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60 anos

Na primeira semana de 
outubro do corrente, a 
Deputada Federal Aline 

Sleutjes, teve agenda de traba-
lho na região Norte e Noroeste 
do Paraná. As reuniões aconte-
ceram nas cidades de Manda-

Deputada Federal Aline 
Sleutjes faz reuniões na 
região Norte do Paraná

guari, Mandaguaçu, Umuara-
ma, Douradina e Xambrê.

“Eu sou a Voz do Paraná 
em Brasília, represento 110 
municípios do nosso Estado. 
Estamos trabalhando em 
parceria com Prefeitos, Ve-
readores e lideranças locais, 
para melhorar a qualidade 
de vida dos paranaenses. 
Estar presente nos municí-
pios, ver a realidade da nos-
sa gente, entregar recursos 
e resolver demandas, me dá 
forças para continuar traba-
lhando em prol de um Brasil 
mais justo, sustentável e 
com oportunidades iguais 
para todos, o trabalho não 
para”, ressaltou a Deputada 
Aline. Página 6
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Médicos alertam:

Cuidado com a falsa 
sensação de segurança.

A Pandemia não acabou!

Os municípios de Atalaia, 
Floraí, Ourizona, Presi-
dente Castelo Branco, 

São Jorge do Ivaí, Uniflor e 
Nova Esperança, participaram 
de um encontro promovido 
pela 15ª Regional de Saúde 
para discutir o controle de 
arboviroses e o fl uxo de coleta 
de exames.

O evento presencial foi re-
alizado no município de Nova 
Esperança, seguindo todos 
os protocolos de segurança e 

Em Nova Esperança, a 15ª Regional de Saúde de Maringá
promove encontro para debater o controle de arboviroses

distanciamento recomendados 
pelos órgãos de saúde durante 
o período de pandemia. Agentes 
de endemias, atenção primária, 
vigilância ambiental e vigilância 
em saúde da micro-região esti-
veram participando do encontro 
que discutiu novas estratégias e 
planos de ação contra dengue 
e outras arborviroses. O evento 
também contou com secretários 
de saúde e a presença do diretor 
da 15ª Regional de Saúde, Eder-
lei Alkamim. 

Com o início dos períodos 
chuvosos a preocupação com 
focos e criadouros do Aedes 
Aegypti aumenta. A atenção deve 
ser redobrada, neste ano em 
especial, devido ao enfrentado 
da pandemia que já tem sobre-
carregado o sistema de saúde. 
Segundo o diretor 15ª Regional 
de Saúde, Ederlei Alkamim, 
“estamos capacitando as autori-
dades em saúde dos municípios 
para realizar ações e reforçar o 
pedido de apoio da população 

para evitar epidemia de dengue 
nas cidades”, destacou.

 Com novas estratégias e 
planos de ação modernizados, 
o evento se estendeu até às 16 
horas da última quarta-feira, dia 
14. Em Nova Esperança as equi-
pes responsáveis já iniciaram 
os trabalhos preventivos com os 
mutirões que atendem todos os 
bairros, distritos e regiões da ci-
dade. As localidades e os dias de 
coleta serão informados através 
do carro de som.

O hemograma é o exame
mais solicitado em consultas
veterinárias, pois através dele 
o médico veterinário é capaz 
de diagnosticar e controlar

possíveis doenças do seu pet.
Aqui, o exame do seu pet 

é feito na hora e tem 
resultado rápido e preciso!

Av. 14 de Dezembro, 775 - Nova Esperança 
 Telefone: 3252-4014 | Whatsapp: 9.9922-4222

Os alunos Participaram 
com entusiasmo e re-
alizaram doações de 

Brinquedos com a fi nalidade 
de proporcionar um pouco de 
alegria ás crianças carentes. 

Durante o Projeto os alunos 
fi zeram doações de brinquedo 
ao POLO do Município, Brin-
quedo esses que foram doados 
para a ASSOCIAÇÃO SÃO VI-
CENTE DE PAULA – Vicentinos, 
do Município,  entidade essa 
que fi cará  responsável pela 
distribuição dos brinquedos 
arrecadados para as crianças 
das famílias assistidas. 

Depoimento dos alunos
  O projeto é importante 

porque ajudaremos com essas 
doações, dando um pouco de 
alegria a estas crianças que 
muitas vezes não tem brinque-
dos. Com a campanha, faz-se 

Alunos do Centro Universitário Cidade 
Verde Polo EAD Cruzeiro do Sul, 

participam do Projeto Criança Feliz

com que todos (nós alunos) 
aprendam a importância de 
doar e de ser solidário.

Pois, brincar favorece a au-
to-estima da criança e a intera-
ção de seus pares, propiciando 
situações de aprendizagem 
e desenvolvimento de suas 
capacidades cognitivas.

Através da brincadeira a 

criança aprende a agir, tem 
sua curiosidade estimulada e 
exercita sua autonomia. 

Brincar e jogar são fontes 
de lazer, mas são, simultane-
amente, fontes de conheci-
mento; e esta dupla natureza 
nos leva a considerar o brincar 
parte integrante da atividade 
educativa. 

A ENTIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
Agradecemos imensamente a iniciativa desses alunos, 

pois esses brinquedos serão de grande valia para as crian-
ças das famílias assistidas pela nossa entidade, são pes-
soas carentes que vivem em situações de vulnerabilidade 
em condições social e econômica, e com esses brinquedos 
certamente alegrará o coração dessas crianças.

Que Deus ilumine a cada um de vocês alunos, que 
participaram desse projeto, em nome das crianças que 
receberão esses brinquedos agradecemos profundamente 
a vocês, parabéns pela iniciativa, que Deus dará em dobro 
esse carinho demonstrado por vocês. 

O Governo do Paraná, 
instalou barreiras sa-
nitárias nas fronteiras, 

para controlar o acesso de 
pessoas e evitar o contá-
gio do coronavírus  desde o 
início da pandemia e agora 
devido ao deslocamento dos 
policiais militares para outro 
setor a equipe de bolsistas 
do SESA, sem poder abordar 
motoristas estarão fazendo 
um plano piloto em Santo Iná-
cio, até o fi nal  de novembro, 
com atendimento domiciliar, 
principalmente aos pacientes 
com maior risco e que não 
estão saindo de suas casas 
para evitar o contágio. 

A SESA, antecipa agrade-
cimentos a todos envolvidos 
nesta ação realizada por um 
longo período deste ano, na 
Divisa do Paraná com São 

Barreira Sanitária em Santo Inácio 
passa a atender as pessoas em suas casas

Paulo, no município de Santo 
Inácio e continua a contar com a 
colaboração da prefeitura muni-
cipal para prosseguir o trabalhos 
das Bolsitas, que irão atender a 
domicilio à partir de então.

Na abordagem, os profis-
sionais da saúde entrevistarão 
os moradores acamados que 
apresentaram sintomas gripais 
nos últimos dias e se tiveram 
contato com alguma pessoa 
que foi diagnosticada com o 
coronavírus.

Além das perguntas, é feita 
a medição de temperatura em 
todos os residentes  As pessoas 
também serão  orientadas so-
bre o novo decreto  municipal 
que estabelece os cuidados 
que todos deverão tomar. 

Em Santo Inácio está prevista a 
retomada da realização de barrei-
ras nas entradas e saídas do mu-
nicípio durante o fi nal de semana, 
a partir das 8 horas. A medida foi 
pensada justamente porque mui-
tas pessoas visitam a região para 
fazer trilhas e visitam chácaras ou 
condomínios de lazer. 

Assim, informa a servidora 
Greice da 15ª Regional da 
Saúde de Maringá: 

“A fundação Araucária, 
juntamente com a Secretaria 
de Saúde do Paraná – SESA 
e a Secretaria de Ensino e 
Tecnologia – SET, represen-
tados na região noroeste 
pela 15ª Regional de Saúde, 
e pela Universidade Estadu-
al de Maringá - UEM estão 
propondo uma proposta de 
plano da linha de cuidados 
para os doentes crônicos, 
hipertensos e diabéticos pois 
os mesmos são grupos de ris-
co da Covid-19, desta forma 
estamos iniciando um projeto 
piloto no município de Santo 
Inácio, para diagnóstico e pla-
nejamento da linha do cuida-
do e rastreamento com estes 
usuários durante a pandemia 
e para isso iniciaremos a par-
tir do dia 19 de outubro, uma 
análise sobre suas condições 
de saúde e esta proposta será 
sugerida para todo o Estado 
do Paraná”.

Sacola retira-se do 
pleito eleitoral deste ano  

PARANACITY

Após a morte natural do 
companheiro de chapa 
Elson Borges dos San-

tos, o popular ZUMBI, ocorrida 
no dia 8 de outubro e que era 
candidato à Vice-Prefeito com 
Sacola, passado alguns dias, 
Sacola decide desistir do pleito 

eleitoral. Depois de várias reu-
niões com as lideranças do PT, 
Partido dos Trabalhadores  lo-
cal, estadual e federal, decidiu  
não seguir com a campanha 
majoritária. Veja a carta ao 
eleitor apresentada ao TRE na 
página 3.



Editado por: Del Grossi & Cia Ltda - EPP
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80 
DATA DE FUNDAÇÃO 
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, n° 500 (sede própria), SL 1
Telefone: 9.9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: contato@oregionaljornal.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná 
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes, n° 549 
1° Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543 
CEP 86.690.000 - Colorado – Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi 

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata 
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, 
Maria Gomes
Colaboradores:
Alcidio Odair Polo - Colorado 
Antonio Vitoretti - Nova Esperança
Projeto Gráfi co:
Raul Siqueira Del Grossi
Tiragem:  3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria 
veiculada, sem previa autorização da direção, 
desde que conste a fonte: “Jornal o Regional”. 

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

Nova Esperança | 21 de Outubro de 2020 | Quarta-feiraNova Esperança: Edição 3243 | Colorado: Edição 233002

Mandaguaçu

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

LAYLLA LEAL VALIM BORTOLOTTI, torna público que 
ira requerer do IAT, a licença de Operação para aviários de 
engorda de frangos de corte, a ser implantado no lote rural 
número 77, denominado Sítio Santo Antônio, Gleba Piúna, 
estrada Tingui, Município de Nova Esperança – Paraná.

 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
 

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

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

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020 – UASG 987559 
 
A Prefeitura Municipal de Flórida-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 
04 de novembro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço POR ITEM, que tem por objeto:   
Registro de preços para a aquisição fracionada de materiais e equipamentos 
odontológicos para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Flórida. 
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 
04 de novembro de 2020, no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  
 
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, na Rua São Pedro, nº 433 e no site www.florida.pr.gov.br – 
licitações, ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
complementares através do telefone (44) 3136-0200. 
 
Flórida, 19 de outubro de 2020.  
 
 
MARINA LOPES SILVA 
Pregoeira 

Flórida, 19 de outubro de 2020. 

MARINA LOPES SILVA
Pregoeira

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AGRO SÃO JORGE - COMERCIO DE GRÃOS LTDA tor-
na público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para 
armazenamento de cereais com benefi ciamento e secagem a 
ser implantada na RODOVIA PR 552 LOTE DE TERRA Nº 
121/A-1 (SUBD. LOTE Nº 121/A), S/N, GLEBA RIBEIRÃO 
ANDIRÁ-87190-000-São Jorge do Ivaí - PR.

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020. 
 
O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 14:00 horas do 
dia 10 de novembro do ano de 2020, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2, 
TOMADA DE PREÇO, para obra abaixo descriminada, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a 
preços fixos e sem reajuste, do seguinte objeto: 

LOTE OBJETO Prazo Valor Máximo 
01 Empreitada global para obras de infra estrutura urbana para 

Pavimentação Asfáltica com revestimento em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ com área de 3.600,00 
metros quadrados em trecho da estrada rural (estrada Picadão – 
Prolongamento da Rua Tiradentes) neste município, conforme 
memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro. 
Contrato Caixa Contrato 1071105-51/2020 – SICONV nº 901972. 

 
 

90 
dias 

 
 

R$ 256.656,85 

As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta de recursos próprios da 
administração como contrapartida, e recursos dos Contratos de Repasse Caixa nº 1071105-
51/2020 – SICONV nº 901972. 

Pasta Técnica, adendo e demais informações poderão ser examinados no endereço 
mencionado no rodapé deste aviso. 

Poderão participar desta licitação os interessados devidamente CADASTRADOS, 
inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, nos termos dos §§ 2º e 
9º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93. 
 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. 

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., 20 de outubro de 2020. 
 
 
FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA 
      Prefeito Municipal 
       CARLOS HENRIQUE FERNANDES 
        Presidente C.P.L. 

Atalaia/PR., 20 de outubro de 2020.

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Presidente C.P.L.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 

1283 
------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------ 

 
 

 

DECRETO N° 135/2020 
Súmula: Decreta PONTO FACULTATIVO no dia 30 de 
Outubro, em virtude de transferência o ʺDia do Servidor 
Públicoʺ, e dá outras providências. 

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

atribuições legais, e considerando o “Dia do Servidor Público” Quarta Feira, 28 Outubro de 

2020. 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - CONSIDERAR como PONTO FACULTATIVO nas 

repartições Públicas Municipais, o dia 30 (Sexta-Feira), Outubro de 2020, em virtude do Dia 

do ʺServidor Públicoʺ.  

Parágrafo Único – Os Servidores Públicos Municipais que por sua 

natureza são considerados essenciais á população não serão interrompidos, devendo ser 

mantidos e prestados segundo a necessidades e urgência de cada caso pelas Secretarias e 

Departamentos da Administração Municipal. 
 
                                   Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
                                           

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé. 
                                                                                   Em, 19 de Outubro de 2.020. 
 
                                                                        CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 

            Prefeito Municipal 
 

 

o as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé.
  Em, 19 de OutuOutuOut broubrou de 2.020.

RISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
        Prefeito Municipal
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Em Gênesis, o trabalho fora 
uma vez dado ao homem antes 
da Queda como uma benção de 
Deus para que o homem pudesse 
manifestar a imagem de Deus, 
Sua criatividade, Suas habilida-
des etc. O mandado de guardar e 
cultivar a terra foi feito ao homem 
para que ele também pudesse 
cumprir seu papel de gerencia-
dor e administrador do mundo 
através do trabalho e servir ao 
seu próximo com sua vocação. 
Porém, o que poucos notam na 
leitura de Gênesis é que o traba-
lho veio antes da Queda e não 
depois, como consequência. Foi 
através do pecado em Adão que 
o trabalho foi deturpado de seus 
propósitos originais. O homem em 
pecado foi afetado em todas as 
suas facetas pela corrupção: suas 
vontades, desejos, pensamentos 
e motivações; não mais vivendo 
para seu Criador, o homem vive 
para si mesmo e  arrasta junto 
a sua vocação. A terra - material 
básico do trabalho - também foi 
afetada pelo pecado, e no lugar 
de seu funcionamento natural a 
criação agora geme em dores e 
afl ições. 

Buscando a si mesmo e 
seus propósitos manchados pelo 
pecado no trabalho, o homem o 
deturpa a vocação com mentiras, 
preguiça, engano, ganância, mal-
dade, crueldade e outros males 
-  muitas vezes racionalizado 
pelas necessidades. Todavia, 
em Jesus Cristo, há a promessa 
de redenção do homem de sua 
corrupção natural, de sua morte 
espiritual e condenação eterna. 
Em Cristo - pela fé somente - o 
homem é chamado à salvação 
por graça. O coração do homem 
crente é restaurado, e conse-
quentemente, seu mandato para 
trabalhar também é renovado.  
O trabalho agora deve ser feito 
para glória de Deus, por uma 
nova criatura revestida de Jesus 
Cristo, guiada pelos princípios 
da piedade cristã. A criação 
também faz parte da promessa 
de restauração, onde um dia, na 
consumação dos séculos, será 
plenamente renovada. 

É importante, antes de pen-
sarmos o que é a redenção do 
trabalho em Cristo, falar rapida-
mente sobre o  que a redenção 
do trabalho não é.  É preciso 
esclarecer que a restauração 
do propósito original do trabalho 
por meio de Cristo não implica 
qualquer tipo de reacionarismo 
tecnológico. Não devemos voltar 
aos mesmos moldes culturais 
de Gênesis, nem aos padrões 
de produção da antiga civilização 
judaico-cristã. O desenvolvimento 
e o aprimoramento das técnicas 
e habilidades no trabalho é um 
resultado da atividade criativa 
e inteligente da raça humana 
abençoada por Deus. Redenção 
do trabalho, portanto, não é rea-
cionarismo tecnológico.

Dito isso, a  redenção do 
trabalho deve ser compreendida 

como aquele processo em que o 
homem regenerado pela graça 
de Cristo é chamado a se revestir 
de Jesus e viver seu trabalho de 
modo santo em todo seu proce-
dimento, aplicando os princípios 
da Palavra de Deus em suas 
atividades. O cristão restaura o 
seu trabalho quando orienta e 
calibra sua visão e prática tra-
balhista - seus limites, propósitos 
e métodos - pela Palavra. Por 
fi m, vejamos o que a Palavra diz 
sobre pelo menos três  aspectos 
do trabalho moldado por uma 
mentalidade cristã.

Patrões cristãos e seus su-
bordinados: 

“Senhores, tratai os servos 
com justiça e com equidade, cer-
tos de que também vós tendes Se-
nhor no céu.” (Colossenses 4.1)

“E vós, senhores, de igual 
modo procedei para com eles, 
deixando as ameaças, sabendo 
que o Senhor, tanto deles como 
vosso, está nos céus e que para 
com ele não há acepção de pes-
soas.” (Efésios 6.9)

Funcionários cristãos e seus 
patrões:

“Servos, obedecei em tudo 
ao vosso senhor segundo a 
carne, não servindo apenas sob 
vigilância, visando tão somente 
agradar homens, mas em sin-
geleza de coração, temendo ao 
Senhor.” (Colossenses 3:22)

“Quanto aos servos, que 
sejam, em tudo, obedientes ao 
seu senhor, dando-lhe motivo 
de satisfação; não sejam respon-
dões, não furtem; pelo contrário, 
dêem prova de toda a fi delidade, 
a fi m de ornarem, em todas as 
coisas, a doutrina de Deus, nosso 
Salvador.” (Tito 2.9-10)

“Quanto a vós outros, servos, 
obedecei a vosso senhor segun-
do a carne com temor e tremor, 
na sinceridade do vosso coração, 
como a Cristo” (Efésios 6.5)

“Todos os servos que estão 
debaixo de jugo considerem 
dignos de toda honra o próprio 
senhor, para que o nome de 
Deus e a doutrina não sejam 
blasfemados.” (1 Timóteo 6:1)

 “Servos, sede submissos, 
com todo o temor ao vosso se-
nhor, não somente se for bom e 
cordato, mas também ao perver-
so;” (1Pedro 2:18)

 Sobre salário e justiça:  
“Não oprimirás o jornaleiro 

pobre e necessitado, seja ele teu 
irmão ou estrangeiro que está na 
tua terra e na tua cidade. No seu 
dia, lhe darás o seu salário, antes 
do pôr do sol, porquanto é pobre, 
e disso depende a sua vida; 
para que não clame contra ti ao 
Senhor, e haja em ti pecado.” 
(Deuteronômio 24.14,15) 

“Não oprimirás o teu próxi-
mo, nem o roubarás; a paga do 
jornaleiro não fi cará contigo até 
pela manhã.” (Levítico 19.13)

 “Ora, ao que trabalha, o 
salário não é considerado como 
favor, e sim como dívida.” (Ro-
manos 4:4) 

“porque digno é o trabalhador 
do seu salário.” (Lucas 10.7) 

“Pois a Escritura declara: Não 
amordaces o boi, quando pisa o 
trigo. E ainda: O trabalhador é digno 
do seu salário.” (1 Timóteo 5:18)

 “Eis que o salário dos traba-
lhadores que ceifaram os vossos 
campos e que por vós foi retido 
com fraude está clamando; e os 
clamores dos ceifeiros penetra-
ram até aos ouvidos do Senhor 
dos Exércitos.” (Tiago 5.4)

O trabalho na Redenção
| Por Fernando Razente

Futuro não, presente!
Para quem olha de fora, a 

religião evangélica não 
parece valorizar muito a 

criança. Não temos um Dia de 
São Cosme e Damião, onde dis-
tribuir doces a crianças é um 
ato de piedade religiosa. En-
quanto católicos fazem festas 
de batismo de seus fi lhos, com 
direito a padrinhos e almoço 
comemorativo, o protestantis-
mo parece contentar-se com 
uma simples oração de consa-
gração. A criança nunca ocupa 
o centro da vida eclesial.

Seria o evangelicalismo 
uma religião apenas para os 
adultos? Certamente que não. 
Do ponto de vista histórico, é o 
oposto. Os ramos mais históri-
cos do protestantismo, como 
os presbiterianos, luteranos, 
anglicanos e metodistas, sem-
pre reconheceram a criança 
como sendo parte do povo de 
Deus desde o seu nascimento. 
Ao contrário dos católicos, que 
batizam para salvar os seus fi -
lhos, o protestantismo histórico 
reconhece a bênção de Deus 
sobre os fi lhos dos fi éis desde 
o nascimento. Batizamos nos-
sos bebês não para salvá-los, 
mas como o reconhecimento 
público de que elas são rece-
bidas por Deus em seu Reino. 

Nossos filhos não herdam 
apenas nossos bens materiais, 
mas também o nosso legado 
espiritual: nossa fé e nossa 
aliança com Deus, por meio de 
Jesus Cristo.

Por que, então, a maioria 
dos evangélicos não batiza 
suas crianças? Por causa da 
infl uência dos batistas sobre os 
maiores segmentos do evange-
licalismo: as igrejas pentecos-
tais e neopentecostais. Nessas 
igrejas, a fé é mais individual 
do que corporativa. Cabe a 
cada indivíduo, uma vez atingi-
da certa idade ou maturidade 
intelectual, fazer a sua escolha 
religiosa. Apenas aí se teria um 
cristão(ã) de verdade.

Esse individualismo traz 
uma consequência indesejá-
vel: na visão batista, as crian-
ças não são parte da Igreja do 
presente. Elas são “o futuro 
da Igreja”. Em se tratando de 
História, é um entendimento 
moderno e minoritário. Desde o 
Antigo Testamento, as crianças 
sempre foram incluídas nas 
alianças celebradas entre Deus 
e o seu povo. Basta lembrar-se 
da história de Abraão. No Novo 
Testamento, em textos usados 
para condenar o aborto, João 
Batista e Jesus já são cheios 

do Espírito Santo nos ventres 
de suas mães. O Menino Jesus 
não é apenas adorado, Ele 
conversa com os doutores da 
Lei. Já crescido, Jesus afi rma 
que o reino de Deus pertence 
às crianças, e as coloca como 
modelo de fé para os adultos! 
Por 1500 anos, até o surgimen-
to do movimento anabatista, 
o consenso histórico sempre 
foi o do batismo infantil. As 
crianças são parte do povo de 
Deus.

Como reformado que sou, 
um seguidor do reformador 
João Calvino, discordo des-
sa visão individualista. A fé 
não é um empreendimento 
meramente individual, mas 
comunitário. É assim com o 
cristianismo, mas também no 
judaísmo, no islamismo, no 
hinduísmo e até nas religiões 
afro-brasileiras. Em todos es-
ses segmentos, a fé é passada 
de geração em geração, por 
meio de histórias, rituais e tex-
tos. Crianças são consagradas 
pelos seus pais e celebradas 
pela comunidade. Ainda que a 
vivência religiosa plena só seja 
atingida com a maioridade, 
elas são membros completos 
de suas comunidades de fé.

Penso que o Brasil também 

precisa dessa visão mais co-
munitária. Isso signifi ca valo-
rizar as nossas crianças. Elas 
não são futuras contribuintes 
ou eleitores. São brasileiras 
no sentido completo do termo, 
sujeitas de direitos e dignas de 
receberem atenção e protago-
nismo. Que nessas eleições, 
elas não sejam ignoradas por 
nós, mas que votemos em 
candidatos e propostas que 
protejam e valorizem esse 
segmento tão alegre e vital do 
nosso Brasil.

Helder é escritor e pastor da 
Igreja Reforma e Carisma, 
em Brasília (DF)

Crédito para investimento 
em agricultura de precisão

Caracterizada pelo uso 
de ferramentas tecnoló-
gicas no campo, a Agri-

cultura de Precisão (AP) gera 
competitividade e sustenta-
bilidade em todos os tipos de 
produção agrícola, além de 
diminuir o risco de perdas por 
efeitos climáticos. Para ajudar 

o produtor a investir nesse tipo 
de tecnologia, a Sicredi União 
PR/SP oferece uma linha de 
crédito exclusiva, válida para 
o pequeno, médio e grande 
produtor.

A proposta da agricultura de 
precisão é utilizar os insumos 
conforme o potencial de respos-

ta do talhão, o que maximiza os 
resultados, segundo o gerente 
de Agricultura de Precisão da 
Cocamar, Elizeu Vicente dos 
Santos. “Somente conhecendo 
a variabilidade e sabendo onde 
ela está, é possível começar a 
tratá-la. É importante investir 
em instrumentos que permitam 
investigar essa variabilidade, 
como plataformas digitais que 
fornecem mapas de satélite, 
colheitadeiras que produzem 
mapas de produtividade, além 
do piloto automático, distribuidor 
de corretivos sólidos, como gesso, 
calcário e cama de frango, entre 
outros equipamentos”, explica.

Na Sicredi União PR/SP, os 
produtores rurais encontram li-
nha de crédito com taxa exclusiva 
para esse tipo de investimento. O 
juro é de 7,5% ao ano mais Taxa 
Referencial (TR), com prazo de 
cinco anos para pagar. A linha 
de crédito reforça a parceria da 
cooperativa com o produtor rural, 
segundo o gerente de desenvol-
vimento do agronegócio, Vitor 
Pasquini. “Há a estimativa de que 
chegaremos em 2050 com nove 
bilhões de habitantes no mundo 
e, para isso, precisaremos au-

mentar a oferta de alimentos, de 
forma consciente e preservando 
o meio ambiente. O Sicredi sabe 
que o agricultor tem uma bela 
missão de garantir a segurança 
alimentar e, para isso, precisa 
melhorar a produtividade, ou seja, 
precisa utilizar os insumos de 
forma correta, no tempo certo, na 
quantidade adequada, no lugar 
exato e de maneira efi caz. Isso é 
agricultura de precisão”, reforça 
Pasquini.

Há 35 anos, a Sicredi União 
PR/SP caminha ao lado dos agri-
cultores. Além das linhas de recur-
so próprio, a instituição fi nanceira 
oferece linhas direcionadas, por 
meio de repasses do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), para 
todos os portes de produtores, 
com taxa a partir de 2,75% ao 
ano. “A proposta da cooperativa 
é oferecer os melhores produtos 
e serviços, com preço justo. Além 
disso, na Sicredi União o produtor 
é dono do negócio e possui parti-
cipação ativa nas decisões, além 
de receber as sobras no fi nal do 
exercício. Os resultados da coo-
perativa fi cam na comunidade”, 
fi naliza Pasquini.

Como todos sabem sou candidato a eleição majoritária em nosso município neste ano de 2020, pelo Partido dos Trabalhadores.  
Participei da pré-campanha e do início, junto com o candidato a vice Elson Borges dos Santos (Zumbi) e os candidatos às eleições pro-
porcionais do meu partido. Infelizmente o candidato a vice veio a falecer no último dia 08. Esse fato, apesar de comum no vai e vem de 
nossas vidas, afetou de maneira profunda meu estado psicológico e também na vontade de continuar a campanha, o que legalmente 
poderia ocorrer, fazendo-se a substituição como determina a lei. 

Para mim é muito mais do que perder um companheiro de luta. Foi uma guinada de 360 graus em todo um planejamento de vida, de 
caminhos a serem seguidos e objetivos a serem buscados. A parceria fi rmada meses atrás foi rompida de maneira natural (vontade de 
Deus) mas o sentimento de tristeza e o vazio que me encontro me impedem de continuar no projeto que havia traçado visando concorrer 
ao cargo de prefeito de nossa cidade. Assim sendo, participei de assembléia do Partido dos Trabalhadores em data de 16.10.2020 onde 
manifestei de forma expressa a minha decisão e na mesma data entreguei ao Cartório Eleitoral na Comarca 
de Paranacity meu pedido formal de desistência. 

Continuo cidadão de Paranacity, terra que escolhi para viver há 27 anos, na qual estou inserido e pela 
qual vou continuar lutando para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor, humana, acolhedora e digna. 
Também continuarei presente na vida política, discutindo as questões que me forem colocadas, sempre que 
ocorrerem, e estarei sempre ao lado de todos os companheiros e amigos que venham a necessitar de minha 
intervenção neste ou naquele tema. Desejo a todos os candidatos ao pleito de 2020 que façam um incansável 
debate com a sociedade busquem sempre junto ao nosso eleitor, diagnosticar as necessidades mais urgentes 
de nosso povo, pois desse movimento democrático, com certeza sairão propostas de soluções que venham a 
favorecer esta vida tão difícil que todos nós atravessamos. 

Por fi m, informo a todos que estarei, daqui a alguns dias, retomando minhas atividades políticas, 
no acompanhamento que pretendo dar aos nossos candidatos ao Legislativo às eleições proporcionais. 

CARTA AO ELEITOR

Atenciosamente, Sacola - Antônio Soares

Rodirlei Guimarães Pereira, 
Master Coach, Advogado 

e Coordenador Político 

Tira dúvidas do Candidato!

O adesivo pode que ta-
manho? Até meio metro 
quadrado no máximo, 

ou seja, cada lado do carro só 
pode meio metro total. Ou 50 
centímetros por um metro, ou 
tamanho proporcional que dê 
meio metro. 

O vidro de trás do carro 
pode ser todo coberto se o 
adesivo for perfurado. Sim, 
pode todo o vidro de trás com 
perfurado.

Banner no comércio pode? 
Não. É proibido o uso de propa-
ganda eleitoral no comércio. 

Posso tocar música de cam-

panha no meu carro de som? 
Em tese não pode. Só pode se 
for carreata, passeata ou cami-
nhada do candidato, aí pode. O 
que pode ser feito é você colocar 
o carro de som e mais dois (2) 
carros, pelo menos, para con-
fi gurar uma carreata e assim 
rodar a cidade com músicas de 
campanha. O horário é de 8 da 
manhã às 10 da noite. 

Vai poder fazer Comício? 
Pela lei Eleitoral sim, vai de-
pender mais das leis sanitárias 
do Estado ou Município onde 
acontecerá o comício. Assim, se 
a lei municipal permitir eventos, 

sim, será possível o comício. Se 
não, proibido o evento. 

E carreata? Sim, pode nor-
malmente, desde que tenha 
reservado data e horário com 
a polícia para que outronão 
perturbe a realização desse 
evento.

E bandeiras? Sim, pode fa-
zer bandeiras e tê-la hasteada 
em sua casa, carro. Na rua, 
desde que movimentada por 
uma pessoa. 

Posso fazer camiseta? O 
candidato ou partido não. É 
proibido. O eleitor sim pode 
fazer sua camiseta caso quei-

ra expressar sua escolha por 
seu candidato. Mas deve ser 
espontâneo e unitário. Até a 
próxima edição. 
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Parágrafo único - A orientação do caput não veda a presença das referidas pessoas 

que fazem parte do grupo de risco, ficando a critério de cada cidadão a percepção de 
comparecimento ou não junto as atividades religiosas. 

 
Art. 3º Fica estabelecido o uso obrigatório de máscara para evitar a transmissão 
comunitária doCoronavírus (Covid-19), sendo proibida a entrada no local de pessoa 
desprovida da mesma. 

 
Art. 4ºPromover a higienização completa do local, antes e depois de cada utilização 
(corrimões, mesas, cadeiras, bancos, bem como locais de uso comum), inclusive com 
produtos destinados ao combate de vírus e bactérias, como, por exemplo, álcool 70%, 
hipoclorito, etc. 
 
Art. 5º Disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) para todos os 
frequentadores ao acessarem as atividades religiosas. 
 
Art. 6º Manter distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa. 
 
§ 1º Fica sendo permitido que integrantes da mesma família se sentem juntos, não sendo 
necessário o distanciamento determinado no caput no caso destas pessoas. 
 
§ 2º Deverão ser organizadas filas com distanciamento de 1 (um) metros entre as pessoas, 
visando cuidados especiais e restrições para celebração da ceia, como marcações no 
chão, etc. 
 
Art. 7ºLotação de 70% (setenta por cento) da capacidade do local definida no alvará de 
funcionamento. 
 
Art. 8º As atividades religiosas deverão ter no máximo 1 (uma) hora de duração. 
 
Art. 9º As atividades fiscalizatórias serão realizadas pelosFiscaisMunicipais coordenados pelo 
Departamento de Vigilância Sanitária, bem como por qualquer servidor que seja escalado 
para tanto, independentemente de sua lotação. 

 
Art. 10 O descumprimento de qualquer dispositivo deste Decreto ensejará aplicação de 
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. 

 
Parágrafo único - Caso o local persista na infração por período superior a 03 (três) dias, 

terá seu alvará de funcionamento cassado, sujeitando-se ao fechamento compulsório, 
sendo impedido de retomar a suas atividades enquanto perdurar a situação de risco à 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

 
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA AOS20 DIAS DO MÊS DEOUTUBRO DE 

2020. 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 155, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

Dispõe sobre retorno gradual das atividades religiosas suspensas ou 
restritas por meio dos Decretos Municipais publicados para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do 
COVID-19. 

 
 O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ourizona, Estado do Paraná, 
MANOEL RODRIGO AMADO,no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inc. VI do 
artigo 64 da Lei Orgânica do Município e; 
 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado; 
 
CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19); 

 
CONSIDERANDO o previsto no Decreto Federal nº 10.282/2020 e Decreto Estadual nº 

4.317/2020, que apenas recomendam as medidas de distanciamento social; 
 
CONSIDERANDO a decisão liminar proferida na Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 672, pelo Supremo Tribunal Federal que reafirma a competência 
concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre a matéria; 

 
CONSIDERANDO a decisão liminar proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6.341 pelo Supremo Tribunal Federal, que também reafirma a 
competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre a matéria; 
 

CONSIDERANDO que as regras relacionadas aesta matéria poderão ser alteradas a 
qualquer tempo, mediante análise técnica; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º A partir da data de 20 de outubro de 2020 passam a vigorar as seguintes regras 
relacionadas as atividades religiosas, missas e cultos, diante o enfrentamento do 
Coronavírus (Covid-19). 

 
Art. 2º Fica orientadoo não comparecimento de pessoas pertencentes ao grupo de risco 
nas atividades religiosas, missas e cultos, sendo elas: 
 

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
b) crianças (com idade de 0 a 12 anos); 
c) cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, 
revascularizados); 
d) portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); 
e) pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores 
de asma moderada/grave, DPOC); 
f) imunodeprimidos; 
g) doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 
h) diabéticos, conforme juízo clínico; e 
i) gestantes de alto risco. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA AOS20 DIAS DO 

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

 

DECRETO Nº 156, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

Recesso nas repartições públicas Municipais de 
Ourizona no dia 28 de outubro de 2020 e dá outras 
providências. 

 
 O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ourizona, Estado do 
Paraná, MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI, artigo 64 da Lei Orgânica do Município e 
considerando o “Dia do Servidor Público”; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica decretado recesso em todas as repartições públicas Municipais de 
Ourizona, no dia 28 de outubro de 2020. 
 
Art. 2º Cumprirão, se necessário, jornada regular de trabalho Trabalhadores 
Autônomos, eventualmente contratados, se forem requisitados para exercerem 
suas atribuições. 

 
Art. 3º Fica assegurado o atendimento aos serviços essenciais, tais como: coleta 
de lixo, urgência e emergência na área de saúde, etc. 
 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA AOS 20 DIAS DO MÊS 
DEOUTUBRO DE 2020. 
 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA AO

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

 
 
 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
DISPENSA Nº: 111/2020. 

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

8.666/93. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 

POÇO ARTESIANO EM ÁREA URBANA, LOCALIZADA NA QUADRA 60-A NO 

ENCONTRO DAS RUAS PERNAMBUCO/AVENIDA PARANÁ/RUA RIO BRANCO, DO 

MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 

CONTRATADA:  VIEIRA SANTOS PERFURAÇÃO LTDA. 

CNPJ: 09.035.558/0001-87. 

VALOR: R$ 92.296,00 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS.  

                                                   

           

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme 
consta do art. 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente VIEIRA SANTOS 
PERFURAÇÃO LTDA -  CNPJ: 09.035.558/0001-87. 

 

Colorado-Pr, 20 de Outubro de 2020. 

 
___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 
 

___________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

DECRETO N° 090 DE20 DE OUTUBRODE 2020 

Altera o Decreto Municipal n° 038 de 02 de junho de 
2020 e estabelece novas medidas para 
funcionamento das igrejas e templos religiosos no 
Município de Paranapoema, em virtude da situação 
de emergência em saúde pública decorrente da 
pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de Paranapoema, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA 
NAVARRO, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO as medidas e ações adotadas pelo Governo Municipal visando 
à prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública em 
decorrência do Coronavírus;  

CONSIDERANDO a necessidade de se definir novas medidas para implementar o 
conjunto de ações necessárias ao enfrentamento da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19);  

DECRETA: 

Art. 1° Altera-se o inciso XIV do artigo 2° do Decreto Municipal n° 038/2020, que 
passará a vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 2° Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem 
respeitar as orientações para preservação do afastamento físico entre as 
pessoas, além de adotar as seguintes medidas: 

(...) 

XIV – Está permitida a participação de crianças nos cultos/ missas 
semanais, desde que estejam acompanhadas de seus pais e/ou 
responsáveis;” 

Art. 2° Altera-se o inciso XXII do artigo 2° do Decreto Municipal n° 038/2020, que 
passará a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2° Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem 
respeitar as orientações para preservação do afastamento físico entre as 
pessoas, além de adotar as seguintes medidas: 

(...) 

XXII - Fica autorizado a realização de reuniões e outras atividades, tais 
comonovenas, grupos de oração, células, escola dominical, entre outros 
no âmbito dos templos religiosos. 

Art.  3° Permanecerá vedado enquanto durar o período de pandemia palestras, 
eventos, comumente realizados pelas igrejas/instituições religiosas, sendo sugerido que 
as mesmas sejam realizadas por meio de aplicativos de mensagens, SKYPE, 
HANGOUTS, EAD entre outros, para evitar aglomerações. 

Art. 4° Caberá ao representante do templo religioso, que optar por realizar outras 
atividades que não sejam missas ou cultos, informar ao responsável da Vigilância 
Sanitária com antecedência mínima de 24 horas, os dias e horários que haverá as 
reuniões, devendo respeitar o limite máximo de 3 reuniões/ atividades durante a 
semana.  
§1°Deverão ser respeitadas todas as medidas de prevenção previstas no decreto n° 38 
de 02 de junho de 2020, especialmente as previstas em seu art. 2°.  

Art. 5°Permanecem inalteradas as demais medidas referentes aos decretos anteriores 
e suas complementações que não conflitem com o presente Decreto. 

Art. 6° Na hipótese de alteração dos patamares da epidemia da COVID-19 no 
Município, considerando dados epidemiológicos e de bioestatística, as disposições do 
presente Decreto poderão ser alteradas para medidas mais restritivas ou mesmo 
suspensão de atividades, a fim de impedir maiores danos e agravos à saúde pública. 

Art. 7° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Paranapoema,20 de outubro de 2020 

 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 

Prefeita Municipal 
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EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    
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Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2020 

 
RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 52/2020 – P.M.P, NA FORMA DOS 

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

OBJETO: Aquisição de um painel com hora e temperaturo de LED com visor policarbonato. 

 

EMPRESA: FORNECA BRASIL RELOGIOS EIRELI 
 
CNPJ: 18.468.958/0001-77 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 29.540,00 (vinte e nove mil e quinhentos e quarenta reais). 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
04.004.15.451.0014.2.218.4.4.90.52.00.0 RED 621 
04.004.15.451.0014.2.218.4.4.90.52.00.0 RED 138 
04.004.26.453.0016.2.216.4.4.90.52.00.0 RED 179 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 

LOCAL E DATA: Paranapoema, 15 de setembro de 2020 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA  
EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

      CCNNPPJJ  nnºº  7766..997700..339911//00000011--3399  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 

 

EXTRATO CONTRATO Nº 1367-997/2020 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: FORNECA BRASIL RELOGIOS EIRELI, CNPJ: 18.468.958/0001-77, sediada na Rua 
Bernardo Dornbusch,911 , no Município de Jaraguá do Sul – PR, neste ato representado pelo Sr° Sergio 
Forlin, RG: 2.985.331 SSP/PR E CPF: 850.945.609-72, domiciliado e residente na cidade de à Rua Bernardo 
Dornbusch, Centro, CEP: 89.256-100, neste municio e comarca de Jaraguá do Sul – PR, Estado do Paraná. 
 
OBJETO: Aquisição de um painel com hora e temperaturo de LED com visor policarbonato. 

 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 2 (um) mês a partir da 

assinatura. 

 
VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato, a  
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia  de R$ 29.540,00 (vinte e 
nove mil e quinhentos e quarenta reais). 
 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

04.004.15.451.0014.2.218.4.4.90.52.00.0 RED 621 
04.004.15.451.0014.2.218.4.4.90.52.00.0 RED 138 
04.004.26.453.0016.2.216.4.4.90.52.00.0 RED 179 
 
 
 

Paranapoema, 16 de outubro de 2020. 
 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
PREFEITA MUNICIPAL  

CONTRATANTE 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná  
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__________________________________________________________________________________________

1 
 

ADITIVO Nº 01/2020 CONTRATO Nº 1224-860/2019  
 

OBJETO: contratação de Empresa especializada em serviços de telecomunicações com 
fornecimento de link de internet dedicado, interligação dos órgãos municipais via fibra óptica, 
Telefonia analógica, digital e ip, Implantação do Projeto "PARANAPOEMA DIGITAL" Cidade Digital, 
Hotspot, entre outros serviços. Com finalidade de atender as necessidades das Secretarias e 
demais setores da Prefeitura Municipal de Paranapoema e população em geral. Tomada de Preços 
03/2019. 
 
CONTRATANTE: PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA,,  EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁ, com sede a 
Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.970.391/0001-39, doravante denominada Prefeitura Municipal, neste 
ato representado pela Prefeita Municipal Srª. LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, 
casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551, nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 
564.835.839-87 e CI.RG sob n.º 2.256.731-4 - SSP/PR, e: 
 
CONTRATADO: RCP NETWORKS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.745.961/0001-49, com sede na Av. Paraná, nº 131, – 
cidade – Colorado estado do PR – CEP 86690-000, neste ato representada pelo Sr. (a) Rosana 
Claudia Paião Borri, nacionalidade brasileira, estado casada, portador do RG 4.754.756-3 SSP/PR e 
CPF 894.353.209-10, residente e domiciliado na Rua tulipas nº 123, jardim das Primaveras, CEP. 
86.690-000, na cidade de Colorado – Estado – PR. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
Fica aditiva o prazo final do presente contrato para dia 28 de fevereiro de 2021.  
 

LOTE 01 – LINK DE INTERNET DEDICADO 
Item Descrição Mês Qtd Valor/mbps 

Unitário 
Valor 
Unit. 

Mensal 

Total 04 
meses 

01 Contratação de empresa para 
fornecimento de link de internet 
dedicado simétrico na velocidade 
de até 25 Mbps Full duplex 
download e upload, com 
disponibilidade de 24 horas por 
dia e 7 dias por semana, 
destinado a atender a Prefeitura 
Municipal e seus diversos Órgãos 
Públicos, com fornecimento de 
pelo menos 01 IP válido público. 

04 25 100,00 3.278,00 13.112,00 

 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná  

                     CNPJ nº 76.970.391/0001-39 
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 Mantendo-se as demais condições no termos. Art 65, inciso I, “b” e parágrafo 2º da Lei 8666/93. 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com 
presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais.  

 
Paranapoema - PR, 14 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

 
_______________________________________ 

RCP NETWORKS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
CONTRATADA 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 
 

                    Ata de registro de preços que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARANAPOEMA, e as empresas abaixo relacionadas, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE 
PARANAPOEMA, e/ou outros órgãos/unidades integrantes da administração municipal, em 
especial, para atendimento à secretaria municipal do município de Paranapoema/PR, por um 
período de 12 (doze) meses. 
 
                     Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob nº 76.970.391/0001-39, com sede à Rua Dr. José Cândido Muricy, 216, centro, nesta 
cidade de PARANAPOEMA – Paraná, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, Sr.ª 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, portadora da CI/RG nº 2.256.731-4 - SSP/PR e 
inscrita no CPF/MF nº 564.835.839-87, residente e domiciliada Av. PARANAPANEMA, 551 
nesta cidade de Paranapoema - PR, de outro lado, as empresas: SANDRA C LOURENÇO 
SILVA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua/Av. Paranapanema nº 62, na 
Cidade de Paranapoema, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n.º 03.387.596/0001-12, 
neste ato representada por Sandra Cristina de Lourenço Silva, brasileira(a), casada, 
empresária(a), residente e domiciliada na Rua/Av. Barão de Monte Alegre, nº 389, na cidade 
de Paranapoema, Estado do Paraná, CEP.: 87.680-000, portador da Cédula de Identidade RG 
n.º 5.726.636-8, e do CPF/MF n.º 865.873.749-72, com os preços dos itens abaixo 
relacionados: doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com 
integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 REGISTRO DE PREÇOS para possíveis aquisições de ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS para 
atender a FROTA MUNICIPAL de PARANAPOEMA - de conformidade com as especificações 
previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão nº 32/2020, que 
integram este instrumento. 
 

 
Item 

 
                             Descrição 

 
Quantidade 

 
Valor unitário 

 
 Valor total       

1 OLEO SEMI-SINTETICO 15W40 1 LITRO 200 R$ 23,00  R$ 4,600,00  
2 OLEO ESSENCIAL SL 20W50 3 LITROS 60 R$ 44,00 R$ 2,640,00 
3 OLEO ESSENCIAL SL 20W50 1 LITRO 100 R$ 15,00 R$ 1,500,00 
4 OLEO PARA MOTOR A DIESEL 15W40 1 LITRO 100 R$ 29,00 R$ 2,900,00 

 
Valor Total de R$ 11,640,00 (onze mil e seiscentos e quarenta reais). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura. 
As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se 
obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% 
(vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto 
no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através do Departamento 
de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de 
Empenho. 
3.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo: 
3.1.1. Número da ata; 
3.1.2. Quantidade do produto; 

3.1.3. Descrição do produto requisitado; 
3.1.4. Local e hora de entrega; 
3.1.5. Do recebimento; 
3.1.6. Dotação orçamentária onerada; 
3.1.7. Valor; 
3.1.8. Condições de pagamento; 
3.1.9. Penalidades; 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento 
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do 
memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial. 
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por 
igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual 
e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado as 
despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc. 
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através do 
departamento de compras. 
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as 
especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias. 
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser 
penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços. 
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes 
do termo contratual e/ou reajuste. 
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta, para pagamento na forma prevista no Edital. 
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do 
objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos 
etc. 
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de 
registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, 
indicada no preâmbulo do presente Edital. 
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão 
de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a 
espécie. 
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados 
nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos 
impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente 
a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste 
Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à 
Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do 
pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e 
componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá 
ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação 
comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá 
ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor. 

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto 
contratado, obedecerão ao seguinte: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela 
CONTRATADA no município. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 
(dez) dias úteis da data de assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos 
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado. 

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no 
art. 69 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêem obediência às 
Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos. 

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às 
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de 
entulhos. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 
a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a 
qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da 
obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se 
fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, 
contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses 
quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando o 
seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da 
CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não 
poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este 
contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a 
todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência 
expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 

b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou 
diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e 
refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra 
não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos 
serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre 
aceitação ou rejeição dos mesmos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE 
fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo 
fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o 
dever de: 

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto 
Executivo e deste CONTRATO. 

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha 
tomada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos 
empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas 
na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e 
medicina do trabalho. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO 
deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, 
segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus 
empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à 
sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um 
profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe 
permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 
(um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado 
Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário 
à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para 
obtenção de resultados na execução dos serviços. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente 
contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do 
Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e 
está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

A CONTRATADA obriga-se a providenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
data de publicação do presente CONTRATO, os documentos a seguir relacionados: 

A) Garantia na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido 
nesta Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no presente 
instrumento, a critério da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 
específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas as suas 
funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, 
no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE 
ou a terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberão as despesas peculiares às empreitadas 
globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 
inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, 
por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornar exigíveis. 

PARÁGRAFOS TERCEIROS – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços 
contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período 
estabelecido, estando incluídos nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo 
anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da CONTRATADA com referência 
aos mesmos não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na 
modalidade de empreitada por preço global. 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR 

Ao presente contrato é dado o valor global de R$
, fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 14 dias corridos, de 

acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Comissão Permanente de Licitação 
quando da fase de licitação de Tomada de Preços n° 14/2020 de 24/09/2020, contados da data de 
emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão 
fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA 
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou 
inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta 
prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da 
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo 
resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 
somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 
bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) 
Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua 
conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando 
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias 
que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à 
CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a 
ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços 
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada 
neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em 
nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 

PARÁGRAFO NONO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, 
será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos 
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites 
previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2020, no 
valor de R$ 

, correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, sendo: Red.  

04.004.15.452.0015.1236-449051.00.00 RED. 140 OBRAS E INSTALAÇÕES 
04.004.15.452.0015.1236-449051.00.00 RED. 141 OBRAS E INSTALAÇÕES 
04.004.15.452.0015.1236-449051.00.00 RED. 608 OBRAS E INSTALAÇÕES 
04.004.15.452.0015.1236-449051.00.00 RED. 579 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos 
orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por escrito, após a 
completa execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, 
descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada por uma das seguintes 
modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 

b) Seguro-Garantia. 

c) Fiança Bancária. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, 
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º 
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

I - Advertência, por escrito. 

II – Multa. 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de  (três centésimos por cento) por dia 
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 
devida em dobro a partir do  dia de atraso até o  dia, quando a CONTRATANTE 
poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de 
rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de (vinte por cento) do valor do 
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se 
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite 
de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em 

favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ficando a CONTRATADA obrigada a 
comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o 
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção 
do crédito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 
judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite 
admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela 
CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa 
subcontratada. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 
de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 
8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei 
nº 8.666/93, no que couber. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento 
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as 
disposições de direito privado. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE 

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada 
pela Procuradoria Geral do Município de PARANAPOEMA, conforme determina a legislação em 
vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial da União, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca PARANACITY - PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em  vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 
 

Paranapoema 19 de outubro de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATANTE 

 
 

________________________________________________ 
Brazzale & Filhos LTDA – EPP 

CONTRATADA 
                                          
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
R.G. R.G. 
 
 

6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 90 
(noventa) dias) da data de abertura das propostas. 
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta 
e o preço de mercado vigente à época. 
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Contratante, 
poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, 
sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial ou jornal 
de grande circulação local. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do 
Registro de Preços. 
As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se 
obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% 
(vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto 
no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, 
constantes em suas propostas, no prazo de O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 
dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e 
devidamente atestada pelo departamento de compras. 
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus 
vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. Da Contratada 
OS PRODUTOS DECORRENTES DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEDE DA 
CONTRATADA. 
Prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços: até 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. 
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer 
anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados. 
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação. 
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o 
produto fornecido. 
9.1.5. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos 
que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária. 
9.2. Do Contratante: 
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata 
de Registro de Preços. 
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar 
os pagamentos devidos, nos prazos determinados. 
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de 
produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos 
nesta Ata e no termo contratual. 
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de 
Preços. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo 
fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua 
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. 
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Francisco Alves Sampaio, matrícula nº. 50271, portador 
(a) da CI/RG nº. 4.417.102-3 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 607.700.409-00 para exercer a 
fiscalização e o acompanhamento do objeto deste contrato, nos termos disciplinados nos 
art. 58, III e 67 da Lei federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima 
terceira. 
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações 
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta 
Ata. 
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração 
acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 
11.1.7. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da 
Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 
11.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução 
do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão 
devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à 
Contratada mediante sua devida avaliação. 
11.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a 
assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto 
nos subitens 4.1 ou 4.2, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita 
à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados, além de outras 
sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93: 
12.1.1. Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, 
e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 11º (décimo primeiro) dia, por 
atraso injustificado na entrega dos produtos. 
12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não 
entregues. 
12.1.3. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, 
respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença, se houver. 
12.1.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. 
Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
avançamento perante o Foro da Comarca de Paranacity - PR, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da 
mesma. 

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua 
vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, 
nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias 
de vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do 
fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo 
disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o dia do vencimento. 
14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na 
época da emissão da nota de empenho. 
14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93. Estando justas e 
contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas)vias, perante as testemunhas abaixo 
indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 
 

Paranapoema/PR - 30 de janeiro de 2021. 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
CONTRATANTE 

 
____________________________________________ 

SANDRA C LOURENÇO SILVA 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 1369-999/2020 
 

CONTRATO Nº 1369-999/2020 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA E A EMPRESA 
BRAZZALE & FILHOS LTDA – EPP, PARA OS FINS QUE SE 
ESPECIFICA

 
O MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 
76.970.391/0001-39, estabelecido na Rua Dr. José Cândido Muricy, nº 216 – Centro – CEP 87.680-
000, na Cidade de Paranapoema, Estado do Paraná, nesta ata representada por seu Prefeita 
Municipal, Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, portador da 
C.I.R.G. nº. 2.256.731 SSP/PR, inscrito no CPF/SP sob nº. 564.385.839-87, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa Brazzale & Filhos LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 09.551.188/0001-30, com sede na Rua Francisca Hosken Castro, 75, Parque 
Industrial Kiogo Takata, CEP: 86.047-290, nesta cidade de Londrina - Paraná, neste ato 
representada pelo Sr.(a) Antonio Eugenio Brazzale, portador(a) da CI/RG nº 1.657.577-1 da SSP/PR 
e inscrito(a) no CPF/MF nº 328.731.159-04, residente e domiciliado em Londrina – Paraná, Rua 
Otaviano Gonçalves Ferreira, 200, Jardim Colonial II, CEP: 86.047290, denominada CONTRATADA, 
tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos 
administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, e ainda as condições do edital TOMADA DE PREÇO Nº. 14/2020, do tipo 
MENOR PREÇO, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
construção civil para a Contratação de empresa para construção de um portal, conforme 
planilhas e projetos em anexo, a ser executada no município, na cidade de PARANAPOEMA-PR, 
conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato se vincula e seus 
anexos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
nº 14/2020 e seus anexos, publicado no Jornal o Regional de 27/09/2020 e à proposta comercial 
apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 

. 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado de 
fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº. 8666/93, 
através de Termo Aditivo 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de 73 (setenta e três) dias, até dia 31 de 
dezembro de 2020, iniciando-se a partir de sua assinatura e podendo ser prorrogado no interesse 
da Administração. Podendo ser prorrogada no que couber no Art. 57, §1º e §2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os 
padrões estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada 
para este fim. 

b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas. 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tivessem acesso aos locais de 
execução dos serviços. 

f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais. 

h)  Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os 
respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento 
do objeto em questão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-

de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas 
constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das 
obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados. 

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços 
contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua 
correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de 
Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, 
ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento 
de instalações junto à locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada 
e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este 
CONTRATO se vincula. 

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
presente contratação. 

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 
determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta 
obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

i.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA 
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo. 

k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 
tenha condições de uso satisfatório. 

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações 
técnicas constantes do Projeto Executivo. 

m) Fornece, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de 
segurança vigentes. 

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados 
por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

r)  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a 
execução dos serviços. 

s)  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos 
ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A 
CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, 
para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as 
superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

t)  Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE. 

v)  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

w)  Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que 
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da 
CONTRATANTE. 

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte 
forma: 

x.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação 
do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da escola de 
educação infantil construída. 

x.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

x.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção 
não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO; 

______________________
SANDRA C LOURENÇO SILVA

__________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
CONTRATANTE

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná  

                     CNPJ nº 76.970.391/0001-39 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - fonefax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br 

www.paranapoema.pr.gov.br 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 

A prefeita Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termo: 

a) LICITAÇÃO Nrº: 15/2020  
b) PROCESSO Nrº - 106/2020            
c) Modalidade – Tomada de Preços             
d) Data Homologação: 19/10/2020  
e) Objeto Homologado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

PÚBLICAS URBANAS, NUM TOTAL DE 3.029,72 M², CONFORME PROJETOS E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO (convênio 885108 e processo 1065206-12/20219). 

 

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
FORNECEDOR: PARANASOLO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 36.986.317/0001-96 

VALOR TOTAL: R$ 265.089,30 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitente e nove reais e trinta 

centavos). 

 
 

 
 Paranapoema, 19 de outubro de 2020.  

 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
 
 

____________________________________________ 
JOAO DOS SANTOS COSTA 

PRESIDENTE 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1368-998/2020 
 
  
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PARANAPOEMAE A EMPRESA AALLIINNEE  DDEE  LLIIMMAA  
CCAASSTTRROO  ––  MMEEII  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA,  endereço à Rua Dr. Jose Cândido Muricy n  
216, Centro, inscrita sob o C.N.P.J. n  76.970.391/0001-39, pessoa jurídica de direito público 
interno, representada neste ato pela Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO - 
PREFEITA MUNICIPAL, casada, portadora do RG n  2.256.731 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 
564.385.839-87, residente e domiciliado na Av. Paranapanema nº 540 - PARANAPOEMA - Estado 
do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa AALLIINNEE  DDEE  LLIIMMAA  CCAASSTTRROO  ––  MMEEII,, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 23.523.457/0001-86, com sede a Rua Timbury,416, Estado do Paraná, 
doravante denominada de CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr Aline de Lima Castro, 
proprietário, portador do CPF n° 098.440.629-85, e RG nº 110023006, residente e domiciliado na 
cidade de Paranapoema Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, tendo em vista o que 
dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos, Lei 8.666/93 e suas 
alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda as condições 
do edital Pregão Presencial Nº 33/2020, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e 
condições seguintes, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes:  

  
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 Contratação de empresa para ministrar aulas de pintura destinadas a crianças e adolescentes e 
terceira idade assistidos pelos programas desenvolvidos pelo departamento municipal de ação 
social / cras – centro de referência de assistência social, através de profissional habilitado.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE CONTRATAÇÃO  
  
A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de prestação de serviços.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL  

Pela Execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor 
total de R$ 5.396,00 (cinco mil e trezentos e noventa e seis reais). Referente a 04 (quatro) meses 
de serviços.  

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE VALOR 
MENSAL 

VALOR  
TOTAL  

1 

Contração de empresa para ministrar 
aulas de pintura destinadas a crianças e 
adolescentes e terceira idade assistidos 

pelos programas desenvolvidos pelo 
departamento municipal de ação 

social/CRAS – centro de referência de 
assistência social, através de profissional 

habilitado. 

         04 R$ 1.349,00  R$ 5.396,00 

 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  O pagamento será efetuado mensalmente no valor de R$ 1.349,00 (mil e trezentos e 
quarenta e nove reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, mediante apresentação 
da nota fiscal e certidões negativa do INSS e FGTS.  
  
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE  
 O Preço estabelecido não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de 
valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93no 
presente contrato não sofrerá reajuste para o período contratado.   

  
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE EXECUÇÃO  
  
O prazo de execução do objeto contratual será até 31 de dezembro de 2020, podendo ser 

prorrogado ou interrompido conforme legislação aplicável.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
   
– Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos 73 da Lei  

8.666/93.  
  
- O objeto deste contrato se acompanhado e fiscalizado pela Diretor(a) do Departamento 

Municipal de Ação Social, em conformidade com o Art. 71 da Lei 8666/93.  
   
CLÁUSULA OITAVA - RECURSOS FINANCEIROS   
  
As despesas decorrentes do presente contrato correrão das seguintes dotações 

orçamentárias:   
  
576 – 08.010.08.244.0050.2310.339039.00.00. 01000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 
JURÍDICA  
  

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DOS SERVIÇOS  
   
A CONTRATADA responderá pela qualidade dos serviços nos exatos termos da Lei 8.078, de 

11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).  

         CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 

1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: a) Efetuar o 
pagamento na forma ajustada;  

b) Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, a execução pela  
CONTRATADA, do presente instrumento;  

c) Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade, para que a mesma possa saná-la;  
d) Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos 

termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos;  
  

2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a) Responsabilidade exclusiva e integral na utilização de meios para execução 

do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais, cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre 
Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), em conformidade Art. 71 da Lei nº 8666/93. 
Próprios ou resultantes de vínculos com prepostos, cujo ônus e obrigações em nenhuma 
hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE;  

b) Executar o objeto do contrato na forma ajustada;  
c) Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais;  

e) Executar o objeto deste contrato em respeito às normas de segurança e  
disciplina da CONTRATANTE;  

f) Zelar pela boa e completa qualidade dos serviços executados, facilitando o  
acompanhamento e a fiscalização do CONTRATANTE;  

g) Responder pelos danos e por sua indenização, causados ao CONTRATANTE, 
usuários e terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 
imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, 
ficando assegurado à CONTRATADA o direito de regresso.  

h) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter  
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;  

i) Substituir imediatamente os empregados e prepostos quando solicitado pela  
CONTRATANTE;  

j) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do objeto;  
  
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO  

  
A execução do presente contrato será de competência do(a) Diretor(a) do Departamento 

de Ação Social, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a verificação dos 
procedimentos e de quaisquer outros dados necessários ao controle do produto entregue.    
  

Parágrafo Único: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE, o acompanhamento e a 
fiscalização e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do 
CONTRATANTE designados para tal fim.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
Fica a CONTRATADA sujeita à multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por 

cento) sobre o valor da proposta, por dia de atraso, no caso do não cumprimento, de forma 
injustificada, do prazo pactuado no presente contrato.  

  
§ 1º - Os períodos inferiores a 24 (vinte e quatro) horas serão considerados como um dia 

de atraso.  
§ 2º - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantido o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 
8.666/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato.   

§ 3º O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO  
  
Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer 

de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 
8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima segunda.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  
  
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VINCULAÇÃO AO EDITAL  
  
Integram e completam o presente instrumento de contrato, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital Modalidade 
Pregão Presencial nº. 33/2020, juntamente com seus anexos.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
  
O Presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93, 

de 21.06.93, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS  
Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão, praticados 

pelo CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
  
A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2020.  
  
Parágrafo Único: O prazo poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o artigo 57, 

§§ 1º e 2º da Lei 8666/93.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES  
  
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 

legislação referente a licitações e contratos administrativos.  
  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
  
As partes elegem o foro da Comarca de Paranacity, com exclusão de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem 
ser resolvidas pelas partes.  

  
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma para um único efeito. 
                                                               
                                                                                                 Paranapoema/PR, 19 de outubro de 2020.  

 
_____________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATANTE 

 
 

_____________________________ 
AALLIINNEE  DDEE  LLIIMMAA  CCAASSTTRROO  ––  MMEEII 

CONTRATADA 
 
 
  
 

____________________________________________
JOAO DOS SANTOS COSTA

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO



Nova Esperança | 21 de Outubro de 2020 | Quarta-feiraNova Esperança: Edição 3243 | Colorado: Edição 233006

Na primeira semana de 
outubro do corrente, 
a Deputada Federal 

Aline Sleutjes, teve agenda 
de trabalho na região Norte 
e Noroeste do Paraná. As 
reuniões aconteceram nas 
cidades de Mandaguari, 
Mandaguaçu, Umuarama, 
Douradina e Xambrê.

“Eu sou a Voz do Para-
ná em Brasília, represento 
110 municípios do  Estado. 
Estamos trabalhando em 
parceria com Prefeitos, Ve-
readores e lideranças locais, 
para melhorar a qualidade 
de vida dos paranaenses. 
Estar presente nos municí-
pios, ver a realidade da nos-
sa gente, entregar recursos 
e resolver demandas, me dá 
forças para continuar traba-
lhando em prol de um Brasil 
mais justo, sustentável e 
com oportunidades iguais 
para todos, o trabalho não 
para”, ressaltou a Deputada 
Aline. 

MANDAGUARI
Na cidade, a parlamentar 

foi recebida pela candidata 
a Prefeita, Ivonéia  o Vice 
Jorge do Alambique e empre-
sários locais. Por solicitação 
da Deputada Aline Selutjes, 
R$ 100 mil reais já estão 
empenhados e serão des-
tinados à Saúde Básica do 
município. Também, visitou 
o Hospital Cristo Rei, onde 
enviou dois respiradores, e 
conheceu a Rádio Guairacá, 
a mais antiga em funcio-
namento no Estado. “Aqui, 
apoio a candidata a Prefeita 
de Mandaguari, Ivonéia e o 
Vice Jorge do Alambique. 
Me encontrei com alguns 
vereadores que são aliados 
da candidata Ivonéia e tive 

Deputada Federal Aline Sleutjes faz 
reuniões na região Norte do Paraná

o prazer de gravar vídeos de 
apoio. Fiquei feliz em conhe-
cer o trabalho do Hospital 
Cristo Rei, onde fui recebida 
pelo proprietário José Carlos 
Machado de Oliveira e o 
Médico Leandro Machado 
de Oliveira ”, contou.

MANDAGUAÇU
A Deputada Aline Sleutjes 

foi recebida pelo Prefeito 
Maurício Aparecido da Silva, 
na Prefeitura, onde consoli-
dou seu compromisso com 
a reeleição dele, junto com 
o Vice, Gilmar Camaduro. 
Na ocasião, a parlamentar 
ressaltou a entrega de um 
respirador destinado a saú-
de do município e confi rmou 
empenho de R$238.750 
mil reais para compra de 
máquinas e equipamentos 
agrícolas.  No total,  mais 
de R$438 mil reais estão 
sendo destinados para Man-
daguaçu. “É uma satisfação 
trabalhar e ver que estamos 
conseguindo melhorar a 
qualidade de vida da po-
pulação. Fico feliz em ser 
a ponte desses pequenos 
municípios, em Brasília e 
ver que podemos sim cons-
truir um Brasil melhor para 
todos”, contou Sleutjes. 

UMUARAMA
Na capital da amizade, 

a Deputada Aline fez uma 
agenda intensa. Pela ma-
nhã, se reuniu no Batalhão 
de Polícia Ambiental, onde 
esteve com o Tenente Na-
mur e  o candidato a Pre-
feito, Giuliano Turetta. Tam-
bém conheceu a Associação 
a AMA, que trabalha  com 
crianças autistas. “É um lin-
do trabalho feito pela Nilva, 
Presidente da associação, 
a Magna, Assistente Social 

e toda equipe. A entidade 
me solicitou apoio  e estarei 
trabalhando para ajudá-los, 
pois a educação especial é 
uma bandeira que tem todo 
meu apoio”, relatou.

Logo após, esteve na 
sede do Jornal Umuarama 
Ilustrado, onde deu entre-
vista junto com o candidato 
Guiliano Turetta.  Também 
fi rmou apoio para os can-
didatos a Vereadores, Ma-
ristela Hirt, Valdemir da 
Construção, Paulo Drumod e 
Wilson Moreira. “Junto com 
meus candidatos a Prefeito 
Guiliano  Turetta e a Vice 
Eneli Fabris e esse time de 
vereadores, vamos trazer 
muitos recursos para Umua-
rama. Recentemente,  desti-
nei dois respiradores para a 
saúde e com essa parceria, 
vamos  trazer muitos bene-
fícios para os moradores” 
contou a Deputada. 

DOURADINA
Em Douradina, a parla-

mentar esteve com o can-
didato a Prefeito Tatinha, o 
Vice Cidão e o candidato a 
Vereador Cleris, que são sua 
chapa de apoio.  Graças ao 
trabalho da Depurada Aline 
Sleutjes, o município já foi 
comtemplado com mais 
de R$ 500 mil reais para 
a Saúde Básica, ações de 
combate a Covid-19 e um 
trator. Esses recursos estão 
sendo destinados para o 
município e vão contribuir 
para a qualidade de vida dos 
moradores.

Também em Douradina, 
se  encontrou com o can-
didato a Prefeito de Ivaté, 
João Carlos Vieira e o Vice 
Richard. “Luto e trabalho 
principalmente pelos pe-

quenos municípios. Esses 
são os candidatos que eu 
apoio e acredito. Estamos 
trabalhando para a cons-
trução de um grupo forte 
e assim, vamos conseguir 
realizar ainda mais sonhos”, 
afi rmou.

XAMBRÊ
Fechando a agenda de 

visitas pelo Noroeste do 
Paraná, a Deputada Aline 
esteve em Xambrê, onde se 
reuniu com o candidato a 
Prefeito Décio, o Vice Bilu e 
o candidato a Vereador, Car-
lão. Na ocasião, alinharam 
propostas para melhorias 
no município.

Também conheci o “ 
Projeto Sem Nome”, visitou 
o ponto turístico “Cristo 
de Xambrê”. A parlamen-
tar tem feito um trabalho 
forte para destinar verba 
e ajudar os pequenos mu-
nicípios do Paraná.  E em 
Xambrê não tem sido dife-
rente. No município, mais 
de R$1 milhão de reais  
estão sendo destinados 
para melhorias dos mora-
dores. Desse valor, mais 
de R$500 mil reais foram 
destinados para melhorias 
da Saúde, ações de comba-
te a Covid-19, ampliação da 
Unidade Básica de Saúde 
e atendimento emergen-
cial. O restante do valor, 
estão sendo destinados 
para educação, incluindo 
o repasse de um ônibus es-
colar, cobertura da quadra 
esportiva e pontos de in-
ternet via satélite. “Quando 
trabalhamos em parceria 
entre município e Governo 
Federal, quem ganha é 
a população, como está 
acontecendo. Sigo apoian-

do pessoas honestas, que 
amam seu país e querem 
unir forças para lutar em 
benefício da sua cidade”, 
afi rmou a Deputada. 

JUSSARA
Em Jussara, a Deputada 

Aline se reuniu com o can-
didato a Prefeito Robison, 
junto com o candidato a 
Vice-prefeito Simão e o 
candidato a Vereador Lin-
dowest. O município já foi 
benefi ciado com mais de 
R$480 mil reais em recur-

sos para Saúde Básica, 
pavimentação, academia 
ao ar livre, pista de cami-
nhada e um Respirador, 
destinados pela parlamen-
tar. “Esse é meu time para 
as eleições em Jussara. 
Juntos, vamos trazer ain-
da projetos para a Saúde, 
Educação e geração de 
empregos, proporcionan-
do mais qualidade de vida 
para a população. Estamos 
juntos somos mais fortes”, 
fi nalizou Sleutjes.

MANDAGUARI

MANDAGUAÇU

UMUARAMA

JUSSARA

O Município de Santo 
Inácio comemorou 
a data do Dia das 

Crianças com a entrega 
do tradicional bolo gigante 
nesta sexta feira, dia 09 de 
outubro no CMEI Recanto 
Feliz Maria Messias. Foram 
entregues mais de 1.250 pe-
daços de bolo, devidamente 
embalados individualmente, 
para toda a comunidade, to-
mando todos os cuidados de 
combate ao covid-19. O bolo 
foi enviado também para a 
zona rural, através do pro-
jeto Merenda em Casa, e os 
demais alunos cadastrados 
no projeto também recebe-
ram a marmita de bolo como 
sobremesa. Nossos alunos 
alérgicos ao proteína do leite 
e a lactose também recebe-
ram um bolo especial com 
ingredientes específi cos.

A organização do evento 
informou que "A pandemia 
chegou e o Município teve 
que remodelar todos os 
planos para 2020, inclu-
sive a tradicional festa do 
Dia das Crianças. Mas de 
forma alguma pensamos 

 Dia das crianças em Santo Inácio

em cancelar o bolo gigante, 
pois sabemos como a roti-
na de nossas crianças foi 
modificada neste período 

tão difícil para todos, assim 
conseguimos enviar neste 
dia um pouquinho de alegria 
até suas casas." 

Anualmente, observado-
res de aves de todos 
os cantos do mundo 

se esforçam para registrar 
o maior número de espécies 
possível em um período de 
24 horas. Este dia, muito 
aguardado por todos os par-
ticipantes é conhecido como 
Global Big Day. 

O evento é organizado des-
de 2015 pelo Laboratório de 
Ornitologia de Cornell e tem 
alcançado números recordes 
a cada edição. Em 2018, 28 
mil pessoas de todos os conti-
nentes participaram do Global 
Big Day. Juntas, registraram 
6.899 espécies de aves. Ou 
seja, em apenas um único 
dia foi possível coletar dados 
de aproximadamente 70% de 
todas as espécies de aves que 
existem no planeta!

Ainda em 2018 o Brasil 
ficou em quarto lugar no 
ranking com 1.036 espécies 
observadas (pouco mais da 
metade das espécies de aves 
que ocorrem em nosso país). 
Ficamos atrás somente da Co-
lômbia, Peru e Equador. Não 
é por acaso: a América do Sul 
abriga a maior biodiversidade 
de aves do planeta. Já em nú-
mero de listas, os EUA foram 
líderes absolutos com mais de 

Este sábado foi dia 
da Global Big Day!!!

45 mil listas submetidas. Um 
refl exo de como a cultura do 
birdwatching é forte por lá.

E 2019, foram 34.000 par-
ticipantes espalhados em 173 
países, encontrando 6.816 
espécies de pássaros.

A equipe de Capanema, 
juntou-se com o grupo de Foz 
do Iguaçu e percorreram por 
trilhas no Parque Nacional 
do Iguaçu e outros pontos 
do Município.

Além de divertida, a ati-
vidade serviu para colher 
muitas informações que 
serão fundamentais para 
implantar a atividade de 
observação de aves no mu-
nicípio de Capanema.
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AVISO DE PRORROGAÇÃO  DA DATA DE ABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL N°  035/2020-PMSI,  
Fica prorrogado  a data de abertura do dia 16/10/2020,  
para dia 04/11/2020   em virtude do não comparecimento de 
empresas p/ o certame.  Objeto: Aquisição de Concreto 
Usinado maior ou igual a 25 MPA, abertura : 9:00 hrs. 
Informações complementares  e aquisição do Edital Fone ( 
044 ) 3352.1222 . 
Sto Inácio Pr., 19  de    Outubro   de 2.020 .  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
 
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                               SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ 

           EXTRATO DO CONTRATO Nº  048/2020-FMS 
          PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2020 
 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado:  FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  CNPJ 

77.396.810/0001-33    
      CNPJ 77.396.810/0001-33    
 Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) VEÍCULOS 0 KM, COR 

BRANCA, ANO MODELO 2020, POTENCIA MÍNIMA ( CV ) 73 ( G ) 75 ( E) .   
 Valor do Contrato: R$-115.470,00 ( Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais 

)  . 
 Prazo de vigência do Contrato:  18/10/2021 . 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinatura do Contrato: 19/10/2020 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO   
PREGÃO PRESENCIAL N°  039/2020-PMSI 
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado 
(c/ instalação inclusa).  Data : 05/11/2020  Abertura : 
9:00 hs. Informações complementares  e aquisição do 
Edital Fone ( 044 ) 3352.1222 . 
Santo Inácio Pr., 20 de   Outubro de 2.020.  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua 
Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor 
Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 33/2020, nos termos do Artigo 
24 caput, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo: 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 33/2020 
Contratada: ANGELO APARECIDO SACHI 
03329113901 

CNPJ/MF: 31.347.554/0001-93 

Objeto do Contrato:  Contratação de empresa para readequação de todo sistema de 
monitoramento de câmeras de segurança. 
Valor: R$ 15.650,00 
Data da assinatura: 19 de outubro de 2020 
Dotação orçamentaria:  

05 DEPTO DE VIAÇÃO E OBRAS, MANUT. E CONTROLE DA FROTA VEÍCULAR 
03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO  
06.452.0005.1.053 Implantar sistema e equip. p/ monitoramento de prédios e vias públicas  
139 3.3.90.30.00.00.00 - material de consumo (recurso 1) 
140 3.3.90.39.00.00.00 – outros serviços de terceiros – jurídica (recurso 1) 
15.452.0005.1.006 Adquirir máquinas, veículos e/ou equipamentos  
151 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente (recurso 1) 

 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 19 DE OUTUBRO DE  2020. 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
  O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua 
Presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.731.000/0001-60, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor 
Fausto Eduardo Herradon, ratifica a DISPENSA de licitação n° 34/2020, nos termos do Artigo 
24 caput, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo: 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2020 
Contratada: J.M. DE ALMEIDA – METALURGICA CNPJ/MF: 09.183.999/0001-26 
Objeto do Contrato:  Aquisição de comando hidráulico para manutenção da carroceria 
poliguindaste do caminhão marca/modelo: Iveco/Tector, detentor de placas: BDG-4H14. 
Valor: R$ 3.850,00 
Data da assinatura: 20 de outubro de 2020 
Dotação orçamentaria:  

DEPTO DE VIAÇÃO E OBRAS, MANUT. E CONTROLE DA FROTA VEÍCULAR 
DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

 

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 DE OUTUBRO DE  2020. 
 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 190/2020 – MF. 
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2020 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: ANGELO APARECIDO SACHI 03329113901 
 
OBJETO: Contratação de empresa para readequação de todo sistema de monitoramento de câmeras 
de segurança. 
 
VALOR: R$. 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais).  
 
PRAZO DE VIGÊNCIA:  19/10/2020 à 31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 19/10/2020 
 

______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal   

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 192/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa: DEPÓSITO FLORAI LTDA - ME 

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção e acabamentos para diversos 

departamentos desta municipalidade 

VALOR: R$32.299,00 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020 à 20/10/2021 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/10/2020. 

 
________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 
Prefeito Municipal 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2020

PARTES:  LAERCIO MANCUZO 

OBJETO: 

VALOR:  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020 à 20/10/2021

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/10/2020. 

 

________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 194/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa: NOROESTE LICITAÇÕES LTDA 

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção e acabamentos para diversos 

departamentos desta municipalidade 

VALOR: R$71,40 (setenta e um reais e quarenta centavos) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020 à 20/10/2021 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/10/2020. 

 
________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 
Prefeito Municipal 

  

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 193/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa: PELOZZO E OPRINI LTDA - ME 

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção e acabamentos para diversos 

departamentos desta municipalidade 

VALOR: R$25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020 à 20/10/2021 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/10/2020. 

 

________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 195/2020 – MF. 
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2020 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: J.M. DE ALMEIDA - METALURGICA 
 
OBJETO: Aquisição de comando hidráulico para manutenção da carroceria poliguindaste do 
caminhão marca/modelo: Iveco/Tector, detentor de placas: BDG-4H14. 
 
VALOR: R$. 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).  
 
PRAZO DE VIGÊNCIA:  20/10/2020 à 31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 20/10/2020 
 

______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal  

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
  
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 – UASG 987559 
 
A Prefeitura Municipal de Flórida-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 
06 de novembro de 2020, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço POR ITEM, que tem por objeto: o Registro 
de Preços para a eventual e futura contratação de empresas fornecedoras de 
toners, tintas e cartuchos para diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Florida. 
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 
06 de novembro de 2020, no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  
 
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, na Rua São Pedro, nº 433 e no site www.florida.pr.gov.br – 
licitações, ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
complementares através do telefone (44) 3136-0200. 
 
Flórida, 020 de outubro de 2020.  
 

 
MARINA LOPES SILVA 

Pregoeira 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 

 
CONTRATO Nº 29/2020 

 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:   NASRALLAH E NASRALLAH LTDA ME 
 
Objeto: Acréscimo de quantitativo no importe de 25% sobre o valor atualizado da proposta inicial da CONTRATADA, 
com base em parecer técnico apresentado pelo Departamento de Engenharia. Com base no acréscimo, que 
perfaz o valor de R$ 529,15 (Quinhentos e vinte e nove mil e quinze centavos) fica definido o novo valor contratual no 
importe de R$ 2.645,75 (Dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 
 
Fundamento legal: art. 65 da lei 8.666/93 
 
Data da Assinatura: 20 de outubro de 2020. 

Foro: Comarca de Mandaguaçu - PR 

Ourizona-PR, 20 de outubro de 2020. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020 – PMO 

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

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA-PR, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação avisa aos eventuais interessados que até as 08:15 horas do dia 05/11/2020 na Câmara 

Municipal de Ourizona, localizada na Rua Bela Vista, nº 229, em Ourizona, Estado do Paraná, estará recebendo 

os envelopes relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que 

tem por objeto: 

 

AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REPOSIÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS URBANAS DO 

MUNICÍPIO E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
 

Os envelopes de habilitação serão abertos às 08:30 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, 20 de outubro de 2020. 

 

MARCIA SCHINAIDER 
Presidente da CPL 

MARINA LOPES SILVA
Pregoeira

outubro de 2020.

Mandaguaçu - PR

Ourizona-PR, 20 de outubro de 2020.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

MARCIA SCHINAIDER
Presidente da CPL
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Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 - Caixa Postal 81 – CEP: 87160-000. 

PABX/FAX (44)3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-08 
www.mandaguacu.pr.gov.br - e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br 

 
 

LEI Nº 2154/2020 
 

Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito 
adicional suplementar no corrente exercício financeiro e dá outras 
providências. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Mandaguaçu aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder com a abertura de crédito adicional 

suplementar no Orçamento do Município de Mandaguaçu no corrente exercício, no valor total de até R$ 1.347.992,73 
(um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais, e setenta e três centavos), destinado a 
reforçar as seguintes dotações: 
 

PROGRAMA TRABALHO 
ELEMENTO 

CÓDIGO 
LOCAL 

DESCRIÇÃO FONTE VALOR 

04.01.28.846.0099.0.001  Formação do Patrimônio do Servidor 
Público 

  

3.3.90.47 861 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.010 13.762,25 

3.3.90.47 862 Obrigações Tributárias e Contributivas 0.011 1.652,50 

05.02.15.451.0017.1.005  Pavimentação, Recapeamento e Obras 
Complementares em Ruas e Avenidas 

  

4.4.90.51 810 Obras e Instalações 0.821 68.945,05 

05.03.15.452.0019.2.021  Manut. Serviços de Iluminação Pública   

3.3.90.30 881 Material de consumo 3.507 350.000,00 

3.3.90.39 899 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 3.507 300.000,00 

07.01.08.244.0009.2.024  Manut. Serviços do Dpto. Ação Social   

3.1.90.11 785 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

3.711 25.000,00 

3.1.91.13 787 Obrigações Patronais 3.711 6.000,00 

3.1.90.11 896 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

0.941 70.000,00 

3.1.91.13 898 Obrigações Patronais 0.941 10.000,00 

07.05.08.244.0009.2.029  Manut. Serviços Assist. Social à 
Comunidade 

  

3.3.90.30 808 Material de consumo 0.941 16.871,23 

3.3.90.39 809 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.941 30.000,00 

08.02.12.361.0013.2.038  Manut. Ensino Fundamental–
Rec.Sal.Educação 
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3.3.90.30 900 Material de consumo 3.107 161.251,70 

3.3.90.39 373 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.107 134.000,00 

08.03.12.365.0013.2.032  Manut. Centro Educação Infantil – Creche   

3.3.90.30 435 Material de consumo 0.103 44.510,00 

08.04.13.392.0016.2.076  Manut. das Atividades Culturais   

3.3.90.39 473 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 0.001 20.000,00 

09.02.10.301.0011.2.048  Manut. Centro de Saúde Municipal   

3.1.90.16 528 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil 1.494 60.000,00 

09.02.10.301.0011.2.053  Manut. Setor de Odontologia   

3.1.91.13 570 Obrigações Patronais 0.303 36.000,00 

Total de Suplementações 1.347.992,73 

 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata a presente lei, serão utilizados os recursos 

previstos no art. 43, Inciso I, II e III, da Lei Federal 4.320/64, a saber: 
 
 
I – Superávit financeiro de exercícios anteriores 

 
FONTE DESCRIÇÃO VALOR 

3.711 Transf. CRAS SCFV PSB FNAS – Exerc. Anterior 31.000,00 

3.507 COSIP Contribuição Iluminação Pública – Exerc. Anterior 650.000,00 

3.107 Recursos do Salário Educação – Exerc. Anterior 161.251,70 

Total de superávit 842.251,70 

 
 

II – Excesso 
 

FONTE DESCRIÇÃO VALOR 

0.941 Bloco Financiamento da Proteção CREAS 126.871,23 

0.821 Conv. Pavimentação Recape Av. Centenário 68.945,05 

0.010 AFM – Apoio Financeiro aos Municípios  13.762,25 

0.011 AFM – Apoio Financeiro Saúde/Social  1.652,50 

Total de Excesso 211.231,03 
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III – Cancelamento 

 
PROGRAMA TRABALHO 

ELEMENTO 
CÓDIGO 
LOCAL 

DESCRIÇÃO FONTE VALOR 

08.02.12.361.0013.1.014  Edificação, Ampliação e Remodelação 
de Unidades Escolares 

  

4.4.90.51 347 Obras e Instalações 0.107 134.000,00 

08.02.12.366.0013.2.042  Manter Salas de Aula para Jovens e 
Adultos 

  

3.1.90.11 407 Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 

0.104 44.510,00 

08.04.13.392.0013.1.051  Equipamentos Diversos Destinados à 
Casa da Cultura 

  

4.4.90.52 455 Equipamentos e material permanente 0.001 16.690,00 

08.04.13.392.0013.2.078  Manut. da Casa da Cultura   

3.3.90.39 460 Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica 

0.001 3.310,00 

09.02.10.301.0011.2.062  Programa Saúde da Família   

3.1.90.11 576 Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 

1.494 60.000,00 

3.1.90.13 577 Obrigações Patronais 0.303 36.000,00 

Total de Cancelamentos 294.510,00 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Mandaguaçu, 20 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 
 
 

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

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO 
CONTRATO  

 

ESPÉCIE: Contrato n° 119/2019  PMU  

REF.: Pregão Presencial n° 41/2019 

PARTES: Município de Uniflor e a empresa JOÃO ANDRE BERTÃO, portadora do CNPJ 
nº 13.819.647/0001-91 
 
OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO, 
INTERMEDIAÇÃO, E CONCLUSÃO DE CONVÊNIOS, PRÉ-PROJETOS E 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PARA O MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO 
PARANÁ. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  DA PRORROGAÇÃO:  

Fundamenta-se, o presente aditivo, no inciso II, do Art.57 da Lei n° 8.666/93, justificando-
se o aditivo, em necessidades decorrentes da administração e desta forma alterando a 
Cláusula Nona do contrato original, sendo que o prazo de vigência do contrato acima 
citado será de 18/10/2020 a 31/12/2020. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA  DO VALOR DO TERMO ADITIVO: 

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do 
contrato, pelo período de 02 (dois) meses, é de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), sendo o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (Mil Reais). 

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 14/10/2020. 

 

 

 
 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2020 
 
Referência: Dispensa de Licitação nº 40/2020 
 
Data de Assinatura do Contrato: 20/10/2020 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: CARMILSON ROSA 
  
CNPJ Nº: 18.365.000/0001-50 
 
ENDEREÇO: Rodovia dep. Branco Mendes, km 11, Município de Uniflor, Estado do 
Paraná. 
 
Objeto do Contrato: Aquisição emergencial de pneu para maquina Pá carregadeira 
modelo VJF 926, pertencente ao Departamento de Meio Ambiente do município de 
Uniflor, Estado do Paraná. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 

 
Uniflor (PR), 20 de outubro de 2020. 

 
 
 

 
Alan Rogério Petenazzi 

Prefeito Municipal 
 
 

 

Lei nº 1.141/2020 
 
Data: 20 de Outubro de 2020. 
 
Súmula: Autoriza a Abrir no corrente exercício, junto ao orçamento do Caixa de 
Assistência e Previdência dos Servidores do Município de Inajá, Crédito Adicional 
Especial, destinado ao cumprimento de sentença judicial (Processo 0001336-
29.2016.8.16.0108, credor: Rosalina Pereira Faustino  CPF 035.297.059-69), e dá outras 
providências. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, CLÉBER 

GERALDO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício, no orçamento do Caixa de Assistência e 
Previdência dos Servidores do Município de Inajá, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
111.109,44 (cento onze mil, cento nove reais e quarenta quatro centavos), destinado ao cumprimento 
de sentença judiciai relativo ao processo nº 0001336-29.2016.8.16.0108, Credor: Rosalina Pereira 
Faustino - CPF 035.297.059-69. 
 
20.001.09.272.0003.2.021 Previdência Social aos Servidores 
3.3.90.91 Sentenças Judiciais R$ 111.109,44 
Fonte 040 Regime Próprio de Previdência Social RPPS 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo 
1º da presente Lei, será utilizado o seguinte recurso:  
 
a) Superávit Financeiro (art. 43, § 1º, Inciso II, Lei 4320/64) 
Fonte 040 Regime Próprio de Previdência Social RPPS R$ 111.109,44 
 
Artigo 3º - Fica autorizado a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.001/17 que Dispõem sobre 
o Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. 
 
Artigo 4º - Fica autorizado a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.077/19, que Dispõem 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020 e dá outras providências. 
 
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2020. 
 

Cleber Geraldo da Silva 
Prefeito Municipal 

Decreto nº 111/2020 
 
Data: 20 de Outubro de 2020. 
 
Súmula: Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 
reprogramação de recursos provenientes do superávit financeiro apurado no 
balanço do exercício anterior, e dá outras providências. 

 
Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, e amparado pela Lei Municipal nº 1.140/20 de 20 de outubro de 
2020; 

D E C R E T A 
 
Artigo 1º - Abre no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
1.147.499,66 (um milhão, cento quarenta sete mil, quatrocentos noventa nove reais e 
sessenta seis centavos), destinado a reprogramação de recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado no balanço do exercício anterior. 
 
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 33.812,22 
Fonte 3-510 Taxas de Poder de Polícia R$ 33.812,22 
 
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.30 Material de consumo R$143.156,81 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$300.000,00 
Fonte 3-511 Taxas de Prestação de Serviços R$443.156,81 
 
09.001.10.301.0016.2.901 Manutenção da Administração do Departamento de Saúde 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 50.000,00 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 20.000,00 
Fonte 3-511 Taxas de Prestação de Serviços R$ 70.000,00 
 
07.002.15.452.0006.2.702 Manutenção da Divisão de Obras e Viação 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 102.054,25 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 30.000,00 
Fonte 3-504 Royalties e Outras Compensações Financeiras não Previd. R$ 132.054,25 
 
10.002.12.361.0010.2.102 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 228.182,65 
3.1.91.13 Obrigações patronais R$ 44.000,00 
Fonte 3-102 Fundeb 40% R$ 272.182,65 
 
10.002.12.361.0010.2.103 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 
3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 123.194,15 
3.1.91.13 Obrigações patronais R$22.000,00 
Fonte 3-104 MDE 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação R$145.194,15 
 
10.002.12.361.0010.2.103 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 51.099,58 
Fonte 3-107 Salário Educação R$ 51.099,58 
 
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 511 Taxas de Prestação de Serviços R$ 513.156,81 
Fonte 510 Taxas de Poder de Polícia R$ 33.812,22 
Fonte 504 Royalties e Outras Compensações Financeiras não Previdenciárias R 132.054,25 
Fonte 102 Fundeb 40% R$ 272.182,65 
Fonte 104 MDE 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação R$ 145.194,15 
Fonte 107 Salário Educação R$ 51.099,58 
Total R$ 1.147.499,66 
 
Artigo 3º - Inclui as Metas e Prioridades na Lei Municipal nº 1.001/17, que Dispõem sobre 
o Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, com a seguinte 
redação: 
 
Artigo 4º - Inclui as Metas e Prioridades na Lei Municipal nº 1.077/2019, que Dispõem 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020 e dá outras providências, 
com a seguinte descrição: 
 
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 20 DE 
OUTUBRO DE 2020. 
 

Cleber Geraldo da Silva 
Prefeito Municipal 
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Decreto nº 002/2020 
 
Data: 20 de Outubro de 2020. 
 
Súmula: Abre no corrente exercício, junto ao orçamento do Caixa de Assistência e 
Previdência dos Servidores do Município de Inajá, Crédito Adicional Especial, destinado 
ao cumprimento de sentença judicial (Processo 0001336-29.2016.8.16.0108, credor: 
Rosalina Pereira Faustino  CPF 035.297.059-69), e dá outras providências. 
 
Hélio Rodrigues de Jesus, Presidente do Caixa de Assistência e Previdência dos 

Servidores do Município de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e amparado pela 
Lei Municipal nº 1.141/2020 de 20 de outubro de 2020; 

 
D E C R E T A 

 
Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício, no orçamento do Caixa de Assistência e 
Previdência dos Servidores do Município de Inajá, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
111.109,44 (cento onze mil, cento nove reais e quarenta quatro centavos), destinado ao cumprimento 
de sentença judiciai relativo ao processo nº 0001336-29.2016.8.16.0108, Credor: Rosalina Pereira 
Faustino - CPF 035.297.059-69. 
 
20.001.09.272.0003.2.021 Previdência Social aos Servidores 
3.3.90.91 Sentenças Judiciais R$ 111.109,44 
Fonte 040 Regime Próprio de Previdência Social RPPS 
 
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 II, Lei 4320/64) 
Fonte 040 Regime Próprio de Previdência Social RPPS R$ 111.109,44 
 
Artigo 3º - Inclui a Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.001/17 que Dispõem sobre o Plano 
Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. 
 
Artigo 4º - Inclui a Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.077/19, que Dispõem sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2020 e dá outras providências. 
 
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 20 DE OUTUBRO 
DE 2020. 
 

Hélio Rodrigues de Jesus 
Presidente CPASMI 

 

Lei nº 1.140/2020 
Data: 20 de Outubro de 2020. 
 
Súmula: Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 
reprogramação de recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço do 
exercício anterior, e dá outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
1.147.499,66 (um milhão, cento quarenta sete mil, quatrocentos noventa nove reais e sessenta seis 
centavos), destinado a reprogramação de recursos provenientes do superávit financeiro apurado no 
balanço do exercício anterior. 
 
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 33.812,22 
Fonte 3-510 Taxas de Poder de Polícia R$ 33.812,22 
 
05.001.04.122.0002.2.501 Manutenção do Departamento de Administração 
3.3.90.30 Material de consumo R$143.156,81 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$300.000,00 
Fonte 3-511 Taxas de Prestação de Serviços R$443.156,81 
 
09.001.10.301.0016.2.901 Manutenção da Administração do Departamento de Saúde 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 50.000,00 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 20.000,00 
Fonte 3-511 Taxas de Prestação de Serviços R$ 70.000,00 
 
07.002.15.452.0006.2.702 Manutenção da Divisão de Obras e Viação 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 102.054,25 
3.3.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R$ 30.000,00 
Fonte 3-504 Royalties e Outras Compensações Financeiras não Previd. R$ 132.054,25 
 
10.002.12.361.0010.2.102 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 228.182,65 
3.1.91.13 Obrigações patronais R$ 44.000,00 
Fonte 3-102 Fundeb 40% R$ 272.182,65 
 
10.002.12.361.0010.2.103 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 
3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R$ 123.194,15 
3.1.91.13 Obrigações patronais R$22.000,00 
Fonte 3-104 MDE 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação R$145.194,15 
 
10.002.12.361.0010.2.103 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 
3.3.90.30 Material de consumo R$ 51.099,58 
Fonte 3-107 Salário Educação R$ 51.099,58 
 
Artigo 2º - Como recurso para atender a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo 
1º da presente Lei, será utilizado o seguinte recurso:  
 
a) Superávit Financeiro (art. 43, § 1º, Inciso I, Lei 4320/64) 
Fonte 511 Taxas de Prestação de Serviços R$ 513.156,81 
Fonte 510 Taxas de Poder de Polícia R$ 33.812,22 
Fonte 504 Royalties e Outras Compensações Financeiras não Previdenciárias R 132.054,25 
Fonte 102 Fundeb 40% R$ 272.182,65 
Fonte 104 MDE 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação R$ 145.194,15 
Fonte 107 Salário Educação R$ 51.099,58 
Total R$ 1.147.499,66 
 
Artigo 3º - Fica autorizado a incluir as Metas e Prioridades na Lei Municipal nº 1.001/17, que 
Dispõem sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, com a 
seguinte redação: 
 
Artigo 4º - Fica autorizado a incluir as Metas e Prioridades na Lei Municipal nº 1.077/2019, que 
Dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2020 e dá outras providências, 
com a seguinte descrição: 
 
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2020. 

 
Cleber Geraldo da Silva 

Prefeito Municipal 

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

Hélio Rodrigues de Jesus
Presidente CPASMI
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EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 343/2020 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 46/2020 

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

CONTRATADA:................    PRIMAX INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

CNPJ: ................................. . 85.515.542/0001-50 

OBJETIVO:......................., Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de itens (uniforme, almoxarifado, escritório e vestiário) 

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.776.,00 (três mil, setecentos e setenta e seis reais) 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
1 3,00  UINID ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 

26 COM REFORÇO NAS PORTAS. 03 PRATELEIRAS COM 
CAPACIDADE DE 20 KG POR PRATELEIRA. PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM FECHADURA 
CONJUGADA A MAÇANETA. DISPONIVEL NAS CORES:CINZA. 
DIMENSÕES 175CM X 75CM X 32CM. 

vegel 
aia404 

435,00  1.305,00  

8 1,00  UINID MESA PARA COMPUTADOR OU ESCRITORIO MULTIVISÃO 6600, 
COM 2 GAVETAS, FEITA COM MADEIRA PROVINIENTE DE 
REFLORESTAMENTO SEU TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, 
COM 18 MILIMETROS DE ESPESSURA. A PINTURA EM VERNIZUV 
FAZ COM QUE O ACABAMENTO DO PRODUTO SEJA BONITO E 
RESISTENTE. 

marca 
propria 
pmx 
m1 

260,00  260,00  

10 3,00  UINID ROUPEIRO 6 PORTAS, LARGURA 930 MM, ALTURA PADRÃO 2000 
MM. PROFUNDIDADE PADRÃO 400MM. CHAPAS 22, 24 E 26. DUAS 
OPÇÕES DE TRANCA: CHAVE OU PISTÃO PARA CADEADO. 

vegel 
grp506e 

737,00  2.211,00  

Total 
3.776,00  

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.021.3390.30 1000 296/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.021.3390.30 1107 297/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.025.3390.30 1019 679/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1303 344/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1303 371/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1594 343/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1494 372/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 3303 676/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.026.3390.30 1303 393/2020 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPI 
2.024.3390.30 1494 345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Homologado:  28 de setembro de 2020 
Vigência: 12 (doze) meses 
                                                                                                                                                                           Colorado (PR), 01 de outubro de 2020 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

 
EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 344/2020 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 46/2020 

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

CONTRATADA:................   CAROL DISTRIBUIDORA  

CNPJ: ................................. . 07.654.231/0001-68 

OBJETIVO:......................., Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de itens (uniforme, almoxarifado, escritório e vestiário) 

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.234,32 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
2 12,00  UNI CAIXA PLÁSTICA VAZADA 560 X 360 X 310 

DIMENSÕES: 560 X 360 X 310 MM. CAPACIDADE: 
50 LITROS.ALÇAS REFORÇADAS E 
ERGOMÉTRICAS COM CANTOS 
ARREDONDADOS. PORTA ETIQUETAS 
LATERAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO.ATENDE NORMA DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA CONTATO COM ALIMENTOS. 
OMBREIRAS ARREDONDADAS PARA 
CARREGAMENTO.EMPALHÁVEL E 
INTERCAMBIÁVEL COM MODELOS SIMILARES. 
TODAS AS CORES E ÁREA PARA GRAVAÇÃO 
NAS 4 LATERAIS. MATERIAL PEAD 
POLIETILENO ALTA DENSIDADE 

RALF PLAST 
RALF PLAS 

72,66  871,92  

3 20,00  UINID CALÇA PARA UNIFORME SARJA OU BRIM, 
GRADE: G, COR BRANCA. 

AGAPE WORK 
AGAPE WOR 

28,00  560,00  

7 20,00  UINID JALECO TECIDO OXFORD 100% POLIESTER, 
FACIL DE LAVAR, SECAR E NÃO AMASSA. 
TECIDO COM OTIMO CAIMENTO, OS JALECOS 
SÃO LINDOS E CINTURADOS, MANGA 3/4, 
TAMANHO G 46 

AGAPE WORK 
AGAPE WOR 

26,00  520,00  

9 18,00  UINID PALETE, PALLETS, PISOS E ESTRADOS EM 
PLASTICO COR PRETO, ESTRADOS E PALETES 
DE PLÁSTICO,SOLUÇÕES PARA LOGISTICA E 
ARMAZENAMENTO, MEDIDAS 500 X 250 25 MM 
(MILIMETRO) PODE SER UTILIZADO EM: 
CÂMARAS FRIAS, ACADEMIAS, PISOS PARA 
TRANSITO DE PESSOAS, REVESTIMENTO DE 
BAU DE CAMINHÕES, ESTOQUE DE 
MERCADORIAS, E ETC. DIMENSÕES 50 CM 
LARGURA, 25 CM COPRIMENTO, 2,5 CM DE 
ALTURA. CAPACIDADE DE CARG 3 TONELADAS 
POR M2 ( CAPACIDADE ESTATICA) PESO 0,400 
KG POR PEÇA. 

CIDE CIDE 126,80  2.282,40  

Total 
4.234,32  

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.021.3390.30 1000 296/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.021.3390.30 1107 297/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.025.3390.30 1019 679/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1303 344/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.025.3390.30 1303 371/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1594 343/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.025.3390.30 1494 372/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 3303 676/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.026.3390.30 1303 393/2020 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA E EPI 
2.024.3390.30 1494 345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
Homologado:  28 de setembro de 2020 
Vigência: 12 (doze) meses 
                                                                                                                                                                           Colorado (PR), 01 de outubro de 2020 
 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 

 
EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 345/2020 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 46/2020 

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

CONTRATADA:................    SAGATI COMERCIO DE E.DE SEGURANÇA  

CNPJ: ................................. .  22.327.120/0001-30 

OBJETIVO:......................., Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de itens (uniforme, almoxarifado, escritório e vestiário) 

VALOR DO CONTRATO: R$  780,00 (setecentos e oitenta reais) 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
4 20,00  UINID CALÇADO OCUPACIONAL, ESPECIALIZADO PARA O 

USO PROFISSIONAL LEVE, SENDO TODO FECHADO 
E ANTIDERRAPANTE. MUITO LEVE- NÃO 
CANSANDO OS PÉS. SOLDADOANTIDERRAPANTE - 
EVITANDO ACIDENTES. ESPESSURA DO MATERIAL É 
MAIS GROSSA QUANDO COMPARADO COM 
MODELOS DE PASSEIO. ACOMPANHA PALMILHA 
MUITO CONFORTAVEL. MATERIAL MACIO E 
FLEXIVEL. POSSUI BACTERICID, EVITA ODOR NOS 
PÉS. IMPERMEAVEL, FACILMENTE LAVÁVEL- 
HIDROREPELENTE. RESISTENTE A OLEO. DURAVEL 
E RESISTENTE. EPI - APROVADO PELO MINISTERIO 
DO TRABALHO- POSSUI CA. ATENDE NR-32 -TODA A 
GRADE DE NUMERAÇÃO. SENDO Nº 37 ( 05 PARES), 
Nº 40 (05 PARES), Nº 35 (03 PARES), Nº 39 (04 PARES), Nº 
41 (03 PARES). 

WORKLIGHT 
50WLSB6 

39,00  780,00  

Total 780,00  

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.021.3390.30 1000 296/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.021.3390.30 1107 297/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.025.3390.30 1019 679/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1303 344/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1303 371/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1594 343/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1494 372/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 3303 676/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.026.3390.30 1303 393/2020 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPI 
2.024.3390.30 1494 345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Homologado:  28 de setembro de 2020 
Vigência: 12 (doze) meses 
                                                                                                                                                                           Colorado (PR), 01 de outubro de 2020 
 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE
de 2020

                                                                                                                                                                           

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

e 2020

                                                                                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

                                                                                                                                                              

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

 
EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 346/2020 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 46/2020 

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

CONTRATADA:................   SERGIO CONFECÇÕES   

CNPJ: ................................. .  72.264.344/0001-19 

OBJETIVO:......................., Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de itens (uniforme, almoxarifado, escritório e vestiário) 

VALOR DO CONTRATO: R$  57.710,80 (cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais e oitenta centavos) 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço 
Unit. 

Preço Total 

6 20,00  UINID JALECO CURTO SEM MANGA UNISSEX 
CONFECCIONADO EM MICRO SARJA TECIDO 100 % 
POLIESTER, COM BOLSOS, SEM MANGA E 
FECHAMENTO COM BOTÕES. JALECO 
DESENVOLVIDO PARA USO PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM EM ÁREAS QUE EXIGEM BOAQUALIDADE. 
EXEMPLOS: SALÃO DE BELEZA, LABORATORIOS, 
HOSPITAIS, CLINICAS E OUTRAS AREAS. TAMANHO 
G 

MARCA 
PRÓPRIA 
MODELO 

42,89  857,80  

13 500,00  UND JALECO BRANCO COM MANGA LONGA MODELO 
MASCULINO E FEMININO - COM LOGOMARCA NO 
BOLSO NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EXG - 
COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR 
DURABILIDADE DA PEÇA ESPECIFICAÇÕES DO 
PRODUTO - CONFECCIONADO EM CREPE DE 
ALFAIATARIA - COR:BRANCO - BOTÕES BRANCOS 

MARCA 
PRÓPRIA 
MODELO 

43,98  21.990,00  

14 300,00  UND CAMISETA FEMININA EM MALHA FINA - NOS 
TAMANHOS:P,M,G,GG,EXG - COM LOGOMARCA 
ESTAMPADA NAS COSTAS E LATERAL DA MANGA 
E COR A DEFINIR - ESPECIFICA PARA O AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

MARCA 
PRÓPRIA 
MODELO 

13,20  3.960,00  

15 500,00  UND CAMISETA EM MALHA FINA - NOS 
TAMANHOS:P,M,G,GG,EXG - COM LOGOMARCA 
ESTAMPADA E COR A DEFINIR - ESPECIFICA PARA 
O USUÁRIOS DA ATIVIDADE FÍSICA. 

MARCA 
PRÓPRIA 
MODELO 

15,99  7.995,00  

16 300,00  UND CAMISETA EM MALHA FINA NOS 
TAMANHOS:P,M,G,GG,EXG - COM LOGOMARCA 
ESTAMPADA E COR A DEFINIR - ESPECIFICA PARA 
AGENTE DE ENDEMIAS. 

MARCA 
PRÓPRIA 
MODELO 

16,70  5.010,00  

18 200,00  PAR PAR DE TÊNIS APROPRIADO PARA CAMINHADAS - 
CORRIDAS LEVES - PRATICA DE ESPORTES 
DIFUSOS MODERADOS - USO DIÁRIO - 
CARACTERISTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, 
RESISTENTE,DURADOURO,CONFORTÁVEL - 
DISCRIÇÃO DETALHADA DO PRADUTO: CALÇADO 
TIPO TÊNIS RUNNING - PRODUZIDO E 
CONFECCIONADO A PARTIR DE DUAS PARTES 
DISTINTAS (CABEDAL E SOLADO) NAS QUAIS SÃO 
UNIDAS PELO PROCESSO DE ADESIVOS A BASE DE 
ÁGUA, TRAZENDO BENEFICIOS AO MEIO 
AMBIENTE NO QUAL NÃO RECEBERÁ DEJETOS 
QUIMICOS DOS ADESIVOS DE COM 
AMORTECEDOR - TECIDO DE ALTA QUALIDADE, 
FECHO:CADARÇO PARA MELHOR FIXAÇÃO NOS 
PÉS - FORRO: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - 
PALMILHA: EM E.V.A. ANTI-BACTERICIDA - 
SOLADO: EM P.V.C. MICRO EXPANDIDO 
ANTIDERRAPANTE, MAIS LEVE E MACIO - 
GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

NKS NKS 89,49  17.898,00  

Total 
57.710,80  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.021.3390.30 1000 296/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.021.3390.30 1107 297/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.025.3390.30 1019 679/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1303 344/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1303 371/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1594 343/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.025.3390.30 1494 372/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 3303 676/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
2.026.3390.30 1303 393/2020 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPI 
2.024.3390.30 1494 345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Homologado:  28 de setembro de 2020 
Vigência: 12 (doze) meses 
                                                                                                                                                                           Colorado (PR), 01 de outubro de 2020 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 

 
EXTRATO DA ATA. 

ATA SRP:........................Nº 347/2020 

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 46/2020 

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

CONTRATADA:................   C. MORATHES CONFECÇÕES 

CNPJ: ................................. . 12.824.334/0001-69 

OBJETIVO:......................., Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de itens (uniforme, almoxarifado, escritório e vestiário) 

VALOR DO CONTRATO: R$ 29.100,00 (vinte e nove mil, cem reais) 

  ITENS DA ATA 

Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 
12 500,00  UND JALECO BRANCO CAVADO MODELO 

FEMININO - COM LOGOMARCA NO BOLSO - 
NOS TAMANHOS:P,M,G,GG,EXG - COSTURAS 
REFORÇADAS PARA MAIOR DURABILIDADE 
DA PEÇA ESPECIFICÕES DO PRODUTO - 
CONFECCIONADO EM CREPE DE 
ALFAIATARIA - COR: BRANCO - BOTÕES 
BRANCOS 

FÊNIX TÊXTIL 37,00  18.500,00  

17 120,00  UND BOLSA CONFECCIONADA PADRÃO FUNASA 
EM TECIDO DE LONA - PARA ACS NA COR 
AZUL MARINHO - Nº 10 , 100% ALGODÃO - 
TIRA-COLO REGULAVEL NA ALTURA 
DIMENSÕES DE 64 CM ALTURA COM A ABA 
ABERTA, 31 CM COM ABA FECHADA, 20 CM DE 
FUNDO, COM FOLES LATERAIS 03 OU 04 
DIVISÕES INTERNA, COSTURAS COM 
REFORÇO - ABA DO TECIDO VOLTADA PARA 
O INTERIOR DA COSTURA , SEM APRESENTAR 
CONTINUIDADE, PLANAS PARA EVITAR 
ENRUGAMENTO, DEBRUADAS COM 
CARDAÇO EM POLIPROPILENO E DE CANTOS 
ARREDONDADOS - ABA DE FECHAMENTO 
FORMADA POR PROLONGAMENTO DA PARTE 
SUPERIOR COM DOBRAS EM CARDAÇO 
POLIPROPILENO, LARGURA DE 50MM, BOLSO 
INTERNO SEM LAPELA, COM ALTURA DE 
44CM E 25 MM DE FUNDO, LOCALIZA NA ABA 
SUPERIOR DA BOLSA, SOB A ABA DE 
FECHAMENTO, ALÇA DA BOLSA COM 
CARDAÇO EM POLIPROPILENO E 
REGULAGEM ATRAVES DOS PASSADORES EM 
FERRO CROMADO(RESISTÊNCIA E PARA 
EVITAR CORTE DA ALÇA) E FIXADO A BOLSA 
COM COSTURAS EM X, COM OMBREIRAS EM 
NYLON PRETO - COMPOSTAS AINDA DE 4 
DIVISORIAS E DUAS BOLSAS SANFONADAS 
EM CADA LATERAL PARA COMPORTAR 
DOSADORES - BOLSA COM VISOR PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DE CAMPO NA 
PARTE FRONTAL E COM LOGOMARCA DA 
PREFEITURA. 

FÊNIX TÊXTIL 88,34  10.600,80  

Total 
29.100,80  

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.021.3390.30 1000 296/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.021.3390.30 1107 297/2020 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
2.025.3390.30 1019 679/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1303 344/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.025.3390.30 1303 371/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 1594 343/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.025.3390.30 1494 372/2020 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
2.024.3390.30 3303 676/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
2.026.3390.30 1303 393/2020 MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA E EPI 
2.024.3390.30 1494 345/2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 
Homologado:  28 de setembro de 2020 
Vigência: 12 (doze) meses 
                                                                                                                                                                           Colorado (PR), 01 de outubro de 2020 
 

__________________________________________ 
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 
 
 

  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO: Nº 360/2020. 

DISPENSA: Nº 108/2020. 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO 
MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 
CONTRATADA: VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA. 

CNPJ: 08.534.268/0001-15. 

VALOR: R$ 18.310,00 (Dezoito mil trezentos e dez reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  

Dotação Departamento Elemento de Despesa Valor 
R$ 

05.001.04.122.0003.2.007 Manter as Atividades Administrativas e Paço 
Municipal 

Reduzido 69 (Fonte 000) – 
Recursos Livres - 3390302400- 
Materiais para Manutenção de 

Bens Imóveis. 

1.900,00 

08.002.12.365.0010.2.019 Desenvolver as Atividades da Educação 
Infantil 

Reduzido 250 (Fonte 107) – 
Recurso Salário Educação -
3390302400- Materiais para 

Manutenção de Bens Imóveis. 
 

850,00 

08.004.12.306.0010.2.021 Fornecimento da Merenda Escolar 

Reduzido 296 (Fonte 000) – 
Recursos Livres - 3390302400- 
Materiais para Manutenção de 

Bens Imóveis. 

1900,00 

08.005.27.812.0013.2.022 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 

Reduzido 309 (Fonte 000) – 
Recursos Livres- 3390302400- 
Materiais para Manutenção de 

Bens Imóveis. 

1.275,00 

09.001.10.301.0007.2.024 Desenv. Atividades de Atenção à Saúde 

Reduzido 344 (Fonte 303) – 
Recursos da Saúde – Receitas 
Vinculadas (EC 29/00 – 15%) 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

5.610,00 

09.001.10.304.0007.2.026 Manter Atividades de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica 

Reduzido 393 (Fonte 303) – 
Recursos da Saúde – Receitas 

Vinculadas (EC 29/00 – 
15%)3390302400- Materiais 
para Manutenção de Bens 

Imóveis. 

425,00 

10.001.08.244.0008.2.027 Desenvolver as Atividades Assistenciais 

Reduzido 417 (Fonte 000) – 
Recursos Livres  

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

1.900,00 

          10.001.08.241.0008.2.028 
 

Manter as Atividades da Terceira Idade 
 

Reduzido 404– (Fonte 000) -       
Recursos Livres 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

425,00 
 

11.001.15.122.0017.2.034 
 

Desenvolver Atividades de Obras, Trânsito e 
Urbanismo 

Reduzido 489– (Fonte 000) -       
Recursos Livres 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

850,00 

12..002.06..182.0005.2.039 Manter os Serviços da Defesa Civil 

Reduzido 579– (Fonte 000) -       
Recursos Livres 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

425,00 

12..003.15.452.0005.2.041 Manter os Serv. Da Capela Mortuária e 
Cemitério Municipal 

Reduzido 587– (Fonte 000) -       
Recursos Livres 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

850,00 

13..001.17.512.0006.2.042 Desenvolver o sistema de água potável e 
Esgoto Sanitário 

Reduzido 599 (Fonte 000) -       
Recursos Livres 

3390302400- Materiais para 
Manutenção de Bens Imóveis. 

1.900,00 

Vigência: 90 (NOVENTA) DIAS. 

Colorado - PR, 19 de Outubro de 2020. 

___________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 

  

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO: Nº 361/2020. 

DISPENSA: Nº 109/2020. 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE 
ASISTÊNCIA SOCIAL, PASTAS E ENVELOPES PARA ARQUIVOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO. 
CONTRATADA:  D. MOREIRA JUNIOR – GRAFICA ME.    

CNPJ: 26.924.834/0001-87.  

VALOR: R$ 44.420,00(QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  
10.001.08.244.008.2.030- Desenvolver as atividades 
do Bloco de Proteção Social Básica. 

3.3.90.30.16.00 – Material de 
Expediente. 
3.3.90.32.03.00- Materiais 
para Distribuição Gratuita em 
Programas de Assistência 
Social. 

Reduzido 437 (Fonte 
934). 
Reduzido 438 (Fonte 
934). 
Reduzido 736 (Fonte 
934).  

Vigência: 31/12/2020 

Colorado - PR, 19 de Outubro de 2020. 

                                      ___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
DISPENSA Nº: 110/2020. 

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

8.666/93. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 1.500 
BOBINAS DE PAPEL TERMO- SENSÍVEL PARA FATURAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 
DE COLORADO-PR. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO. 

CONTRATADA: INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA. 

CNPJ: 04.225.153/0001-98. 

VALOR: R$  16.725,00 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

VIGÊNCIA: 31/12/2020.  

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do 
art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO 
MOVEL LTDA.-  CNPJ: 04.225.153/0001-98. 

Colorado-Pr, 20 de Outubro de 2020. 

 
___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 
 

CNPJ: 

___________________________________________________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

31/12/2020

    ___________________________

Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

90 (NOVENTA) DIAS.

___________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

e 2020

                                                                                                                                                                           

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE
e 2020

                                                                                                                                                      

___________________________________________________________________________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.55/2019,  objetivando a Registro de 
preços para  contratação de empresa  especializada em manutenção elétrica e de ar 
condicionado em veículos leves e pesados da frota do município de Santa Inês-pr. 
decorrente de Pregão n°   24/2019, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA INES e a ADÃO LOPES DE ANDRADE - ME  inscrita no CNPJ sob nº. 
84.900.356/0001-71. aditivam o contrato com término 21/01/2021 As prorrogações serão 
consideradas efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do contrato original  
admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 

SANTA INES 19 de outubro de 2020. 
BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 

PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.62/2019,  objetivando a Registro de 
preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de Material  Gráfico 
para Prefeitura Municipal de Santa Inês - PR.. decorrente de Pregão n°   27/2019, que 
entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a L. F. CORREA - 
GRAFICA  inscrita no CNPJ sob nº. 04.400.137/0001-94. aditivam o contrato com 
término 21/01/2021 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de 
vencimento  respectivas do contrato original  admitindo-se  nova prorrogação nos 
termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 15 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.30/2020,  objetivando a Registro de 
preços para eventual aquisição de cestas basicas para distribuição a familias carentes do 
município.. decorrente de Pregão n°   16/2020, que entre si celebram PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA INES e a CRISTINA APARECIDA DE FREITAS DE PAULA  
inscrita no CNPJ sob nº. 25.125.707/0001-55. aditivam o contrato na importância de R$    
22.818,51 (vinte e dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) nos 
termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 

SANTA INES 16 de outubro de 2020. 
BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.59/2019,  objetivando a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.. 
decorrente de Dispensa n°   35/2019, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA INES e a DENTAL VALE  inscrita no CNPJ sob nº. 22.767.963/0001-58. 
aditivam o contrato com término 21/01/2021 As prorrogações serão consideradas 
efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do contrato original  admitindo-se  
nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 05 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.42/2020,  objetivando a LOCAÇÃO DE 
ROLO COMPACTADOR LISO  DE 11.000 KG.. decorrente de Dispensa n°   28/2020, 
que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a TECOMPAC 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA  inscrita no CNPJ sob nº. 02.492.292/0001-52. 
aditivam o contrato com término 24/12/2020 As prorrogações serão consideradas 
efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do contrato original  admitindo-se  
nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 21 DE aGOSTO de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.57/2019,  objetivando a AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 
NO MUNICÍPIO.. decorrente de Dispensa n°   37/2019, que entre si celebram 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a D. MAZINE - ME  inscrita no CNPJ sob 
nº. 19.739.384/0001-97. aditivam o contrato com término 21/01/2021 As prorrogações 
serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do contrato original  
admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 05 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.31/2018,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O 
MUNICIPIO DE SANTA INÊS.. decorrente de Pregão n°   39/2018, que entre si 
celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a E.P MARANHA & CIA LTDA  
inscrita no CNPJ sob nº. 04.469.467/0001-36. aditivam o contrato com término 
21/01/2021 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento  
respectivas do contrato original  admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei 
de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 08 de setembro  de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.71/2019,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS OBJETIVANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA 
DIVULGAÇÃO,PRODUCÃO  E  GRAVAR SPOTS DE CARATER INFORMATIVO E 
DIVULGAR ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.. decorrente de Pregão n°   28/2019, que 
entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a J.S. PRESTADORA 
DE SER V. ART. LTDA-ME  inscrita no CNPJ sob nº. 11.470.198/0001-93. aditivam o 
contrato com término 21/01/2021 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas 
datas de vencimento  respectivas do contrato original  admitindo-se  nova prorrogação 
nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 16 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.56/2019,  objetivando a Registro de 
preços para  contratação de empresa  especializada em manutenção elétrica e de ar 
condicionado em veículos leves e pesados da frota do município de Santa Inês-pr. 
decorrente de Pregão n°   24/2019, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA INES e a MARIANA VIANA DOS SANTOS 07280720927  inscrita no CNPJ 
sob nº. 30.560.290/0001-99. aditivam o contrato com término 21/01/2021 As 
prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do 
contrato original  admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 
8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 05 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.45/2018,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS OBJETIVANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PR.. decorrente de Pregão n°   49/2018, que entre si 
celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a RESPIRAR SHOP LTDA  
inscrita no CNPJ sob nº. 18.078.218/0001-24. aditivam o contrato com término 
21/01/2021 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento  
respectivas do contrato original  admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei 
de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 20 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.58/2019,  objetivando a AQUISIÇÃO DE 
VENTILADORES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO.. decorrente de 
Dispensa n°   36/2019, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
INES e a SERGIO APOLINARIO GONCALVES  inscrita no CNPJ sob nº. 
02.632.978/0001-00. aditivam o contrato com término 21/01/2021 As prorrogações serão 
consideradas efetuadas nas datas de vencimento  respectivas do contrato original  
admitindo-se  nova prorrogação nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 05 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.71/2019,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS OBJETIVANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA 
DIVULGAÇÃO,PRODUCÃO  E  GRAVAR SPOTS DE CARATER INFORMATIVO E 
DIVULGAR ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.. decorrente de Pregão n°   28/2019, que 
entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES e a J.S. PRESTADORA 
DE SER V. ART. LTDA-ME  inscrita no CNPJ sob nº. 11.470.198/0001-93. aditivam o 
contrato na importância de R$     4.575,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais) nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93 Fundamentação Legal: Artigo 57, § 
1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 SANTA INES 16 de outubro de 2020. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º 061/2020 
 

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2020 
 
CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito Municipal de 

Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que são conferidas por 
Lei, conforme LAUDOS DE PERÍCIAS-MÉDICAS realizada em 14/10/2020, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1.º - Conceder LICENÇA PARA TRATAMENTO 

DE SAÚDE, com base em pericia-médica, aos servidores abaixo relacionados, 
conforme Art. 123 da Lei Municipal 402/90 de 28/08/1990: 

 

NOME CARGO PERÍODO 

Mario Jose Correa Aux. De 
Serviços Gerais De 29/09/2020 a 29/12/2020 

Marsso Rodrigues Cordeiro Lixeiro De 09/10/2020 a 10/11/2020 
 
 

Art. 2.º - Em virtude de licença sem prejuízo de 
remuneração, fica concedido também AUXÍLIO-DOENÇA, pelo mesmo 
período, conforme Art. 44, da Lei Municipal 763/09, de 17/07/2009. 

 
 

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, 
ESTADO DO PARANÁ. 
Em 20 de outubro de 2020. 

 
 

Cleber Geraldo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PORTARIA N.º 060/2020 – Município de Inajá 
 

O Prefeito Municipal de Inajá, entidade autárquica criada pela Lei 
n.°4.338, de 25 de janeiro de 1961, com posse de suas atribuições em 05 de 
março de 2018. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Designar o funcionário Gervanio Tsei, R.G. n.º 26.369.627-3, 
brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Chefe de Gabinete, 
para responder como Gestor de Convênios do município. 

 Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Município de Inajá-PR, 01 de outubro de 2020. 
 
 

________________________________ 
Cléber Geraldo da Silva 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Exercício: 2020

** Elotech **
20/10/2020

Pág. 1/2
Estado do Paraná                CNPJ 76.970.359/0001-53

Decreto  nº 136/2020 de 19/10/2020

         Decreta:

         Artigo  1º  -  Fica  aberto  no  corrente  Exercício  o  Crédito  
Suplementar,  no  Orçamento  Geral  do  Município,  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
destinado  ao  reforço  das  seguintes  Dotações  Orçamentárias.

Ementa:  Abre  Crédito  Suplementar  e  da  outras 
providências.

O  Prefeito  Municipal  de  ITAGUAJÉ,  Estado  do  Paraná,  no 
uso  de  suas  atribuições  legais  e  das  que  lhe  foram 
conferidas  pela  Lei   Orçamentária  nº  1093/2019  de 
14/11/2019.

Suplementação

08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.002.16.482.0029.2.045. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS A PESSOAS 

CARENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA

2.000,00342 - 3.3.90.36.00.00 01000

09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.15.452.0007.2.055. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

3.000,00392 - 3.3.90.39.00.00 01000

Total Suplementação: 5.000,00

          Artigo  2º  -  Para  atender  o  disposto  no  Artigo  1º  deste  Decreto, 
servirá  como  recurso  o  Cancelamento  de  Dotações  Orçamentárias,  conforme  discriminação 
abaixo,  de  acordo  com  o  Artigo  43,  §  1º,  Inciso  III  da  Lei  Federal  nº   4.320/64.
Redução

08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.002.16.482.0029.2.045. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS A PESSOAS 

CARENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

2.000,00343 - 3.3.90.39.00.00 01000

09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

09.001.20.608.0016.2.063. AUXÍLIO A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES
CONTRIBUIÇÕES 3.000,00472 - 3.3.30.41.00.00 01000

Total Redução: 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Exercício: 2020

** Elotech **
20/10/2020

Pág. 2/2
Estado do Paraná                CNPJ 76.970.359/0001-53

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

        Edifício  da  Prefeitura  Municipal  de  ITAGUAJÉ  ,  Estado  do  Paraná,  
em   19  de  outubro  de  2020.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

 
       PORTARIA Nº 067/2020  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, 

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E, 
 
 

                   - Considerando que a Lei Municipal nº896/2001 – (Estatuto dos servidores 
Públicos Municipais) em seu Artigo 121 trata da concessão de Licença para Assuntos 
Particulares; 
 
                   - Considerando que a concessão desta Licença aos servidores Municipais 
estáveis está vinculada a um prazo de até 02 (dois) anos consecutivos; 

 
R E S O L V E: 

 
Art.1º- Convocar para retorno imediato ao trabalho a Senhora PÂMELA 

CAMILA GOULART NOGUEIRA, servidora Pública Municipal, lotada no Departamento de 
Saúde, no Cargo de Enfermeira, afastada para Tratar de Interesses Particulares, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, 02 (dois) anos consecutivos, iniciando em 
18(dezoito) de outubro de 2018. 

 
Art.2º- A convocação se justifica em razão do término do gozo da referida 

licença, a qual se deu em 18 (dezoito) de outubro de 2020, conforme estabelecido na 
Portaria de nº 057/2018 que concedeu o benefício à Servidora. 
 

  
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições contrárias. 
 
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 20 dias do mês de 
outubro de 2020. 

 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI APª. LEITE MOLINA 
Deptº. de Pessoal 

 
 
 
 

 

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

       Edifício  da  Prefeitura  Municipal  de  ITAGUAJÉ

em   19  de  outubro  de  2020.

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

 
 
 

DECRETO Nº 1.025/2020 
 

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.837/2019 de 16/12/2019 e de conformidade com o artigo nº 43 da 
Lei nº 4.320/1964. 

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no 
exercício financeiro de 2020 do Município de Colorado. 

Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado 
para o exercício de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), 
destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: 
 

 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
 

01 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
 

 
03.092.0003.2.005 DESENVOLVIMENTO JURÍDICO 

 47 3.3.90.91.00.00.00.00   1000   SENTENÇAS JUDICIAIS 7.000,00 
       

 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
04.122.0003.2.007 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PAÇO MUNICIPAL 

 76 3.3.90.39.00.00.00.00   1000   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 

       
 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTE 
 01 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
12.361.0010.2.018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 212 3.3.90.30.00.00.00.00   1107   MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 

       
 

02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
12.365.0010.2.019 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 250 3.3.90.30.00.00.00.00   1107   MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 
       

 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 
 

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 
08.244.0008.2.027 DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS 

 417 3.3.90.30.00.00.00.00   1000   MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 
 
Total das Suplementações                                                                                                                 R$ 72.000,00 
 

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, ficam indicados os 
cancelamentos das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 

 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
 

01 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
 

 
03.092.0003.2.005 DESENVOLVIMENTO JURÍDICO 

 45 3.3.90.36.00.00.00.00   1000   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 
       

 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTE 

 
 

01 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
12.361.0010.2.018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 225 3.3.90.39.00.00.00.00   1107   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 

       
 

04 DIVISÃO DA NUTRIÇÃO ESCOLAR 
 

 
12.306.0010.2.021 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 

 298 3.3.90.32.00.00.00.00   1000   MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 46.000,00 
 
Total das Anulações                            R$ 72.000,00 
 

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e vinte. 

 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

do ano de dois mil e vinte.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO N° 10208/2020 
REFERÊNCIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ.  
CONTRATADO:  MANDAGUAÇU TABELIA ANGELINA DERCI; CNPJ N° 78.190.188/0001-75 
OBJETO: Contratação do Cartório de Registro de Imóveis Angelina Silveira Derci Oficial, Cri - Mandaguaçu para realizar 
o registro de 80 lotes originários do lote de terra n° 66/B-4-A pertencente ao Conjunto Habitacional Professor Nelson 
Cavichiolli destinado a construção de 80 unidades habitacionais de interesse social que serão executadas por meio 
da companhia de habilitação do Paraná - Cohapar, em função da doação do terreno feita pelo município e autorizada 
pela Lei n° 004/2020.    
VALOR TOTAL: R$ 44.308,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e oito reais).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

05.01.04.122.0003.2.005 SERVIÇOS  DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
3.3.90.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

VIGÊNCIA: 90 dias, contatos a partir desta publicação. 
FORO: Comarca de Mandaguaçu – Estado do Paraná.  
DATA: 20 de outubro de 2020.  
 
 

 
 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO N° 32207/2020 
REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ.  
CONTRATADO:  PRODASP INFORMATICA LTDA/ CNPJ: 84.785.070/0001-92 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para que ocorra a implantação, hospedagem, manutenção técnica e 
locação de sistema informatizado de administração do Cemitério Municipal de São Jorge do Ivaí - PR.    
VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

05.01.04.122.0003.2.005 SERVIÇOS  DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
3.3.90.40.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

VIGÊNCIA: 90 dias, contatos a partir desta publicação. 
FORO: Comarca de Mandaguaçu – Estado do Paraná.  
DATA: 20 de outubro de 2020. 
 

 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2020 
 

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Declaro dispensada a licitação, com fundamento no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

constantes do Decreto Federal nº 9.412/2018 e Parecer Jurídico respectivo, consoante processo em 

epígrafe, para contratação da empresa PRODASP INFORMATICA LTDA; CNPJ N° 84.785.070/0001-92, Av 

Munhoz da Rocha, n° 695, SLJ, na cidade de Mandaguaçu – Pr, 87.160-000, objetivando a contratação de 

empresa especializada para que ocorra a implantação, hospedagem, manutenção técnica e locação de 

sistema informatizado de administração do Cemitério Municipal de São Jorge do Ivaí - PR. O valor 

contratual estimado é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), tudo de conformidade com os 

documentos que instruem o processo licitatório epigrafado. 

Face ao disposto no artigo 26, da Lei Federal nº 8666/93, submeto o ato à autoridade superior para a sua 

ratificação e devida publicidade. 

 
São Jorge do Ivaí-Pr., 20 de outubro 2020.  

 
 

_______________________________ 
Francisco Carlos Navarro. 

Secretário Municipal de Administração  
 
 

RATIFICAÇÃO 
RATIFICO o ato supra de autoria de Francisco Carlos Navarro, Secretário Municipal de Administração, tudo 
de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se 
encontra devidamente instruído. 
 

São Jorge do Ivaí-Pr., 20 de outubro de 2020.  
 
 
 

_______________________________ 
André Luis Bovo. 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

São Jorge do Ivaí-Pr., 20 de outubro

_______________________________
Francisco Carlos Navarro

Secretário Municipal de Administração

 
 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2020. 

 

RATIFICAÇÃO  

 
ANDRÉ LUIS BOVO, Prefeito do Município de São Jorge 

do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu 

cargo e com o fundamento no artigo 25 caput, da Lei 

Federal n° 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis 

Federais n° 8.883/94 e n° 9.648/98. 

 

RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a contratação direta da empresa MANDAGUAÇU 

TABELIA ANGELINA DERCI; CNPJ N° 78.190.188/0001-75, para realizar a contratação do Cartório 

de Registro de Imóveis Angelina Silveira Derci Oficial, Cri - Mandaguaçu para realizar o registro 

de 80 lotes originários do lote de terra n° 66/B-4-A pertencente ao Conjunto Habitacional 

Professor Nelson Cavichiolli destinado a construção de 80 unidades habitacionais de interesse 

social que serão executadas por meio da companhia de habilitação do Paraná - Cohapar, em 

função da doação do terreno feita pelo município e autorizada pela Lei n° 004/2020. 

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 44.308,00 (quarenta e quatro mil e 

trezentos e oito reais) em favor de MANDAGUAÇU TABELIA ANGELINA DERCI; CNPJ N° 

78.190.188/0001-75, cujo pagamento far-se-á a vista, de acordo com sua proposta de preço, 

considerada compatível com o interesse público.  

 

São Jorge do Ivaí, 20 de outubro de 2020.  

 

 
________________________ 

André Luís Bovo.  
Prefeito Municipal. 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Estado do Paraná 

 

  

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO: Nº 359/2020. 

DISPENSA: Nº 107/2020. 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DE TECIDO PARA MACA HOSPITALAR NAS 
UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E TRANSPORTES SANITÁRIO, NO ENFRENTAMENTO 
AO COVID-19. 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MUNICÍPIO DE COLORADO. 
CONTRATADA: BELLO SONHOS DE PIJAMA CONFECÇÕES EIRELI ME. 

CNPJ: 04.674.599/0001-08. 

VALOR: R$ 7.980,00 (Sete mil novecentos e oitenta reais). 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  

Dotação Departamento Elemento de 
Despesa 

Valor 
R$ 

09.001.10.302.0007.2.025 
Desenvolver as ações de Alta e Média 

Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar 

33.90.30.20.00–– Material 
de Cama, Mesa e Banho - 
(fonte 1019) 
 
 

 
7.980,00 

 
 

 
Vigência: 31/12/2020. 

Colorado - PR, 19 de Outubro de 2020. 

 
_____________________________            ___________________________ 
José Hélio Geminiano                         Marcos José Consalter de Mello 
SECRETARIO MUN. DE SAÚDE                                PREFEITO                                                                               
 

 
 

Colorado - PR, 19 de Outubro

         ___________________________
                     Marcos José Consalter de Mello

SECRETARIO MUN. DE SAÚDE                              PREFEITO                                                                              

_____________________________ 
José Hélio Geminiano
SECRETARIO MUN. DE SAÚDE            

      

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão  Nº 27/2020 

  
O Municipio De Santa Inês, através do seu Pregoeiro, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 05 de Novembro de 2020, às 09:00h00min 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 27/2020, na modalidade Pregão 
Presencial. 
 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado. 
 
Objeto da Licitação: 
 
Registro de preços para aquisição de pneus novos, câmaras e protetores de câmera, de 
primeira linha, com garantia de fabricante contra defeito de fabricação e selo de 
aprovação do INMETRO para utilização em automóveis e máquinas para utilização na 
frota de veículos no município de Santa Inês Pr. 
 
 Santa Inês, 20 de Outubro de 2.020. 
 
 

JOÃO CANDIDO CARVALHO 
PREGOEIRO 

de 2.020.

JOÃO CANDIDO CARVALHO
PREGOEIRO


