 
(247 g/m²). Quanto à espessura o tecido o 
mesmo tem que ter a determinação da 
espessura de (0,80mm) de acordo com a 
NBR 13371:2005.Quanto à resistência ao 
estouro e do alongamento ao estouro, 
utilizando-se o método do diafragma - 
NBR 13384:1995, de (19,00 kgf/m 
Tamanho (02 a 14). Tolerância máxima de 
+/- 5%. 
 
 

MARINS 19.63 5.889,00 

05 60 UNID 

Jalecos brancos cinturado feminino, 
manga curta,cor branca 02 bolsos na parte 
inferior. e 1 bolso na parte superior do lado 
esquerdo com o brasão do Município e o 
nome da Escola ou Cmei, detalhes recorte 
na frente. Com cinto na parte das costas. 
Tamanhos p ao exgg adulto.  
Comprimento longo. Tecido: Misto de 
poliéster e algodão, com proteção UPF 15 
e com poliéster reciclado em sua 
composição. Composição: 67% poliéster e 
33% algodão (tolerância máxima de +/- 
3% conforme norma AATCC 20 e 20A). 
Construção: Tela 1 x 1 conforme NBR 
12546. Cor: Branco - Pantone 110601 TC. 
Gramatura: 112 gr/m2 com tolerância 
máxima de +/- 5% conforme norma 
ISO3801. Resistencia a tração TRAMA: 
mínimo de 18 kgf conforme norma ASTM 
D5034 Grab. Resistencia a tração 
URDUME: mínimo de 18 kgf conforme 
norma ASTM D5034 Grab. Resistencia a 
rasgo TRAMA: mínimo de 1,10 kgf 
conforme norma ASTM D2261 Tongue. 
Resistencia a rasgo URDUME: mínimo de 
1,10 kgf conforme norma ASTM D2261 
Tongue. Devera ser entregue 
acompanhado da proposta de preço; 
Laudo Técnico expedido por Laboratórios 
credenciados e/ou acreditados pelo 
INMETRO, Com tolerância máxima de +/- 
5%. 
 

MARINS 78.51 4.710,60 

06 325 CJ 

Agasalho em tecido helanca 100% PA, na 
cor verde escuro, com detalhes nas 
mangas e na calça frizo branco com 02 
(dois) bolsos na lateral da blusa, frente em 
degrade na cor verde com branco em 
transfersublimático, com zíper modelo 
jacaré na cor verde o zíper posto até o 
final da gola, e cordão de ajuste na blusa 
na cor verde. Brasão do Município na 
frente do lado esquerdo em cima do peito, 
com nome acima do Brasão do município 
abaixo do Brasão o nome da Cidade na 
cor verde. Costa com efeito em degrade 
conforme layout ,  Calça tecido da mesma 
da blusa e com detalhes na sua lateral, 
com brasão do Municipio, Brasão do 
Município na frente do lado esquerdo com 
nome acima do Brasão do município 
abaixo do Brasão o nome da Cidade na 
cor branca. Conforme layout. O tecido da 
mesma deve ter a sua análise qualitativa e 
quantitativa de materiais têxteis conforme 
NBR 13538:1995/11914:1992, 
respectivamente composição do (tecido 
100% poliéster), quanto à determinação da 
gramatura de tecidos tem que ser de 
acordo com as normas da – NBR 
10591:2008 gramatura (247 g/m²).  Quanto 
à espessura o tecido o mesmo tem que ter 
a determinação da espessura de (0,80mm) 
de acordo com a NBR 13371:2005 100% 
poliéster, quanto à resistência ao estouro e 
do alongamento ao estouro, utilizando-se 
o método do diafragma – NBR 
13384:1995, de (19,00 kgf/m²).tamanho 
Adulto: ( Pa, Ma, Ga e GGa).Devera ser 
entregue acompanhado da proposta de 

MARINS 71,96 23.387,00 

preço; laudo técnico expedido por 
laboratórios credenciados e/ou acreditados 
pelo Inmetro, ou ficha técnica do tecido 
fornecido pelo fabricante, com tolerância 
máxima de +/- 5%. Amostra de uma peça 
24h00min após a licitação tamanho G 
adulto. As cores podem ser alteradas de 
acordo com a solicitação da secretaria. 
imagem mera ilustração 

07 200 CJ 

Agasalho em tecido helanca 100% PA, na 
cor verde escuro, com detalhes nas 
mangas e na calça frizo branco com 02 
(dois) bolsos na lateral da blusa, frente em 
degrade na cor verde com branco em 
transfersublimático, com zíper modelo 
jacaré na cor verde o zíper posto até o 
final da gola, e cordão de ajuste na blusa 
na cor verde. Brasão do Município na 
frente do lado esquerdo em cima do peito, 
com nome acima do Brasão do município 
abaixo do Brasão o nome da Cidade na 
cor verde. Costa com efeito em degrade 
conforme layout ,  Calça tecido da mesma 
da blusa e com detalhes na sua lateral, 
com brasão do Municipio, Brasão do 
Município na frente do lado esquerdo com 
nome acima do Brasão do município 
abaixo do Brasão o nome da Cidade na 
cor branca. Conforme layout. O tecido da 
mesma deve ter a sua análise qualitativa e 
quantitativa de materiais têxteis conforme 
NBR 13538:1995/11914:1992, 
respectivamente composição do (tecido 
100% poliéster), quanto à determinação da 
gramatura de tecidos tem que ser de 
acordo com as normas da – NBR 
10591:2008 gramatura (247 g/m²).  Quanto 
à espessura o tecido o mesmo tem que ter 
a determinação da espessura de (0,80mm) 
de acordo com a NBR 13371:2005 100% 
poliéster, quanto à resistência ao estouro e 
do alongamento ao estouro, utilizando-se 
o método do diafragma – NBR 
13384:1995, de (19,00 kgf/m²).tamanho 
Infantil: ( Bebe, pppi, ppi, pi, mi, gi, 
ggi).Devera ser entregue acompanhado da 
proposta de preço; laudo técnico expedido 
por laboratórios credenciados e/ou 
acreditados pelo Inmetro, ou ficha técnica 
do tecido fornecido pelo fabricante, com 
tolerância máxima de +/- 5%. Amostra de 
uma peça 24h00min após a licitação 
tamanho G adulto. As cores podem ser 
alteradas de acordo com a solicitação da 
secretaria. 
 

MARINS 61.687 12.337,40 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº 055/2017. 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será de 10 (dez) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
 1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 15 
(quinze) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. 
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos a cada 90 
(noventa) dias, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (459) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (460) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (461) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (504) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (505) 
- 10.002.12.361.0010.2.103  33.90.30.00.00.00.00 (506) 
- 10.005.12.365.0010.1.104  33.90.30.00.00.00.00 (571) 
- 10.005.12.365.0010.1.104  33.90.30.00.00.00.00 (572) 
- 10.001.12.361.0002.2.101  33.90.30.00.00.00.00 (691) 
- 10.005.12.365.0010.1.104  33.90.30.00.00.00.00 (700) 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
055/2017. 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
1.14. O recebimento dos gêneros alimentícios /materiais gás, será realizado pelo 
servidor Paulo Fernandes Rodrigues, membro da Comissão de Recebimento de 
Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 025/2017. 
1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 055/2017, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
1.16. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
 
1.17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor EDUARDO CINTRA LIGLI, Prefeito do Município, pelo Sr. 
OSVAIR DE SENA  , pelo Sr GERVANIO TSEI, Departamento de Ação Social e pelo 
Sra MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA, EDSON AGUSTINHO DA ROCHA, 
qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas, a qual será 
devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica 
www.inaja.pr.gov.br. 
  

EDUARDO CINTRA LUGLI 
Prefeito Municipal 

 
GERVANIO TSEI 

Diretor Dep. Ação Social 
Órgão Gerenciador 

 
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

Diretora  Dep. Educação 
Órgão Gerenciador 

 
OSVAIR DE SENA 

Representante Legal da Empresa 
Detentora da Ata 

 
EDSON AGUSTINHO DA ROCHA 

Testemunha 
 
 
 

MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017 

Aos 18  ( dezoito ) dia do mês de dezembro do ano de 2.017, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 
054/2017, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
CAMPOS & CIA LTDA -ME, com sede na AV. TANCREDO NEVES,224, CENTRO,  
CEP 86.900-000 – JANDAIA DO SULI-PR, fone 44- 3432- 6257, inscrita no 
C.N.P.J./MF sob nº 22.915.514/0001-00, representado pelo SÓCIO - 
ADMINISTRADOR,  Sr.  FERNANDO CALDINE DE CAMPOS, à saber: 
1.1. Descrição dos itens: 
       ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES  
LOTE -UNICO – MATERIAL DE ESCRITORIO- PERMANENTE 

ITE
M 

QUANT. 
ESTIMAD

A 

ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO TOTAL 

ESTIMADO 

 

02 05 
ARMÁRIO DE AÇO - COM  02 PORTAS DE 
ABRIR - CHAPA  24 -  04 PRATELEIRAS - 
MEDINDO 1980 X 900 X 400 

VEGEL 845,00 4.225,00 

03 05 

MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 
MELAMÍNICO 15 MM - BORDAS EM PVC  
18  MM - MEDIDAS 1200 X 600 X 750  - 
COM  03 GAVETAS 

INCOFLE
X 

297,00 1.485,00 

18 04 

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO - EM 
MDF MELAMINICO  25 MM  -  03  
GAVETAS   -   COM  CHAVES - MEDIDAS 
1600 X 1600 X 600 X 750 

INCOFLE
X 

830,00 3.320,00 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº 054/2017. 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será de 10 (dez) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 15 
(quinze) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. 
1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos a cada 90 
(noventa) dias, com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
- 02.002.02.202.44.90.52.00.00.00.00 (24) 
- 05.001.02.501.44.90.52.00.00.00.00 (660) 
- 06.001.02.601.44.90.52.00.00.00.00 (96) 
- 07.001.02.701.44.90.52.00.00.00.00 (153) 
- 08.001.02.801.44.90.52.00.00.00.00 (645) 
- 08.001.02.801.44.90.52.00.00.00.00 (673) 
- 09.001.02.901.44.90.52.00.00.00.00 (330) 
- 09.001.02.901.44.90.52.00.00.00.00 (680) 
- 09.002.02.902.44.90.52.00.00.00.00 (351) 
- 09.002.02.904.44.90.52.00.00.00.00 (367) 
- 09.002.02.904.44.90.52.00.00.00.00 (684) 
- 09.002.02.907.44.90.52.00.00.00.00 (688) 
- 09.002.02.907.44.90.52.00.00.00.00 (741) 
- 10.001.02.101.44.90.52.00.00.00.00 (471) 
- 10.001.02.101.44.90.52.00.00.00.00 (723) 
- 10.002.02.102.44.90.52.00.00.00.00 (696) 
- 10.002.02.102.44.90.52.00.00.00.00 (728) 
- 10.005.02.107.44.90.52.00.00.00.00 (702) 
- 10.005.02.107.44.90.52.00.00.00.00 (734) 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
054/2017. 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
1.14. O recebimento dos gêneros alimentícios /materiais gás, será realizado pelo 
servidor Paulo Fernandes Rodrigues, membro da Comissão de Recebimento de 
Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 025/2017. 
1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 054/2017, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
1.16. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
1.17. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor EDUARDO CINTRA LIGLI, Prefeito do Município, pela Sr 
FERNANDO CALDINE DE CAMPOS  , pelo Sr GERVANIO TSEI, Departamento de 
Ação Social e pelo Sra MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA, EDSON 
AGUSTINHO DA ROCHA, qualificado preambularmente, representando a detentora e 
testemunhas, a qual será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na 
página eletrônica www.inaja.pr.gov.br. 
 
 

 
  

EDUARDO CINTRA LUGLI 
Prefeito Municipal 

 
GERVANIO TSEI 

Diretor Dep. Ação Social 
Órgão Gerenciador 

 
MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

Diretora  Dep. Educação 
Órgão Gerenciador 

 
FERNANDO CALDINE DE CAMPOS 

Representante Legal da Empresa 
Detentora da Ata 

 
EDSON AGUSTINHO DA ROCHA 

Testemunha 
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FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ATALAIA 
Estado do Paraná 

PRAÇA JOSE BENTO DOS SANTOS, 02 CEP 87630-000 – ATALAIA – PARANÁ (44)32541122 
 CNPJ/MF 05.238.078/0001-62 

____________________________________________________________________ 
 

RESOLUÇAO 004/2017 
 
 
SUMULA – Dispõe sobre a Abertura de um Crédito Adicional 
Suplementar por superávit financeiro no Orçamento do Fundo de 
Previdência Social do Município de Atalaia para o exercício de 
2017 no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). 

 
O Presidente do fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n º 1172/16 de 09/11/2016. 

RESOLVE: 

Art. 1 – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no 
Orçamento do Fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, para o exercício de 2017 no 
valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para o reforço da seguinte dotação: 

40 - PREVIDENCIA SOCIAL 
40.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
40.01.09.272.0010.2.202-3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENT DOS RPPS RESERVA REMUN E REF. 82.000,00 
40.01.09.272.0010.2.201-3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURIDICA 
 

5.000,00 
TOTAL 87.000,00 

 
 

Art. 2 – Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado 
decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício anterior. 

DESTINAÇÃO VALOR 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 87.000,00 

 
Art. 3. – Esta Resolução entrará em vigor nesta data sendo publicado no Edital do 

Fundo de Previdência e posteriormente no Órgão de Imprensa Oficial do Município. 

 

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA EM 14 de dezembro de 2017.  

 

 

 

 

CRISTIANO RODRIGO AFONSO 
                                                                  Presidente  
 
 
 

REPUBLICAÇÃO
 

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ATALAIA 
Estado do Paraná 
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RESOLUÇAO 004/2017 
 
 
SUMULA – Dispõe sobre a Abertura de um Crédito Adicional 
Suplementar por superávit financeiro no Orçamento do Fundo de 
Previdência Social do Município de Atalaia para o exercício de 
2017 no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). 

 
O Presidente do fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n º 1172/16 de 09/11/2016. 

RESOLVE: 

Art. 1 – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no 
Orçamento do Fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, para o exercício de 2017 no 
valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para o reforço da seguinte dotação: 

40 - PREVIDENCIA SOCIAL 
40.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
40.01.09.272.0010.2.202-3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENT DOS RPPS RESERVA REMUN E REF. 82.000,00 
40.01.09.272.0010.2.201-3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURIDICA 
 

5.000,00 
TOTAL 87.000,00 

 
 

Art. 2 – Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado 
decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício anterior. 

DESTINAÇÃO VALOR 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 87.000,00 

 
Art. 3. – Esta Resolução entrará em vigor nesta data sendo publicado no Edital do 

Fundo de Previdência e posteriormente no Órgão de Imprensa Oficial do Município. 

 

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA EM 14 de dezembro de 2017.  

 

 

 

 

CRISTIANO RODRIGO AFONSO 
                                                                  Presidente  
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RESOLUÇAO 004/2017 
 
 
SUMULA – Dispõe sobre a Abertura de um Crédito Adicional 
Suplementar por superávit financeiro no Orçamento do Fundo de 
Previdência Social do Município de Atalaia para o exercício de 
2017 no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). 

 
O Presidente do fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n º 1172/16 de 09/11/2016. 

RESOLVE: 

Art. 1 – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no 
Orçamento do Fundo de Previdência Social do Município de Atalaia, para o exercício de 2017 no 
valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para o reforço da seguinte dotação: 

40 - PREVIDENCIA SOCIAL 
40.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 
40.01.09.272.0010.2.202-3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENT DOS RPPS RESERVA REMUN E REF. 82.000,00 
40.01.09.272.0010.2.201-3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURIDICA 
 

5.000,00 
TOTAL 87.000,00 

 
 

Art. 2 – Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado 
decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício anterior. 

DESTINAÇÃO VALOR 
SUPERÁVIT FINANCEIRO 87.000,00 

 
Art. 3. – Esta Resolução entrará em vigor nesta data sendo publicado no Edital do 

Fundo de Previdência e posteriormente no Órgão de Imprensa Oficial do Município. 

 

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA EM 14 de dezembro de 2017.  

 

 

 

 

CRISTIANO RODRIGO AFONSO 
                                                                  Presidente  
 
 
 

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA EM 14 de dezembro de 2017.  

CRISTIANO RODRIGO AFONSO 
                                                                  Presidente 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

Processo nº 02/2018 
 

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a 
Portaria nº 01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia05de fevereiro de 2018 às 14h00 horas no 
endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e 
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de 
Licitação nº 01/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 05/02/2018 até as 08h30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 

Floraí,19de janeirode 2018. 
 

____________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Floraí –PR, torna público a abertura da Licitação, que será regida 
pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteraçõese pelas LeisMunicipais 1346/2014 e suas 
alterações e lei Municipal 1445/2017, na forma que especifica:  
Licitação: Concorrência Pública nº 001/2018 - Processo nº 04/2018.  
Tipo: Maior Oferta.  
Objeto: alienação de imóvel constituído pelo Lote de terras:Data de terras nº 10, quadra nº 04 
– matricula nº 19.39, com um total de 384,74 m²,localizado no Jardim Nossa Senhora de 
Fátima,na cidade de Floraí, Estado do Paraná, para fins residenciais, pertencente ao 
Patrimônio Público. Recebimento e Abertura das Propostas: ás 09:00 horas do dia 22 de 
fevereiro de 2018.Local: Prefeitura Municipal de Floraí–PR, sala de Licitações, situada na Rua 
Presidente Getúlio Vargas, 177,Floraí-PR. Informamos que a integra do Edital encontra-se 
disponível no endereço supra ditado, das 08:00hrs às 11:00hrs e das 13:00hrs às 17:00hrs. 

Prazo máximo para protocolar envelopes: 22/02/2018 até às 08:30hrs. 
 

Floraí, 19 de janeiro de 2018. 
______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE 

MUNICÍPIO.

____________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 

RETIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018–FPMO 

O Fundo de Previdência Municipal de Ourizona/PRavisa aos eventuais 
interessados que até as13:15horas do dia 01/02/2018 em seu Departamento de Licitação, 
sito à Rua Bela Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO 
PRESENCIALNº 01/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto o seguinte:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. 

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

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

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

Ourizona/PR, 17 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 17 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018– PMO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as08:45horas do dia 06/02/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto o seguinte:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO 
AOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OURIZONA 

Os envelopes de habilitação serão abertos às09:00 horas do mesmo dia acima 
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.  

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

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

Ourizona/PR, 18 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 18 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018– PMO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as13:15horas do dia 05/02/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALPARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto o 
seguinte:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS 
ACOMPANHADAS PELOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

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

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

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

Ourizona/PR, 18 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 18 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018– PMO 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as08:45horas do dia 02/02/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALPARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto o 
seguinte:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO METALURGICO E PARA 
REPAROS DIVERSOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO 

Os envelopes de habilitação serão abertos às09:00 horas do mesmo dia acima 
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.  

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

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

Ourizona/PR, 17 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 17 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018– PMO 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as08:45horas do dia 01/02/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIALPARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o 
seguinte:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL 

Os envelopes de habilitação serão abertos às09:00 horas do mesmo dia acima 
mencionado, quando então haverá o competente julgamento.  

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

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

Ourizona/PR, 15 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 15 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018– PMO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR avisa aos eventuais interessados 
que até as13:15horas do dia 06/02/2018 em seu Departamento de Licitação, sito à Rua Bela 
Vista, nº 1.014, estará recebendo os envelopes relativos aoPREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto o seguinte:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO. 

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

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

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

Ourizona/PR, 19 de janeiro de 2018. 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

Ourizona/PR, 19 de janeiro de 2018.

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 006/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 006/2018 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município de Colorado 
inscrito no CNPJ sob nº 76.970.320/0001-03. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$ 282.744,00 
Data da Assinatura: 
Foro: Colorado – Paraná. 

 
PRESIDENTE 

 

2018 a 31 de Dezembro de 2018.

 
 

 

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 005/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2018 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município 
deParanacityinscrito no CNPJ sob nº 76.970.334/0001-50. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação Orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$ 131.616,00 
Data da Assinatura: 
Foro: Colorado – Paraná. 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PRESIDENTE 

 

de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Paraná.

 
 

 

 

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 004/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 004/2018 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município deSanto Inácio 
inscrito no CNPJ sob nº 76.970.375/0001-46. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação Orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$ 65.616,00 
Data da Assinatura:02 de janeiro de 2018 
Foro: Colorado – Paraná. 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PRESIDENTE 

 

2018 a 31 de Dezembro de 2018.

02 de janeiro de 2018

 
 

 

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município deSanta 
Inêsinscrito no CNPJ sob nº 78.092.293/0001-71. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação Orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$147.408,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e oito centavos) 
Data da Assinatura:02 de janeiro de 2018. 
Foro: Colorado – Paraná. 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PRESIDENTE 

 

2018 a 31 de Dezembro de 2018.
(Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e oito centavos)
02 de janeiro de 2018.

 
 

 

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 002/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2007 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município de Nossa Senhora 
das Graças inscrito no CNPJ sob nº 76.970.300/0001-65. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação Orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$ 48.708,00 
Data da Assinatura:01 de Janeiro de 2018. 
Foro: Colorado – Paraná. 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PRESIDENTE 

 

2018 a 31 de Dezembro de 2018.

01 de Janeiro de 2018.

 
 

 

 

 

EXTRATO DE RATEIO Nº 001/2018 

CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2018 
Partes: O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema – 
CISVAP inscrita no CNPJ sob nº 86.763.828/0001-17 e o Município de Lobato inscrito 
no CNPJ sob nº 76.970.367/0001-08. 
Objeto: objeto do presente contrato de rateio é a definição dos critérios de 
participação do respectivo Munícipio como consorciado junto ao CISVAP, regulamenta 
a contribuição financeira e assegurar o custeio de todos de as atividades a serem 
desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2018. 
Dotação Orçamentaria:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018. 
Valor: R$125.496,00 
Data da Assinatura:01 de Janeiro de 2018. 
Foro: Colorado – Paraná. 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PRESIDENTE 

 

de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

01 de Janeiro de 2018.
Paraná.

                        EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 18177/2017 
 

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ – CNPJ N.º 76.282.649/0001-04 
LOCADOR: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JORGE DO IVAÍ – 
CNPJ Nº 78.199.312/0001-63 
OBJETO:  LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DO IMÓVEL DE 1.205,97 M2 DE SUA PROPRIEDADE 
EDIFICADO EM ALVENARIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DE CASTILHO, NESTA CIDADE 
DE SÃO JORGE DO IVAÍ. 
VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). 
DATA DA ASSINATURA:  29 DE DEZEMBRO DE 2017 
VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 31/12/2018 
 
SÃO JORGE DO IVAÍ – PR, 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

DECRETO N°02/2018 
DE 02 DE JANEIRO DE 2018 

 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, Prefeita do Município de Paranapoema, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 

CONSIDERANDO, o Artigo 156 - I § 1º, da Constituição Federal, Súmula 160 do STJ, e 
os artigos 32 e 34 do CTN, Código Tributário Nacional, que dispõe sobre Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. 

 
CONSIDERANDO, a Sessão III, Artigo 74, § Único, da Lei nº 290/2001 – Código 

Tributário do Município de Paranapoema, que dispõe que os valores venais dos imóveis serão 
atualizados através de Decreto, com base nos índices oficiais de correção monetária divulgada 
pelo Governo Federal. 
 

CONSIDERANDO, que a inflação no período de Janeiro a Dezembro de 2017, pelo 
índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), foi de 2,07 % (dois vírgula zero sete por 
cento). 

DECRETA: 
 

Artigo 1º - Fica atualizada a PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, (Lei nº 266/2000), respectivamente no percentual de 2,07 % 
(dois vírgula zero sete por cento) para o exercício de 2018. 

 
Artigo 2º - Fica em razão do exposto, estabelecido os seguintes prazos para pagamento 

do IPTU para o exercício de 2018, com as taxas que com ele são cobradas: 
 
I – Em COTA ÚNICA, sem descontos, com vencimento em 10 de abril de 2018, ou de 

forma parcelada, em até 05 (cinco) parcelas, sem descontos, com vencimentos em 10 de Abril, 
10 de Maio, 11 de Junho, 10 de julho e 10 de Agosto de 2018, cujo valor da parcela não poderá 
ser inferior a R$ 30,00 (trinta reais). 
 

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

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Paranapoema, 02 de Janeiro de 2018. 

 
 

_______________________________ 
Leurides Sampaio F. Navarro 

Prefeita Municipal 


