
www.oregionaljornal.com.br Nova Esperança, Domingo, 02 de Junho de 2019Diretor: Edemar Del Grossi

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 59 ............. Nº 3078
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177

Telefone (44) 99111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 43 ......... Nº 2165

Rua Dep. Branco Mendes nº 549 
Telefone - (44) 99111-1871 - (44) 99823-7917

Nesta edição: 14 páginas

contato@oregionaljornal.com.br

59 anos

 A Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
programou uma série de 
atividades para comemorar 
o Dia Mundial do Meio Am-
biente, celebrado em 5 de 
junho. A programação prevê 
o lançamento de programas 
e aplicativos, soltura de aves, 
assinatura de acordo de coo-
peração e ações de respon-
sabilidade socioambiental 
durante todo o mês.
 Na segunda-feira (3), 
a partir das 9 horas, a secre-
taria lança o Programa Parque 
Escola e fi rma o acordo de 
cooperação com o World Wide 
Fund For Nature - Brasil (WWF-
Brasil) para implementação 
da estratégia nacional para 
conservação de espécies 
ameaçadas de extinção (GEF 
Pró-Espécies). No evento, que 
será realizado no auditório 
da secretaria, também se-
rão apresentados os novos 
conteúdos do Portal Conexão 
Ambiental.
 Segundo a diretora 
de Políticas Ambientais da 
secretaria, Fabiana Campos, 
o programa Parque Escola vai 
promover visitas monitoradas 
aos parques estaduais aten-
dendo alunos do ensino fun-
damental da rede estadual de 
educação de todo o Paraná. A 
iniciativa funcionou entre os 
anos de 2012 e 2014 e con-
quistou o 21º Prêmio Expres-
são de Ecologia – Troféu Onda 
Verde, a maior premiação 
ambiental da região Sul do 
Brasil, na categoria educação 
ambiental em 2013.
 “Não é preciso rein-
ventar a roda. Este foi um 
programa bem-sucedido, em 
apenas dois anos de execu-

Governo promove ações pelo 
Dia Mundial do Meio Ambiente

ção envolveu mais de 60 mil 
crianças que participaram 
de atividades sobre meio 
ambiente em parques esta-
duais do Paraná. O programa 
foi remodelado e o objetivo é 
começar com um piloto em 7 
parques, abrangendo todas as 
regiões do Estado, e avançar 
gradualmente nos próximos 
anos”, explica Campos.

PRÓ-ESPÉCIES 
 O acordo de coope-
ração entre a secretaria, o 
Instituto Ambiental do Para-
ná (IAP) e a WWF - agência 
executora do Projeto GEF 
Pró-Espécies - une esforços 
institucionais para colocar em 
prática o projeto de conserva-
ção de espécies ameaçadas 
de extinção.
 “A estratégia nacio-
nal prevê a integração da 
conservação de espécies 
nas políticas públicas esta-
belecidas, a ampliação da 
efetividade no combate à 
exploração ilegal ou irregular 
da biodiversidade e a criação 
de um sistema de aviso e de-
tecção precoce de espécies 
invasoras para controle de 
novas invasões biológicas e 
prevenção de sua introdução 
no país”, diz a diretora.

CONEXÃO AMBIENTAL 
 O por tal Conexão 
Ambiental www.conexao-
ambiental.pr.gov.br é uma 
iniciativa da Diretoria de 
Políticas Ambientais para 
disponibilizar informações 
sobre boas práticas e ações 
para educação ambiental e 
sustentabilidade.
 “Vamos reunir e di-
vulgar informações para a 
formação de valores, atitudes 
e habilidades que propiciem a 
atuação individual e coletiva 

voltada à sustentabilidade e 
à conservação do patrimônio 
natural”, defi ne Fabiana.
 Na terça-feira (4), a 
secretaria participa da ses-
são temática promovida pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
Presidida pelo deputado De-
legado Francischini, a CCJ vai 
apresentar as proposições re-
lativas à proteção dos animais 
e do meio ambiente. A sessão 
acontecerá às 13h30, no Au-
ditório Legislativo da Alep.

RESERVATÓRIOS 
 Na quarta e quinta-
feira (5 e 6), a Companhia 
Paranaense de Energia (Co-
pel) e a secretaria promovem 
o workshop de Gestão de 
Bordas de Reservatório, em 
Faxinal do Céu. Na quarta 

haverá a inauguração da re-
cepção do Jardim Botânico e 
de eco pontos para coleta de 
resíduos recicláveis no Projeto 
Vilas Sustentáveis, plantio de 
árvores nativas e encenação 
da Lenda da Erva Mate, pelo 
grupo escoteiro da cidade.
 Na quinta, no centro 
de eventos, técnicos do IAP e 
da Copel realizam workshops 
sobre Bordas de Reservató-
rio, Sistema Socioambiental 
da Copel, Programa Boa Vi-
zinhança Copel e cases de 
sucesso de empresas convi-
dadas.

SOLTURA DE AVES
 Na sexta-feira (10), 
a secretaria, junto com téc-
nicos do IAP, participa da 
soltura de aves à área do 
mantenedor de fauna Carlos 
Muller Neto, no município 
de Campo Largo.
 Os animais silves-
tres apreendidos em ope-
rações de fiscalização ou 
entregues voluntariamente 
em Curitiba e na Região 
Metropolitana, são enca-
minhados para o Centro de 
Apoio à Fauna Silvestre de 
Curitiba (CAFS), que fica 
anexo ao Museu de História 
Natural, no bairro Capão da 
Imbuia, em Curitiba. O IAP 
é o órgão responsável pela 

 Na última semana 
foi realizado no Auditório 
Maria Cecília Ramires, o 
XVIII Seminário de Refle-
xão e Educação. Estiveram 
presentes no evento os 
professores da rede muni-
cipal de ensino e também 
autoridades, como o Prefei-
to Professor Índio, a Primei-
ra-dama Adriana Bueno, 
o Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores 
Márcio Navachi,  acom-
panhado dos vereadores 
Gustavo Henrique Saes, 
Morandir Morassi, Manuel 
Monteiro, Denilson Caleran 
e Fabrício Martelozzi, bem 
como demais secretários 
e colaboradores do Paço 
Municipal.
 Durante os três dias 

XVIII Seminário de Refl exão 
e Educação em Mandaguaçu

de seminário, os participantes 
tiveram a oportunidade de as-
sistirem a palestras de Fábio 
Fernandes, Eugênio Cunha, 

Simone Machado, Ivanilde 
Moreira, Geraldo Peçanha e 
Aletheia Braga. Fonte: Asses-
soria de Imprensa

destinação correta desses 
animais.

ANIMAIS MARINHOS
 A programação pros-
segue na segunda quinzena 
de junho, com a inauguração 
do Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos (CRAS) 
em Pontal do Paraná, no 
Centro de Estudos do Mar 
da Universidade Federal do 

Paraná; entrega do certifi-
cado de Turismo Respon-
sável no Festival Cataratas 
e lançamento do aplicativo 
Detetives da Natureza, para 
estimular a observação e re-
gistros fotográficos de flora 
e fauna nativa do Paraná, 
a identificação de espécies 
e a criação de dados sobre 
biodiversidade.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019. 
 

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, por meio INTERNET, 
PREGÃO ELETRÔNICO:  

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO. 
O PREGÃO, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação – em todas as suas fases;  
No dia 13 de Junho de 2019, às 09h00min (nove horas), na sala de Licitações Públicas do Município de 
Atalaia Pr, localizada na Praça José Bento dos Santos, 02 – Centro, Atalaia, Pr. A sessão pública na 
INTERNET será aberta por comando do(a) PREGOEIRO com a utilização de sua chave de acesso e 
senha.  
A licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão, atentando também para a 
data e horário para início da disputa de preços, assim definido:  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00hrs do dia 03/06/2019 às 08h00hrs do dia 
13/06/2019.  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h30min horas do dia 13/06/2019.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00horas do dia 13/06/2019.  
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.bllcompras.org.br  

OBJETO: Seleção de melhor proposta para aquisição de um veículo novo tipo pick-up, zero 
quilometro 2019/2020, capacidade de 2 (dois) lugares para uso da Secretária Municipal de Saúde, 
fabricação nacional, e demais configurações mínimas constantes no termo de referência, tipo menor 
preço. Poderão participar desta licitação os interessados devidamente CADASTRADOS, inscritos no 
cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, consoante a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e seu regulamento, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, observado 
o disposto no inciso II e III do artigo 49i da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 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., 30 de Maio de 2019. 
 
 
FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA    CARLOS HENRIQUE FERNANDES 
 Prefeito Municipal           Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

Atalaia/PR., 30 de Maio de 2019.

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
      Pregoeiro Oficial
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EDITAL N.º 002/2019 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA A ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
(MANDATO-TAMPÃO) PARA SUPLENTE DE 
CONSELHEIRO TUTELAR. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ângulo - PR, no uso de 
suas atribuições, com fundamentação legal na Lei Federal nº. 8.069/1990, e de acordo com a Leis 
Municipal nº.  nº753/2014,  nº 819/2015 e 1156/2019  torna público este Edital que determina realização de 
processo de escolha à conselheiros tutelares para o prazo extraordinário desde a data da posse até 
10/01/2020, para o Município Ângulo – PR. 
Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar com a data da publicação deste edital, para qualquer 
impugnação a respeito de seu conteúdo ou forma por qualquer interessado a ser apresentado pelo 
CMDCA.  
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1 -  O presente processo de escolha tem como finalidade a manutenção de conselheiros tutelares na 
condição de suplentes, podendo ser chamados e empossados, em caso de necessidade, para ocupar 
mandato tampão até 10 de janeiro de 2020. 
 
Art. 2 - Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Título V, Artigo 131-140). 
 
Art. 3 - O horário de funcionamento do Conselho Tutelar será por período integral, sendo que os 
conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, com funcionamento 
diário e escala de plantão de forma a garantir atendimento 24 (vinte e quatro) horas, inclusive período 
noturno, sábados, domingos e feriados.  
 
Art. 4 - Fica fixada em R$ R$1.230,08 (Um mil duzentos e trinta reais e oito centavos), a remuneração dos 
conselheiros tutelares, corrigidos com base no índice anual IGPM,  bem como gozarão os conselheiros 
dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
. 
Art. 5 - O processo de escolha de Conselheiros Tutelares se realizará em três etapas assim estabelecidas: 

I – 1ª etapa: Inscrição; 
II – 2ª etapa: Eleição; 
III – 3ª etapa: Convocação, diplomação e posse. 
 

Art. 6 - São requisitos para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar:  
 
I- Reconhecida idoneidade moral; 
Entregar os seguintes documentos:  
a) Certidão negativa de Antecedentes criminais de âmbito estadual (Comarca de Santa Fé e Astorga); 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais de âmbito federal; 
 
II- Idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
Entregar fotocópias de: 
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a) CPF;  
b) Carteira de Identidade; 
 
III- Ter Carteira Nacional de habilitação - CNH , categoria B ou superior. 
 
IV- Residir no município no mínimo há 02 (dois) anos;  
a)Entregar comprovante de endereço anterior a abril de 2017, podendo ser conta de água, luz, telefone, 
contrato de aluguel ou as duas declarações de vizinhos com firma reconhecida (Conforme anexo I). 
 
V- Ter completado o ensino médio; 
a) Apresentar Certificado original com cópia simples de conclusão do Ensino Médio. 
 
VI- Não ter sofrido penalidades de perda de mandato de conselheiro tutelar no período vigente; 
 
VII- Estar no gozo de seus direitos políticos; 
a) Entregar certidão de quitação do Cartório Eleitoral; 
b) Quando candidato do sexo masculino, comprovar estar quite com obrigações militares apresentando o 
Certificado com cópia simples de Dispensa de Corporação - CDI) 
 
VII- Não exercer mandato político; 
 
IX- Não estar sendo processado criminalmente no município ou em qualquer outro estado deste 
país; 
 
X- Não ter sofrido nenhuma condenação judicial transitada em julgado, nos termos do artigo 129, 
da lei nº 8.069/90; 
 
XI- Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de conselheiro 
tutelar; 
a) Apresentar atestado médico comprovando aptidão física e mental 
 
XIII– Ter conhecimento em informática;    
 
Art. 7 - Todo processo eleitoral será acompanhado pela Comissão Eleitoral composta por 4 (quatro) 
Membros designado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através da 
Resolução 010/2019 de 29/05/2019. 
Parágrafo Único: Compete à Comissão Eleitoral a estrita observância do que dispõe a Lei Federal nº. 
8.069/1990,   Leis Municipal nº.  nº753/2014,  nº 819/2015 e 1156/2019 Resolução nº. 170/2014 do 
CONANDA e o presente Edital. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 8 - Os candidatos deverão realizar suas inscrições na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA, Rua Delmiro Costa de Oliveira, n°36  , no período de 10 a 17 de 
junho de 2019, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e de 13:00 às 17:00 horas. 
 
Art. 9 - O candidato assinará o protocolo de pedido de inscrição, implicando, por parte do candidato, no 
conhecimento e aceitação de todos os termos fixados no presente edital, assim como, a veracidade dos 
dados e informações referente aos requisitos para a candidatura do pleito.  
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Art. 10 - O pedido de inscrição que não atender às exigências deste edital será indeferido, bem como 
anulados todos os atos dele decorrentes. 
 
Art. 11 - Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, sendo permitida a inscrição por 
Procuração Pública desde que apresentado o respectivo mandato, acompanhado de documento de 
identidade do procurador. 
 
Art. 12 -  A relação com os nomes dos candidatos indeferidos e deferidos e portanto aptos será publicada 
em edital até o dia 23 de junho de 2019, cabendo recurso em até  05 dias a partir da data de publicação. 
 
 III – DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 13 – A eleição para escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar será realizado no dia 03 de 
julho de 2019, as 09:30 horas, na Câmara Municipal de Ângulo, centro, neste município. 
 
Art. 14 – A escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar para o mandato tampão ocorrerá 
mediante voto secreto, na qual votarão os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, com a fiscalização do Ministério Público. 
 
Art. 16 – O processo eleitoral dar-se-á através de votação em cédula e urna física, de papel, sendo que na 
cédula de votação constarão os nomes de todos os candidatos inscritos. 

 
Art. 17 – No local de votação os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Eleitoral. Cada candidato 
poderá realizar uma apresentação oral de no máximo cinco minutos. 

§ 1º Após a apresentação os candidatos deverão retirar-se do local para que se proceda a eleição.  
§ 2° Cada Conselheiro do CMDCA tem direito a votar em apenas um único candidato.  

 
Art. 18 – A apuração se iniciará imediatamente após o término da eleição, no mesmo local da votação. 
 
Art. 19 – A ordem de classificação dos candidatos incidirá mediante o número de votos recebidos. 
 
Art. 20 – Havendo empate no número de votos, será considerado eleito o candidato que tiver maior grau 
de escolaridade, se esse requisito não for suficiente, será considerado de maior idade. 
 
Art. 21 – Concluída a apuração dos votos, o presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado, 
publicando os nomes dos candidatos com os números de votos recebidos e a devida classificação em 
edital oficial e na sede do CMDCA. 
 
V – DA CONVOCAÇÃO, DIPLOMAÇÃO E POSSE 
 
Art. 22 – As irregularidades nos documentos apresentados poderão ser verificadas a qualquer tempo e 
acarretarão a impugnação da posse, com todas as conseqüências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, civil ou criminal 
 
Art. 23 – Ocorrendo vacância no cargo de conselheiros titulares, assumirá o suplente que houver recebido 
o maior número de votos sucessivamente. 
 
Art. 24 – Os candidatos selecionados e proclamados nos termos deste Edital serão convocados e 
empossados em data fixada pelo CMDCA. 
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VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 25 – São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, companheiros em união 
estável, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhado, tio e 
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 
 
Art. 26 – Ficarão impedidos de participar do presente processo de eleição, aqueles que foram penalizados 
com a destituição da função de Conselheiro Tutelar nos últimos 05 (cinco) anos. 
 
Art. 27 -  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes ao processo de escolha.  
 
Art. 28 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação dos 
resultados finais, junto ao CMDCA do município. 
 
Art. 29 - Quaisquer recursos deverão ser providenciados através de requerimento dirigido ao Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, devidamente protocolado na 
respectiva sede  
 
Art. 30 - O candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e aceitará a legislação 
que regulamenta o Processo Seletivo; 
 
Art. 31 - Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, circunstância que será mencionada 
em edital ou aviso a ser publicado. 
 
Art. 32 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral sob a fiscalização do CMDCA e do 
Ministério Público. 
 

CRONOGRAMA REFERENTE AO EDITAL 002/2019 DO CMDCA 
 

EVENTOS DATAS 
Inscrições na Secretaria de Assistência Social, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 
horas. 

10 à  
17 de junho de 2019 

Publicação da relação com os nomes dos candidatos 
indeferidos e deferidos. 23/06/2019 

Prazo para recurso da relação de candidatos. 23/06/2019 a 27/06/2019 
 
Análise dos recursos 

 
28/06/2019 

 
Divulgação dos resultados dos recursos (se houver) 

 
30/06/2019 

Processo seletivo para escolha dos membros suplentes 
do Conselho Tutelar. Local: Câmara Municipal de 
Ângulo, às  09:30 horas. 

03/07/2019 

Resultado da eleição. 03/07/2019 
Posse dos eleitos. A definir.  
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Ângulo, 29 de maio de 2019. 

 
 

Nathiely Amabili Detoni 
Presidente do CMDCA 

 
 

ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

[nome do vizinho declarante], [Nacionalidade], [estado civil], [profissão], natural de [cidade]/[estado], 

nascido aos [data de nascimento], filho de [nome do pai e da mãe], portador do RG nº [numeração] [órgão expedidor], 

CPF nº [numeração], residente no seguinte endereço: Rua [endereço declarado], DECLARO que confirmo que 
[nome do candidato ao conselho tutelar], [nacionalidade] [estado civil], natural de [cidade]/[estado], nascido aos 

[data nascimento], filho de [nome do pai e da mãe], portador do RG º [numeração] [órgão expedidor], CPF nº 

[numeração], é residente no endereço: Rua [endereço declarado], e possui residência há mais de 02 (dois) anos 
no município de Ângulo/Pr. 

DECLARO Ainda ser conhecedor das sansões civis, administrativas e criminais a que estarei sujeito, 

caso o quanto aqui declarei não porte estritamente a verdade. 

Ângulo, [dia] de [mês] de 2019 

_________________________________________ 

Assinatura do DECLARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ângulo, 29 de maio de 2019.

Nathiely Amabili Detoni
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ANEXO II 
Município de Ângulo - Estado do Paraná  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Comissão Organizadora do Processo Eleitoral para os Conselhos Tutelares 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  Protocolo:__________ 

 
Nome:____________________________________________________________________________ 

Profissão:_________________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________ 

Local de trabalho:__________________________________________________________________________ 

Telefone:__________________________________________________________________________ 

Escolaridade:______________________________________________________________________ 

  
Documentos apresentados¹: 

(   ) Fotocópia de identidade (   ) Declaração/ Atestado médico comprovando aptidão 
física 

(   ) Fotocópia do CPF (   ) Certidão de quitação do Cartório Eleitoral 
(   ) Fotocópia CNH-Carteira Nacional de Habilitação (   ) Certidão negativa de antecedentes criminais de 

âmbito estadual (comarca de Santa Fé e Astorga) 
(   ) Fotocópia do diploma escolar (Ensino Médio) (   ) Certidão negativa de antecedentes criminais de 

âmbito federal  
(   ) Fotocópia do certificado de reservista  (   ) Outros 
(   ) Comprovante de residência anterior a abril de 2017 
ou declaração de vizinhos  

 

 
Ângulo, _______ de _________________ de 2019  

 
_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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Comprovante de entrega de documentos     Protocolo:__________ 
Recebi do(a) Sr(a) _______________________________________ os documentos da inscrição para Eleição 
Extraordinária do Conselho Tutelar.  

____________________________________ 
 
Parecer da comissão eleitoral 
(    ) Inscrição deferida    (    ) Inscrição indeferida 
_______________________________________ 
¹ 
Motivos:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

Ângulo, _______ de _____________________ de 2019 
 

_______________________ 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 
 
 
 

 






















             
                
           

            

  





            




















 









               

               

           
            
            





















 

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
CNPJ nº 75.731.034/0001-55 

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

 
 

                                                                                                                                                              
 

ATO DE RATIFICAÇÃO  
 

Dispensa de Licitação 17/2019     
 

EMPRESA: CLAUDIO KATSUMASA TAMIMORI – ME (CENTER VIP)  

 CNPJ Nº 21.888.071/0001-42 

Endereço: AV. BRASIL, 1050 - Centro, Paranacity - PR 

Objeto: Fornecimento de Materiais eletrônico e de informática (caixa de som,telefone sem fio, 

desktop e impressora) 

Valor: R$ 15.890,00 (Quinze mil oitocentos e noventa reais) 

Cruzeiro do Sul, 31 de Maio de 2019 
 
 

 
Ademir Mulon 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2019 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, endereço à Av. Dr. Gastão 

Vidigal n° 600, Centro, inscrita sob o C.N.P.J. n° 75731034/0001-55, pessoa jurídica de direito público 

interno, representada neste ato pelo Senhor ADEMIR MULON - PREFEITO MUNICIPAL,  

 
CONTRATADA CLAUDIO KATSUMASA TAMIMORI – ME (CENTER VIP), CNPJ nº 

21.888.071.0001-42 com endereço na AV. BRASIL, 1050, CENTRO , CEP 87.660-000 PARANACITY - 

PR.  representada por, Claudio Katsumasa Sócio proprietário, afirmam: 

 

OBJETO O objeto do presente contrato é o Fornecimento de Materiais eletrônico e de informática (caixa de 

som,telefone sem fio, desktop e impressora) para o Departamento de Ação Social (CRAS).     

VALOR: Sendo no valor Máximo estimado da contratação de até 15.890,00 (Quinze mil oitocentos e 

noventa reais) Daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
O pagamento a CONTRATADA correrá por conta de recursos provenientes da seguinte dotação  
573 – 12.004.08.244.0008.2.035.3.3.90.30.00.0 – 1947 – MATERIAL DE CONSUMO 
598 – 12.005.08.243.0008.6.056.4.4.90.52.00.0 – 01000 – EQUIP. E MAT. PERM. 

 
VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de Dezembro de 2019. 

 
DO FÓRUM As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o 

Fórum Comarca de Paranacity - Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da 

CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para 

receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Justas e Contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as 

testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 

Cruzeiro do Sul, 31 de Maio de 2019. 
 

 

 

__________________________________                  _________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL        CLAUDIO KATSUMASA TAMIMORI 

         CONTRATANTE                                                                  CONTRATADO 
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DECRETO N.º 1034/2019 
 

SÚMULA: EXONERA    A PEDIDO SERVIDOR  PUBLICO 
MUNICIPAL,  E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o art.37.II da Constituição Federal, 

DECRETA: 
 

Art. 1.º - Fica exonerado a pedido o servidor publico 
municipal no cargo de vigia, ANTONIO VICENTE DE LIMA  portador da Cédula de Identidade 
RG nº3.745.690-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 532.716.456-04,  a partir do dia 28 
de maio  de 2019. 

Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário, este 
decreto entrara em vigor na data de sua publicação.  

 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELI, EM 29 DE MAIO DE 2019. 

 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º1162/2019 
 

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PARA   
TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS 
DO ART. 123. DA LEI N.º 023/91 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o 
Art. 123. da Lei 023/91 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora abaixo 
relacionada licença  para tratamento de saúde, com remuneração integral, nos 
termos do Art. 123. da Lei N.º 023/91. 

        
 Servidor Período 
MARCIA CRISTINA JULIANI 30 DIAS (25/04/2019) 

 
Art. 2º - Os vencimentos da servidora em licença 

correrão por conta do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Cruzeiro do Sul, Estado  do Paraná – Cruzeiro do Sul Prev, nos 
termos do Art. 32.  da Lei 022/2005 de 23 de dezembro de 2005. 

 
Art. 3o. -  Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, EM 24 DE MAIO  
DE 2019. 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº1163/2019 

 
SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO 

ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. 
da Lei 023/91 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Fica concedido ao Servidor Municipal TEOBALDO 
DE OLIVEIRA, Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração integral, nos 
termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 23 de maio  de 
2019, período aquisitivo do qüinqüênio 2010 a 2014. 
 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELI, EM 24 DE MAIO   DE 2019. 
 
 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º1164/2019 
 

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PARA   
TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS 
DO ART. 123. DA LEI N.º 023/91 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o 
Art. 123. da Lei 023/91 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora abaixo 
relacionada licença  para tratamento de saúde, com remuneração integral, nos 
termos do Art. 123. da Lei N.º 023/91. 

        
 Servidor Período 
APARECIDA DONIZETE DIAS TORRES 30 DIAS (15/05/2019) 

 
Art. 2º - Os vencimentos da servidora em licença 

correrão por conta do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Cruzeiro do Sul, Estado  do Paraná – Cruzeiro do Sul Prev, nos 
termos do Art. 32.  da Lei 022/2005 de 23 de dezembro de 2005. 

 
Art. 3o. -  Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, EM 24 DE MAIO  
DE 2019. 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º 1167/2019 
 

SÚMULA: O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e o que determina o art. 
115 inciso X combinado com o art. 145 §3º da LEI 023/1991  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Revogar a licença concedida através da 
Portaria nº 1008/2017, ao Servidor RODOLFO VINICIUS CATENACE, 
portador do RG Nº 10.733.975-2–SP/PR, e CPF/MF. nº 089.482.619-08, 
lotado no Departamento de Saúde no  cargo de Agente de Endemias, de 
02(dois) anos sem remuneração para tratar de assuntos particulares, 
nos termos do Art. 145. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 
27/09/2017, com retorno as atividades em data de 28/05/2019. 
 

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

 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELLE, EM 30 DE 
MAIO DE 2019 
 

ADEMIR MULON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

PORTARIA Nº 1166/2019 
 

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO 
ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. 
da Lei 023/91 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora Municipal LUCILIA 
RODRIGUES UMBELINO Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração 
integral, nos termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 29 de 
maio  de 2019, período aquisitivo do qüinqüênio 2011 a 2015. 
 

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

 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELI, 29 DE MAIO DE 2019. 
 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO N°. 50/2019 
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e 

considerando o contido na Ata de Deliberação do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 
30/05/2019; 

Decreta:  
 

Art. 1°) –  O Conselho Municipal de Saúde do Município de Itaguajé passa a ser 
dirigida pelos seguintes membros, vigência de 4 anos; eleitos na 11º conferencia Municipal de Saúde 
realizada dia no 03 de Abril de 2019, no Centro de Convivência Maria Francisca de Jesus Cordeiro - 3º 
idade. 
 
Diretoria composta por seguintes membros: 
Sandra Maria Rodrigues Camargo – Presidente 
Debora Santana – Vice Presidente 
Daniela Rocha Raposo de Medeiros – 1º Secretária 
Cirléia Alves Ferreira – 2º Secretária 
 
GESTÃO 
Representantes da Secretária Municipal da Administração de Fazenda 
Titular - Daniela Rocha Raposo de Medeiros 
CPF 067.175.409-23 
Suplente - Aparecida Isabel de Souza 
CPF: 026.985.739-70 
 
Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
Titular - Sandra Maria Rodrigues Camargo 
CPF: 017.536.429-06 
Suplente - Cirléia Alves Ferreira 
CPF: 865.871.619-87 
 
Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Titular - Fabiana Malezan 
CPF: 014.462.099-54 
Suplente - Talita Dantas Ferreira 
CPF: 064.372.609-80 
 
Representante do Prestador de Serviço Hospital Santa Marcelina 
Titular - Adriana Kioko R. Endo Nistche 
CPF: 019.074.659-95 
Suplente - Mercedes Salete Ferreira de Almeida 
CPF: 386.320.479-49 
 
Representante da Saúde  
Titular - Aline Nunes Dantas 
CPF: 068.902.049-05 
Suplente - Kleverson Armando de Aquino 
CPF: 004.288.809-32 
Titular - Francisca de S. dos Santos Ederli 
CPF: 590.972.999-34 
Suplente - Etiene Cristina de Oliveira Luiz 
CPF: 058.043.789-2 
Titular - Rafael Reis Marin 
CPF: 030.212.669-40 
Suplente - Rosangela de Souza Filipin 
CPF: 055.091.109-02 
Titular - Cynthia Cristina Dias Oliveira 
CPF: 066.271.639-69 
Suplente - Simone Carvalho da Silva 
CPF: 063.530.689-13 
 
USUÁRIOS 
Representante Igreja Quadrangular 
Titular - Aparecido Severino da Silva 
CPF: 447.412.869-91 
Suplente - Wilson Cordeiro 
CPF: 511.629.039-53 
 
Representante Igreja Católica 
Titular - Jandira de Oliveira Antunes 
CPF: 031.609.819-16 
Suplente - Cleonice Ferreira da Silva 
CPF: 148.092.678-73 
 
Representante da Igreja Assembleia de Deus 
Titular - Liamar Simão Silvério 
CPF: 031.964.759-56 
Suplente - Daniela Ribeiro da Silva 
CPF: 060.831.509-57 
 
Representante Igreja Deus é Amor 
Titular - Luiz Nascimento Azevedo 
CPF: 017.300.408-37 
Suplente - Jovelino Francisco dos Santos 
CPF: 093.210.379-00 
 
Representante da Igreja Congregação Cristã do Brasil 
Titular - Francisco Felix de Souza 
CPF: 326.576.339-00 
Suplente - Rosalva Fagundes de Souza 
CPF: 012.145.869-53 
 
Representante do Centro de Convivência Maria Francisca de Jesus Cordeiro 3º idade 
Titular - Joaquim Antônio da Silva 
CPF: 239.689.079-49 
Suplente - Joaquim Inácio Pereira 
CPF: 511.632.769-87 
 
Representante dos Assentamentos 
Titular - Vera Lucia Aparecida Martins 
CPF: 925.274.349-91 
Suplente - Marileuza B. Santos Couto 
CPF: 734.940.119-15 
Titular - Debora Santana 
CPF: 053.532.749-89 
Suplente - Odair Joaquim 
CPF: 279.218.329-20. 
 
 
 

Art. 2º) – O mandato vigerá de 04(quatro) anos começando a partir de 24/06/2019 a 

24/06/2023,  o Conselho esta em conformidade com a Lei Municipal nº 835/2013 de 11/09/2013.  

Art. 3º) – Este Decreto entrará em vigor a partir desta data e ratificada pela data de 

sua publicação. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé 
     Em, 30 de Maio de 2019. 

 
 
      CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 
                                       Prefeito Municipal 
 
 
     
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
     Em, 30 de Maio de 2019.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
                                  Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
Aos 27 (vinte e sete ) dia do mês de maio do ano de 2.019, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial Nº 
05/2019, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal Nº 8.666/93 
e suas alterações, que conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO 
GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA: 

 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata: 
D. M. ALMEIDA & CIA LTDA - ME, com sede na AV. PARANÁ,190, CENTRO, CEP 
86.690-000 -COLORADO - PR, fone 44- 3323-1134, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 
04.917.637/0001-06, representado pelo Representante Legal Sr. DEJAIR MENEZES 
DE ALMEIDA, RG- 2.146.523, CPF – 447.412.519-34, à saber: 
 
1.1. Descrição dos itens: 
 

     N° Ordem Descrição                             Unidade de Medida  Quantidade       Valor Unitário R$ Valor Total R$ 
 

LOTE:  1 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

1 
 

MOTOR DE ARRANQUE -(PARTIDA) TRATOR - Marca: AXEL 
 

UND 
 

4,00 
  

1.279,7325 5.118,93 

  
2 

 
MOTOR DE ARRANQUE -(PARTIDA) ÔNIBUS JE - Marca: AXEL 

 
UND 

 
10,00 

  
1.138,8676 11.388,68 

                                   
  

3 
 

MOTOR DE ARRANQUE - (PARTIDA) - CATERPILAR - Marca: AXEL 
 

UND 
 

2,00 
  

892,8404 1.785,68 

                                   
  

4 
 

INDUZIDO PARTIDA JE 24V ÔNIBUS - Marca: ARIELO 
 

UND 
 

10,00 
  

119,0454 1.190,45 

  
5 

 
INDUZIDO PARTIDA JF 24V CAMINHÃO - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
10,00 

  
119,0454 1.190,45 

  
6 

 
INDUZIDO PARTIDA JF 12V CAMINHÃO - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
10,00 

  
119,0454 1.190,45 

  
7 

 
LÂMPADA H -3 24V - Marca: OSXAM 

 
UND 

 
50,00 

  
5,9523 297,62 

  
8 

 
RELE 24V. AUXILIAR UNIVERSAL - Marca: DNI 

 
UND 

 
25,00 

  
5,9523 148,81 

  
9 

 
RELE 24V. PISCA UNIVERSAL - Marca: DNI 

 
UND 

 
15,00 

  
10,9125 163,69 

  
10 

 
FAROL AUXILIAR CODIGO 25042 O PAR - Marca: NINO 

 
PAR 

 
15,00 

  
76,3875 1.145,81 

  
11 

 
MOTOR LIMPADOR PARA-BRISAS UNIVERSAL 12V. - Marca: 
UNIFAP  

UND 

 
5,00 

  
604,1554 3.020,78 

                                   
  

12 
 

BOBINA CAMPO JF 24V CAMINHÃO - Marca: VEDO 
 

UND 
 

10,00 
  

133,9261 1.339,26 

  
13 

 
BOBINA CAMPO KB 24V ÔNIBUS - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
15,00 

  
234,1226 3.511,84 

  
14 

 
ROTOR ALTERNADOR 24V CAMINHÃO - RECONDICIONAMENTO - 
Marca: ARIELO  

UND 

 
10,00 

  
118,0533 1.180,53 

                                   
  

15 
 

ROTOR ALTERNADOR 12V CAMINHÃO RECONDICIONAMENTO - 
Marca: ARIELO  

UND 
 

10,00 
  

118,0533 1.180,53 

                                   
  

16 
 

INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA 24V KB. - Marca: ARIELO 
 

UND 
 

5,00 
  

652,7656 3.263,83 

  
17 

 
IMPULSOR DE PARTIDA MOTOR REDUÇÃO CAMINHÃO - Marca: 
ZEN  

UND 

 
5,00 

  
308,526 1.542,63 

                                   
  

18 
 

IMPULSOR PARTIDA CAMINHÃO - Marca: ZEN 
 

UND 
 

5,00 
  

308,526 1.542,63 

  
19 

 
SERVIÇO MOTOR PARTIDA CAMINHÃO/ ONIBUS. - Marca: PN 

 
HR 

 
50,00 

  
85,3159 4.265,80 

                                   
  

20 
 

SERVIÇO MOTOR PARTIDA MÁQUINA. - Marca: PN 
 

HR 
 

50,00 
  

85,3159 4.265,80 

  
21 

 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL - Marca: PN 

 
UND 

 
50,00 

  
85,3159 4.265,80 

                                    
53.000,00 

                                                    LOTE:  2 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

22 
 

MOTOR DE ARRANQUE - AUTOMOVEL - Marca: AXEL 
 

UND 
 

10,00 
  

1.370,4585 13.704,59 

  
23 

 
AUTOMATICO PARTIDA 12V AUTOMÓVEL - Marca: ZM 

 
UND 

 
10,00 

  
131,2246 1.312,25 

  
24 

 
INDUZIDO VEICULOS LEVE - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
20,00 

  
118,3981 2.367,96 

  
25 

 
CHAVE DE SETA - VEICULOS LEVE - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
10,00 

  
260,4759 2.604,76 

  
26 

 
CHAVE DE PARTIDA - LINHA LEVE - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
10,00 

  
390,7139 3.907,14 

  
27 

 
CHAVE DE LUZ - LINHA LEVE - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
10,00 

  
100,6384 1.006,38 

  
28 

 
SENSOR DE TEMPERATURA - VEICULO LEVE - Marca: MTE 

 
UND 

 
20,00 

  
98,6651 1.973,30 

  
29 

 
ROTOR ALTERNADOR 12V AUTOMÓVEL - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
10,00 

  
690,6558 6.906,56 

  
30 

 
ESTATOR ALTERNADOR 12V AUTOMÓVEL - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
15,00 

  
72,0255 1.080,38 

  
31 

 
SERVIÇO MOTOR PARTIDA AUTOMÓVEL - LINHA LEVE - Marca: PN 

 
HR 

 
30,00 

  
84,852 2.545,56 

                                   
  

32 
 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR AUTOMOVEL - 
 

HR 
 

30,00 
  

84,852 2.545,56 

     
Marca: PN 

                              
  

33 
 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL - Marca: PN 
 

HR 
 

30,00 
  

84,852 2.545,56 

                                   
                                    

42.500,00 

                                                    LOTE:  3 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

34 
 

CORREIA DO ALTENADOR MERCEDES -BEMZ -CAMINHÃO E 
ONIBUS - Marca: DAYCO  

UND 
 

10,00 
  

71,491 714,91 

                                   
  

35 
 

ALTERNADOR ÔNIBUS - Marca: BOSCH 
 

UND 
 

3,00 
  

3.224,0028 9.672,01 

  
36 

 
BOBINA DE CAMPO PARA MOTOR PERQUIS - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
10,00 

  
132,2115 1.322,12 

                                   
  

37 
 

AUTOMATICO JF24 - CAMINHÃO E ONIBUS - Marca: ZN 
 

UND 
 

10,00 
  

132,2115 1.322,12 

  
38 

 
CHAVE DE SETA - ÔNIBUS MERCEDES BENZ - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
5,00 

  
258,547 1.292,74 

                                   
  

39 
 

CHAVE DE SETA - MICRO ONIBUS - Marca: KOSTAL 
 

UND 
 

10,00 
  

258,547 2.585,47 

  
40 

 
BOTÃO DE PARTIDA - ONIBUS/ CAMINHÃO - Marca: MARILIA 

 
UND 

 
15,00 

  
4,8967 73,45 

  
41 

 
CHAVE DE PARTIDA MB - CAMINHÃO E ONIBUS - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
10,00 

  
387,8205 3.878,21 

                                   
  

42 
 

CHAVE DE PARTIDA  TRATOR - Marca: KOSTAL 
 

UND 
 

10,00 
  

132,2115 1.322,12 

  
43 

 
CHAVE DE PARTIDA - PÁ CARREGADEIRA - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
2,00 

  
132,2115 264,42 

  
44 

 
CHAVE DE LUZ MB - CAMINHÃO E ONIBUS - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
5,00 

  
112,6246 563,12 

  
45 

 
CHAVE DE LUZ  TRATOR - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
10,00 

  
112,6246 1.126,25 

  
46 

 
CHAVE DE LUZ - PÁ - Marca: KOSTAL 

 
UND 

 
2,00 

  
112,6246 225,25 

  
47 

 
SENSOR DE TEMPERATURA -MERCEDES BENS - Marca: MTE 

 
UND 

 
5,00 

  
16,6489 83,24 

                                   
  

48 

 
PLACA DISSIPADORA MERCEDES BENZ - Marca: GAU 

 
UND 

 
3,00 

  
44,0705 132,21 

  
49 

 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR - Marca: PN 

 
HR 

 
50,00 

  
84,2236 4.211,18 

  
50 

 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL VEICULOS GRANDES - 
Marca: PN  

HR 

 
50,00 

  
84,2236 4.211,18 

                                   
                                    

33.000,00 

                                                    LOTE:  4 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

51 
 

LÂMPADA FAROL H4 24V. - Marca: OSRAN 
 

UND 
 

30,00 
  

10,855 325,65 

  
52 

 
LÂMPADA FAROL H4 12V. - Marca: OSRAN 

 
UND 

 
30,00 

  
8,8812 266,44 

  
53 

 
LÂMPADA 1141/1034 24V. - Marca: OSRAN 

 
UND 

 
50,00 

  
1,3815 69,08 

  
54 

 
LÂMPADA 67/69 12V. - Marca: OSRAN 

 
UND 

 
100,00 

  
0,9177 91,77 

  
55 

 
LÂMPADA 67/69 24V. - Marca: OSRAN 

 
UND 

 
100,00 

  
0,9177 91,77 

  
56 

 
RELE 12V PISCA UNIVERSAL - Marca: DNI 

 
UND 

 
30,00 

  
25,43 762,90 

  
57 

 
RELE 12V AUXILIAR UNIVERSAL - Marca: DNI 

 
UND 

 
30,00 

  
5,9208 177,62 

  
58 

 
MOTOR DE LIMPADOR PARA-BRISAS UNIVERSAL 12V. - Marca: 
GRANERO  

UND 

 
5,00 

  
137,1165 685,58 

                                   
  

59 
 

ESTATOR ALTERNADOR 24V CAMINHÃO - Marca: ARIELO 
 

UND 
 

10,00 
  

91,7728 917,73 

  
60 

 
ESTATOR ALTERNADOR 24V MÁQUINAS - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
10,00 

  
91,7728 917,73 

  
61 

 
ESTATOR ALTERNADOR 12V CAMINHÃO - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
15,00 

  
57,9452 869,18 

  
62 

 
ESTATOR DE ALTERNADOR 12V AUTOMÓVEL - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
20,00 

  
72,0367 1.440,73 

                                   
  

63 
 

SERVIÇO MOTOR  PARA BRISA CAMINHÃO - Marca: PN 
 

HR 
 

20,00 
  

84,8652 1.697,30 

  
64 

 
MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR  VEICULO PESADO - Marca: PN 

 
HR 

 
50,00 

  
84,8652 4.243,26 

                                   
  

65 
 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL VEICULO PESADO - 
Marca: PN  

HR 
 

50,00 
  

84,8652 4.243,26 

                                   
                                    

16.800,00 

                                                    LOTE:  5 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

66 
 

LÂMPADA H 3 12V - Marca: OSRAN 
 

UND 
 

50,00 
  

14,5796 728,98 

  
67 

 
LANTERNA 1041 - TRAZEIRA CAMINHÃO - Marca: OSRAN 

 
UND 

 
10,00 

  
126,2287 1.262,29 

  
68 

 
LANTERNA 1040 - TRAZEIRA PÁ E ONIBUS - Marca: HT 

 
UND 

 
10,00 

  
126,2287 1.262,29 

  
69 

 
LANTERNA 1066 - DE SETA DIANTEIRA CAMINHÃO - Marca: HT 

 
UND 

 
6,00 

  
278,8774 1.673,26 

                                   
  

70 
 

LANTERNA 1513 - TRAZEIRA CAMINHÃO 11/13 - Marca: HT 
 

UND 
 

6,00 
  

126,2287 757,37 

  
71 

 
LANTERNA 1187 - SETA LATERAL CAMINHÃO - Marca: HT 

 
UND 

 
10,00 

  
14,6778 146,78 

  
72 

 
LANTERNA 1222 - TETO MEIA LUZ CAMINHÃO - Marca: HT 

 
UND 

 
20,00 

  
5,4797 109,59 

  
73 

 
LANTERNA 1159 - LATERAL VEICULOS LEVE - Marca: HT 

 
UND 

 
30,00 

  
24,6586 739,76 

  
74 

 
AUTOMATICO  DE PARTIDA 12V AUTOMÓVEL - Marca: IN 

 
UND 

 
10,00 

  
171,2405 1.712,41 

  
75 

 
INDUZIDO PARTIDA 12V AUTOMÓVEL - Marca: ZEN 

 
UND 

 
10,00 

  
117,4221 1.174,22 

  
76 

 
ROTOR DE ALTERNADOR 12 V AUTOMOVEL - Marca: ARIELO 

 
UND 

 
5,00 

  
684,962 3.424,81 

                                   
  

77 
 

TERMINAL DA BATERIA - Marca: TOLI 
 

UND 
 

20,00 
  

7,6324 152,65 

  
78 

 
PALHETA DE LIMPADOR PAR - Marca: CIBIE 

 
PAR 

 
30,00 

  
14,6778 440,33 

  
79 

 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR VEICULO LEVE - 
Marca: PN  

HR 

 
50,00 

  
84,1525 4.207,63 

                                   
  

80 
 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL VEICULO LEVE - Marca: 
PN  

HR 
 

50,00 
  

84,1525 4.207,63 

                                   
                                    

22.000,00 

                                                    LOTE:  6 
                                                                                                  

 
D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME     (6) 

                       
  

81 
 

BATERIA 150 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 280 MINUTOS COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NA 
SEDE DA CONTRATADA OU EM LOCAL DESIGNADO PELO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE. - Marca: JET 

 
UND 

 
20,00 

  
585,7895 11.715,79 

                                   
  

82 
 

BATERIA 45 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 90 MINUTOS COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NA 
SEDE DA CONTRATADA OU EM LOCAL DESIGNADO PELO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE. - Marca: JET 

 
UND 

 
20,00 

  
197,5915 3.951,83 

                                   
  

83 
 

BATERIABATERIA 60 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 90 MINUTOS COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NA 
SEDE DA CONTRATADA OU EM LOCAL DESIGNADO PELO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE 60 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 90 
MINUTOS COM GARANTIA - Marca: JET 

 
UND 

 
20,00 

  
269,443 5.388,86 

                                   
  

84 
 

BATERIA 100 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 195 MINUTOS COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NA 
SEDE DA CONTRATADA OU EM LOCAL DESIGNADO PELO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE. - Marca: JET 

 
UND 

 
15,00 

  
367,2408 5.508,61 

                                   
  

85 
 

BATERIA 170 Ah TENSÃO 12VOLTS RC 280 MINUTOS COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO OFERECIDA PELO FABRICANTE A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, NA 
SEDE DA CONTRATADA OU EM LOCAL DESIGNADO PELO 
DEPARTAMENTO COMPETENTE. - Marca: JET 

 
UND 

 
20,00 

  
606,7457 12.134,91 

                                   
                                    

38.700,00 

                                       
Total: 

 
206.000,00 

 
1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de emissão. 
 
1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da 
entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive eletrônico, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial Nº 05/2019. 

 
1.3. O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de 
Preços, será 05 (cinco) dias, após o recebimento do pedido de fornecimento 
representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO. 
 
1.4. Os valores devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados em até 30 
(trinta) dias após suas entregas, acompanhados das respectivas notas fiscais. A 
fornecedora deverá encaminhar, ainda prova fiscal e trabalhista, conforme item 9.1 do 
Edital. 
 1.5. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
 
1.6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da 
Unidade Orçamentária, a seguir discriminada, constante da Nota de Empenho 
específica: 
-07.001.2.702 33.90.30.00.00.00.00  1000 R$   62.134,39 
-07.001.2.702 33.90.39.00.00.00.00  1013 R$   99.416,00 
-08.001.2.801 33.90.30.00.00.00.00  1000 R$   33.411,42 
-08.001.2.801 33.90.39.00.00.00.00  1000 R$   13.583,49 
-09.001.2.901 33.90.30.00.00.00.00  1000 R$   69.822,78 
-09.001.2.901.33.90.39.00.00.00.00  1000 R$ 590.894,78 
-10.001.2.101 33.90.30.00.00.00.00  1000 R$     9.320,94 
-10.001.2.101 33.90.39.00.00.00.00  1000 R$     2.356,00 
-05.001.2.501 33.90.30.00.00.00.00  1000 R$ 132.459,46 
 
1.7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens 
registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 
termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
1.8. Os itens registrados e objeto deste Pregão serão entregues em perfeita condição 
de uso e com suas embalagens não apresentando quaisquer danos ou alterações, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem 
qualquer despesa adicional. 
 
1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor ao pagamento de 
moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da 
administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do 
ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula. 
 
1.10. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue, 
observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da 
empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o 
recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial 
do ajuste. 
 
1.11. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado. 
 
1.12. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 
005/2019. 
 
1.13. Será de responsabilidade dos fornecedores que tiverem seus preços registrados, 
o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência 
de danos causados aos órgãos participantes desta Ata ou a terceiros ocorridos por 
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser 
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as 
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços. 
 
1.14. Os serviços e a entrega das peças, será feito na sede da CONTRATANTE, com 
todas as despesas de envio de peças e serviços por conta da CONTRATADA. 
 
1.15. A CONTRATANTE, fica com a opção de adquirir só as peças, conforme suas 
necessidades ou ambas (peças e serviços).  
 
1.16. Será de responsabilidade da CONTRATADA ( referente a parte elétrica dos 
veículos), todos os serviços de guincho no raio de 100 km, com toda a despesa deste 
serviço por conta da CONTRATADA, até a sede da CONTRATANTE ou onde a 
Administração designar que seja realizado o serviço. 
 
1.17. O recebimento dos materiais será realizado pelo servidor designado pelo 
Departamento solicitante. 
 1.18 A Fiscalização contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) será realizado pelo 
servidor, GILBERTO MARCOS LUTER KING DUTRA, membro da Comissão de 
Recebimento de Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 042/2019. 
 
1.19. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 05/2019, a Nota de Empenho com 
os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os 
presentes disposições. 
 
1.20. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de PARANACITY-PR, esgotadas as vias 
administrativas. 
 
1.21. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito do Município de Inajá, 
pelo Sr. DEJAIR MENEZES DE ALMEIDA , pelo Sr GERVANIO TSEI, Chefe de 
Gabinete e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
GILBERTO MARCO LUTERKING DUTRA, qualificado preambularmente, 
representando a detentora e testemunhas, a qual será devidamente publicada no 
Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.inaja.pr.gov.br. 
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Recebimento de Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 042/2019. 
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GILBERTO MARCO LUTERKING DUTRA, qualificado preambularmente, 
representando a detentora e testemunhas, a qual será devidamente publicada no 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INACIO 
Rua Marcelino Alves de Alcântara, 133 
CNPJ 76.970.375/0001-46 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICONº. 002/2019-PMSI 

OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES 
LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA. 
HABILITAÇÃO:OS GRUPOS FORMAIS/INFORMAIS DEVERÃO APRESENTAR A 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA NO SETOR DE 
LICITAÇÃO. 
A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR DESTE PROCESSO DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO DEVERÁ SER ENTREGUE NO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DESTE EDITAL E DATA ABAIXO, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 08:00 HRS AS 
12:00HRSE DAS 13:00HRS AS 17:00HRS. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ATÉ 09:00 HORAS DO DIA 19/06/2019. 
APÓS ESTE PERÍODO QUALQUER INTERESSADO PODERÁ ENCAMINHAR A 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FIRMAREM O CONTRATO DE ADESÃO, 
ENQUANTO PERDURAR A VIGÊNCIA DESTE EDITAL. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:SETOR DE LICITAÇÃO, RUA MARCELINO ALVES 
DE ALCÂNTARA,N º 133 TELEFONE (044) 3352-1222 – SANTO INÁCIO – PR. 
 
SANTO INÁCIO – PR.,31 DE  MAIO  DE 2019. 
 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 

  EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2019-PMSI 
             PREGÃO PRESENCIALNº 026/2019 
 

 Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INACIO 
 Contratado: DOUGLAS FERNANDO ARAUJO DE PAULA06467684923 
                             CNPJ Nº 26.832.810/0001-06 
 Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 

INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTES. 
 Valor do Contrato: R$-13.750,00 ( Treze Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais )  
  Prazo de Vigência do Contrato : 30/05/2020 
 Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.  
 Data de Assinaturado Contrato: 31/05/2019. 

 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 

Nº026/2019-PMSI  
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação/Adjudicação do presente processo Licitatório 
realizado por esta Municipalidade. 
O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 8.666/93 
e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão de 
Licitação, nomeada pela Portaria 016/2019, de 21 de Janeirode 2019, assim resolve: 
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 026/2019-PMSI, e adjudicar o seu objeto Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTES, as empresas:  
Lote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFIC INA DE ARTES, 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
- REALIZAÇÃO DE ABORDAGENS EXTERNAS E 
BUSCAS TERRITORIAIS ( DE PARTICIPANTES NOS 
PROGRAMS ). 
- PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE 
PLANEJAMENTOS E ATIVIDADES; 
- AVALIAÇÃO DO TRABALHO COM A EQUIPE 
ENVOLVIDA; 
- DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E 
DE CONVIVENCIA E SOCIALIZAÇÃO; 
- ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DOS 
USUARIOS EM TODAS AS ETAPAS DO TRABALHO 
SOCIAL; 
- ORGANIZAR, FACILITAR OFICINAS DESENVOLVER 
ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE 
VIVENCIA NAS UNIDADES E OU COMUNIDADE 
COMO: 
TEATRO, MUSICA, CANTO E SCFV. 
- APOIAR NA IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DAS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO D 
CONDICIONALIDADES;  

MES 10,00 1.375,00 13.750,00 

 
TOTAL 

 
13.750,00 

Declarando como vencedora a empresa:LOTE 001: Empresa- DOUGLAS FERNANDO ARAUJO 
DE PAULA06467684923, CNPJ 26.832.810/0001-06,   no valor de R$-  13.750,00  ( Treze Mil, 
Setecentos e Cinqüenta Reais  ). 

Santo Inácio,31 de   Maio        de 2019. 
 

       JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal  
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RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

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

 
PORTARIA Nº 1.480, DE 29 DE MAIO DE 2019. 

 
Concede férias regulamentar ao servidor 
Aparecido Ferreira Leite. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe confere o art.87 da Lei Municipal nº 03/2001 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º Fica concedida as férias regulamentar, no período de 3 de junho de 2019 a 2 de julho de 2019, ao 
servidor Aparecido Ferreira Leite, matrícula 2-00214, referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 a 
31/05/2019. 

 
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Flórida, 29 de maio de 2019. 

 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
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PORTARIA Nº 1.481, DE 29 DE MAIO DE 2019. 

 
Concede férias regulamentar ao servidor 
Valdir Donizeti da Silva. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe confere o art.87 da Lei Municipal nº 03/2001 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º Fica concedida as férias regulamentar, no período de 3 de junho de 2019 a 2 de julho de 2019, ao 
servidor Valdir Donizeti da Silva, matrícula 2-01032, referente ao período aquisitivo de 07/03/2015 a 
06/03/2016. 

 
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Flórida, 29 de maio de 2019. 

 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
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ATO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2019 

 
Processo nº 83/2019 

 
Considerando a solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Administração, 

considerando a indicação de dotações orçamentárias e disponibilidade de caixa, 
considerando a manifestação da assessoria jurídica quanto a regularidade, considerando a 
oportunidade e conveniência em relação a aquisição de combustíveis para a frota municipal, 
para o periodo de até 30 de agosto de 2019, visando a necessária continuidade dos serviços 
públicos, e considerando a inviabilidade de competição diante da existência de um único 
estabelecimento comercial revendedor de combustíveis no município, tomando inviável a 
competição em razão da nítida desvantagem decorrente dos custos adicionais e riscos 
inerentes aos eventuais deslocamentos para outros municípios, DECLARO inexigível a 
licitação, com fundamento no art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93, em favor da empresa 
AUTO POSTO LEIRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
77.981.215/0001-65, com sede a Av. Ipiranga nº 05, no Município de Flórida, Estado do 
Paraná, para o fornecimento de combustíveis para todos os veículos da frota municipal no 
valor de R$ 105.700,00 (cento e cinco mil e setecentos reais).  

Fica desde já ratificada a inexigibilidade, para todos os fins, declarando-se a 
regularidade empresa junto ao INSS e FGTS. 

 
Flórida 23 de maio 2019. 
 
                                       MARCIA CRISTINA DALL´AGO 

Prefeita Municipal 
 

 
 
 

regularidade empresa junto ao INSS e FGTS.

Flórida 23 de maio 2019.

                                       MARCIA CRISTINA DALL´AGO
Prefeita Municipal

 
 

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019* 
Processo n° 85/2019  

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos Hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município. 
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 49.147,29 (quarenta e nove mil, cento e 
quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital. 
MODO DE JULGAMENTO: menor preço por Item. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após apresentação de nota fiscal. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 12 (doze) meses contados da Ata de Registro de Preços. 
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:  17 de junho de 2019 as 09h00min. 
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal). 
 

Flórida, 31 de maio de 2019. 
 
 
 
CARLOS HENRIQUE GILIO 
Pregoeiro 

 
 PORTARIA Nº 

LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida, 31 de maio de 2019.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro
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DECRETO Nº. 3.212, DE 23 DE MAIO DE 2019 
 

CONSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE 
CONTROLE DA DENGUE, E OS COMITÊS 
LOCAIS DE CONTROLE DA DENGUE. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais  
CONSIDERANDO a atual situação epidemiológica da dengue, com a circulação 

simultânea de 04 sorotipos virais no País;  
CONSIDERANDO que o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, já 

infesta a grande maioria das localidades deste Município;  
CONSIDERANDO o aumento na incidência das formas clássicas e graves da 

doença, ocorrido nos últimos anos;  
CONSIDERANDO a necessidade de implementação, acompanhamento e 

avaliação do Plano Municipal de Controle da Dengue, em consonância com as diretrizes 
do Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD, instituído em 24/12/2002;  

CONSIDERANDO a importância das ações intersetoriais do poder público e a 
necessidade de articulação de diversos segmentos organizados para as ações de 
combate ao vetor, Aedes aegypti, para garantir a eficácia do Plano Municipal de Controle 
da Dengue;  

CONSIDERANDO que o processo de Educação em Saúde e Mobilização Social é 
um fator determinante nas ações de combate aos focos do vetor da dengue;  

CONSIDERANDO que a Dengue é um dos maiores problemas de Saúde Pública 
no Brasil e no mundo. 

DECRETA: 
 

Art. 1º Constituir o Comitê de Controle da Dengue e os Comitês Locais de 
Controle da Dengue, de caráter intersetorial, de assessoramento e de mobilização social, 
para prevenção e controle da dengue.  

 
Art. 2º O Comitê Municipal e os Comitês Locais de Controle da Dengue abordarão 

as seguintes temáticas:  
I – controle do vetor;  
II – mobilização social;  
III – educação em saúde.  

 

Art. 3º Compete ao Comitê Gestor do Plano Municipal de Controle da Dengue: 
I. Coordenar e acompanhar a implementação e execução do Plano;  
II. Promover articulações intra e intersetoriais para a eficaz implementação das 

ações de prevenção e controle da dengue; 
III. Apresentar propostas pertinentes à prevenção e controle da dengue; 
IV. Discutir as estratégias de prevenção e controle da dengue, a serem 

implantadas e implementadas no Município;  
V. Estabelecer responsabilidades por setores específicos representados no 

Comitê; respeitando as atribuições inerentes a cada um; 
VI. Manter a população informada sobre a situação epidemiológica da Dengue 

no município e as ações de controle adotadas; 
VII. Estimular, por meio de ações de educação em saúde, a manutenção de 

áreas livres de criadouros do vetor Aedes aegypti;  

VIII. Estimular a participação das instituições de ensino na divulgação das formas 
de controle do vetor; 

IX. Estimular a responsabilidade sanitária da população no controle da Dengue;  
X. Acompanhar as ações de controle da dengue adotadas no município, 

através de indicadores de monitoramento e avaliação; 
XI. Examinar propostas e denúncias e responder a consultas formuladas a 

respeito das ações adotadas;  
XII. Envolver novos setores da sociedade civil no desenvolvimento das 

estratégias de controle da doença;  
XIII. Elaborar propostas de trabalho para a mobilização, a partir dos dados 

entomológicos e epidemiológicos;  
XIV. Definir cronograma de trabalho, tarefas e responsabilidades de cada 

parceiro do comitê nas ações de mobilização;  
XV. Organizar atividades como oficinas de trabalho, mutirões de limpeza, etc, 

distribuídos pelo território de acordo com índices de infestação, localização 
de casos ou prevalência de criadouros;  

XVI. Promover materiais informativos de prevenção e controle da dengue, com 
linguagens da comunidade a ser mobilizada, coerentes com a cultura local e 
apoiando manifestações artísticas e culturais que possam atuar na 
comunicação e na mobilização;  

XVII. Monitorar e avaliar o processo de mobilização, considerando frequências 
das reuniões dos comitês, número de localidades com atividades de 
mobilização e educação para controle da dengue, setores envolvidos nas 
atividades, quantidade e tipo de atividades desenvolvidas, de forma a 
verificar a efetividade das ações e a necessidade de reorientação destas.  

 
Art. 4º Compete ao Comitê Local de Controle da Dengue: 
I. Promover as articulações necessárias para a eficaz implementação das 

ações de prevenção e controle da dengue em âmbito local; 
II. Apresentar propostas pertinentes à prevenção e controle da dengue em 

âmbito local;  
III. Discutir as estratégias de prevenção e controle da dengue, a serem 

implantadas e implementadas nas localidades de abrangência; 
IV. Manter a população informada sobre a situação epidemiológica da Dengue 

na localidade e as ações de controle adotadas; 
V. Promover a comunicação na localidade a respeito da infestação do mosquito 

no bairro, utilizando diversos recursos comunicacionais, tais como teatro, 
fantoches, etc;  

VI. Estimular, por meio de ações de educação em saúde, a manutenção das 
localidades de abrangência livres de criadouros do vetor Aedes aegypti;  

VII. Estimular a participação das instituições de ensino locais na divulgação das 
formas de controle do vetor;  

VIII. Realizar oficinas para multiplicadores e novos voluntários aderentes à 
mobilização; 

IX. Acompanhar as ações de controle da Dengue adotadas nas localidades de 
abrangência; 

X. Envolver a comunidade no desenvolvimento das ações de controle da 
doença. 
 

Art. 5º O Comitê Gestor do Plano Municipal de Controle da Dengue será 
composto pelos seguintes órgãos e entidades:  

 
I - Secretaria Municipal de Saúde:  
 a) Subsecretaria Administrativa;  

 b) Gerência de Vigilância em Saúde:  
b.1. Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental 
em Saúde;  
b.2. Coordenação de Vigilância Ambiental;  
b.3. Coordenação de Vigilância Sanitária;  

 c) Gerência de Saúde da Família: 
c.1. Coordenação de PSF. 

 
II - Secretaria Municipal de Educação:  

a) Coordenação de Parcerias Externas. 
 

III - Secretaria de Administração; 
 

IV - Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos; 
  

V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente:  
 

VI - Conselho Municipal de Saúde (Representante dos usuários); 
 
VII - Comitê Local (coordenador de cada comitê local). 

 
 
Art. 6º O Comitê Local de Controle da Dengue será composto pelos seguintes 

representantes: 
 
I. Secretaria Municipal de Saúde: 

a) Equipe de Vigilância Ambiental em Saúde (Supervisor de Campo);  
b) Equipe de Saúde da Família; 
 

II. Escolas locais; 
 

III. Coordenação da Administração Regional; 
 
IV. Liderança comunitária; 

 
V. Lideranças religiosas. 

 
Parágrafo único. Será constituído um comitê local por área de abrangência, sendo 

que no Município de Flórida, contamos com 1 (um) NIS – Núcleo Integrado de Saúde - 
Santa Alice. 

 
Art. 7º No desenvolvimento das atividades do comitê os órgãos integrantes 

respeitarão as atribuições típicas de cada setor. 
 

Art. 8º Os órgãos e entidades deverão indicar um titular e um suplente para 
atuarem como membros dos referidos Comitês, que serão nomeados por ato do 
Executivo.  
 

Art. 9º O Comitê Municipal de Controle da Dengue será presidido pela 
Subsecretaria Administrativa da Secretaria de Saúde.  
 

Art. 10. Os Comitês Locais de Controle da Dengue serão coordenados por um 
dos supervisores das Equipes de Saúde da Família da Unidade de Saúde local. 
 

Art. 11. Fica a Secretaria de Saúde do Município de Flórida encarregada de 
adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto no presente Decreto. 
 

Art. 12. Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do Comitê, 
representantes de outros órgãos ou entidades, quando necessário. 
 

Art. 13. Os Comitês realizarão reuniões mensais, em data e horário agendados, 
convocados por ofício circular, com antecedência mínima de 7 (sete) dias.  

§ 1º As reuniões dos Comitês Locais deverão ocorrer em data diferente daquela 
do Comitê Municipal.  

§ 2º Para deliberação de problemas urgentes, poderão ser realizadas reuniões 
extraordinárias, convocadas pelo presidente do Comitê Municipal, ou Coordenador do 
Comitê Local.  
 

Art. 14. Os Comitês locais de Controle da Dengue são subordinados ao Comitê 
Municipal de Controle da Dengue.  
 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Flórida-PR, 23 de Maio de 2019.  
 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.69/2018,  objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. decorrente de 
Pregão n°   33/2018, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e 
a JOSE LAERTE DA FONSECA  56430450953  inscrita no CNPJ sob nº. 
14.524.308/0001-40. aditivam o contrato com término 30/04/2020 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. 
 
 

FLÓRIDA 30 de abril de 2019. 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO

           PORTARIA          104/2019 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO 
DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempo de serviços, prova de 
títulos e graduação a servidora abaixo relacionados Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 
1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

MARIA DE LURDES 
FERREIRA 
MATRICULA 15511 
RG3.676.377-9 SSP PR 
 

MONITORA DE 
CRECHE 

  25   26  T 

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do Paraná, aos 
trintae um  dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                               Prefeito Municipal 

E- escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do Paraná, aos 
do ano de dois mil e dezenove.

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

prova de título                                               Prefeito Municipal

           PORTARIA          103/2019 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO 
DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempo de serviços, prova de 
títulos e graduação a servidora abaixo relacionados Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 
1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

EDILEUSA PEREIRA DA 
SILVA 
MATRICULA 15561 
RG4.289.639-0SESP PR 
 

PROFESSORA   04   05  T 

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estadodo Paraná, aos trintae 
um  dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                               Prefeito Municipal 

E- escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estadodo Paraná, aos trinta
do ano de dois mil e dezenove.

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

prova de título                                               Prefeito Municipal

Portaria 102 /2019  
 

 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS: 
 R E S O L V E 
 
 EXONERARo sr.MARCILIO ANTONIO DE SOUZAmatricula 15729, 
CPF 042.187.159-80  RG. 11.057.690-0 SSP.PR,  da função DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO-CC1 COMISSIONADO-(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO )na data  de 31 de maio de 2019, devendo o mesmo retornar a sua 
função como funcionário concursado efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS matrícula 
15513 a partir da data de 01 dejunho de 2019 a pedido do mesmo. 
 
 Esta Portaria entrara em vigor a partir da publicação,revogadas as 
disposições em contrario. 
 
 Registra-se, publica-se e Cumpra-se. 
 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estadodo Paraná, aos  
trinta e um dias do mês de maio  de dois mil e dezenove. 
 
 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 
 

se, publica se e Cumpra se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Est
do mês de maio  de dois mil e dezenove.

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Fé 
CNPJ 76.291.418/0001-67 

 

PRAÇA MILITÃO BENTO FRANÇA, AV. PRES. KENNEDY, 717 – FONE/FAX: (44) 3247 1247 – CAIXA POSTAL: 51 – CEP 86 770-000 
“Santa Fé, Capital da Fotografia” 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017- PMSF 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR 
CONTRATADO: EXATA ENGENHARIA CIVIL LTDA. – ME 
RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Engenharia 
Civil, conforme especificações do Anexo I que é parte integrante do referido Edital. 
OBETIVO DO ADITIVO: promover a prorrogação do prazo de vigência e valor contratual por mais 12 
(doze) meses. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e treze reais e setenta e seis 
centavos). 
DATA DE VIGÊNCIA: 15/05/2019 à 14/05/2020 
DATA DA ASSINATURA: 15 de maio 2019 
 
 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2018- PMSF 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR 
CONTRATADO: TRANS LIMA LTDA ME 
RESUMO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COLETIVO, ÔNIBUS, EM VIAGENS 
INTRAMUNICIPAIS (Vila Rural, Água do Ó, Salto Bandeirantes e demais Áreas Urbanas). 
OBETIVO DO ADITIVO: promover a prorrogação do prazo de vigência e valor contratual por mais 12 
(doze) meses. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 125.801,28 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e um real e vinte e oito 
centavos). 
DATA DE VIGÊNCIA: 31/05/2019 à 30/05/2020 
DATA DA ASSINATURA: 31 de maio 2019 
 
 
 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 040/2018- PMSF 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR 
CONTRATADO: CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI – EPP 
RESUMO DO OBJETO: Registro de preços para aquisição fracionada de PNEUS, CÂMARAS DE AR E 
PROTETORES  PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nos termos do 
presente Edital e seus anexos, salientando que os produtos serão solicitados em quaisquer quantidades no 
decorrer da vigência da Ata de Registro de Preço, podendo ou não atingir a totalidade licitada. 
OBETIVO DO ADITIVO: promover a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 233.143,00 (duzentos e trinta e três mil cento e quarenta e três reais). 
DATA DE VIGÊNCIA: 30/05/2019 á 29/05/2020 
DATA DA ASSINATURA: 30 de maio 2019 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Santa Fé 
CNPJ 76.291.418/0001-67 

 

PRAÇA MILITÃO BENTO FRANÇA, AV. PRES. KENNEDY, 717 – FONE/FAX: (44) 3247 1247 – CAIXA POSTAL: 51 – CEP 86 770-000 
“Santa Fé, Capital da Fotografia” 

 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2018 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR 
CONTRATADO: REMERSON CARLOS DE SA DA SILVA 
RESUMO DO OBJETO: Contratação de Empresa para ministrar aulas de dança para alunos da Rede 
Municipal de Educação de Santa Fé - PR, conforme quantidades e especificações do Anexo I que é parte 
integrante do presente edital. 
OBJETIVO DO ADITIVO: Promover a prorrogação do prazo de vigência e valor contratual por mais 12 
(doze) meses 
VALOR DO ADITIVO: 17.000,00 (vinte e sete mil reais) 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 02/05/2019 á 01/05/2020 
DATA DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2019. 
 
 
 

 
 
 

 
   SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 
             CONVENIADO  COM  A   F.  N.  S.  - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901 CEP 87190 – 000   
CNPJ - 04.301.515/0001–82  SÃO  JORGE  DO  IVAI - ESTADO  DO  PARANA 

  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2019 

 
O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SÃO 
JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça Santa Cruz, 300, em São Jorge do Ivaí – Paraná, 
comunica aos interessados que encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial nº 02/2019, para formação de REGISTRO DE PREÇOS visando 
eventuais aquisições de materiais de construção e manutenção que serão 
utilizados nos diversos bens públicos desta Autarquia, conforme 
condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus 
anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.  Edital 
de Pregão Presencial nº 02/2019 completo encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.pmsjivai.pr.gov.br, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883-94 e 9.648/98, e Lei Federal 
nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e alterações subsequentes. Horário da entrega dos 
documentos de habilitação e da proposta comercial: até as 08h 30min do dia 13 de junho de 
2019. Horário da abertura dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia. 
 
São Jorge do Ivaí/PR, 23 de maio de 2019. 
 
 
JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS  
Diretor SAMAE 
 

 

 

 

 

São Jorge do Ivaí/PR, í/PR, í 23 de ma

JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS
Diretor SAMAE

 

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 
CONVENIADO  COM  A   F.  N.  S.  - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

                   PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901 
         CEP 87190 – 000  CNPJ - 04.301.515/0001 – 82  SÃO  JORGE  DO  IVAI   
                                              ESTADO  DO  PARANA 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2019 
(para fins de publicação) 

 
REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JORGE DO IVAI. 
CONTRATADO: ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA ME 
 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Notebook Acer - 15, para atender as necessidades do Samae de 
São Jorge do Ivaí. 
 
Valor total: R$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

40.01.17.512.0100.2.301 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente. 

Vigência: 31/12/2019. 
 
SÃO JORGE DO IVAÍ,  22 DE MAIO DE 2019.  
 
----------------------------------------- 
JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS 
DIRETOR SAMAE 
 

SÃO JORGE DO IVAÍ,  22 DE 

-----------------------------------------
JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS
DIRETOR SAMAE
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Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400 

CNPJ 76.285.329/0001-08 
 

 
DECRETO Nº 6947/2019 

 

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do exercício de 2019, e dá outras providências. 
 

O Sr. Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal de 
Mandaguaçu-PR, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
autorização contida na Lei Municipal nº2048/18 de 19 de outubro de 2018. 

 
DECRETA:  

 
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Mandaguaçu-PR, 

no corrente exercício, no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), destinado a suplementar as 
seguintes dotações: 

 
  

Programa  Trabalho 
Elemento 

Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

     

03.01.04.122.0003.1.071  Estab. Termo de fomento com o Conseg   
3.3.50.43 754 Subvenções Sociais 0.001 2.000,00 

05.01.04.122.0003.2.017  Manut. Serviços Dpto. de Obras   
3.3.90.39 150 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.001 50.000,00 

07.01.08.244.0009.2.024  Manut. Serviços Dpto. Ação Social   
3.3.90.39 268 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.001 10.000,00 

07.06.08.243.0009.6.026  Manut. Fundo Munic. Criança e Adolescente   
3.3.90.39 818 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.941 14.000,00 

08.02.12.361.0013.2.039  Manutenção Ensino Fundamental-Outros Rec.   
3.3.90.39 396 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.104 2.000,00 

     

  Total de Suplementações  78.000,00  
 
 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, 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 
3.941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade 
14.000,00 

 Total de superavit 14.000,00 
 

 
II – Excesso de Arrecadação 

FONTE DESCRIÇÃO VALOR 
0.001 Recursos Livres 2.000,00 

 Total de excesso de arrecadação 2.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400 

CNPJ 76.285.329/0001-08 
 

 
DECRETO Nº 6947/2019 

 

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do exercício de 2019, e dá outras providências. 
 

O Sr. Maurício Aparecido da Silva, Prefeito Municipal de 
Mandaguaçu-PR, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
autorização contida na Lei Municipal nº2048/18 de 19 de outubro de 2018. 

 
DECRETA:  

 
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Mandaguaçu-PR, 

no corrente exercício, no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), destinado a suplementar as 
seguintes dotações: 

 
  

Programa  Trabalho 
Elemento 

Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

     

03.01.04.122.0003.1.071  Estab. Termo de fomento com o Conseg   
3.3.50.43 754 Subvenções Sociais 0.001 2.000,00 

05.01.04.122.0003.2.017  Manut. Serviços Dpto. de Obras   
3.3.90.39 150 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.001 50.000,00 

07.01.08.244.0009.2.024  Manut. Serviços Dpto. Ação Social   
3.3.90.39 268 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.001 10.000,00 

07.06.08.243.0009.6.026  Manut. Fundo Munic. Criança e Adolescente   
3.3.90.39 818 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.941 14.000,00 

08.02.12.361.0013.2.039  Manutenção Ensino Fundamental-Outros Rec.   
3.3.90.39 396 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0.104 2.000,00 

     

  Total de Suplementações  78.000,00  
 
 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, 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 
3.941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade 
14.000,00 

 Total de superavit 14.000,00 
 

 
II – Excesso de Arrecadação 

FONTE DESCRIÇÃO VALOR 
0.001 Recursos Livres 2.000,00 

 Total de excesso de arrecadação 2.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400 

CNPJ 76.285.329/0001-08 
 

 
III – Anulação  

Programa  Trabalho 
Elemento 

Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

05.01.04.122.0003.2.017  Manut. Serviços Dpto. de Obras   
3.3.90.30 145 Material de consumo 0.001 50.000,00 

07.01.08.244.0009.2.024  Manut. Serviços Dpto. Ação Social   
3.3.90.30 266 Material de consumo 0.001 10.000,00 

08.02.12.361.0013.2.039  Manutenção Ensino Fundamental-Outros Rec.   
3.3.90.46 398 Auxílio Alimentação 0.104 2.000,00 

     

  Total de Cancelamentos  62.000,00  
 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 
 
Mandaguaçu-PR, 31 de maio de 2019. 
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CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
QUARTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA - Nº 011/2019 

 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a Quarta Retificação do 
Edital de Abertura do Concurso Público 001/2019. 
 
 

Art. 1º Por motivo de força maior, fica alterado os meios de publicações de todos os atos passíveis de divulgação. Por 
esse motivo, se faz necessário a alteração do cronograma, devido aos dias que o atual Jornal possui publicação. 
 

Art. 2º Fica retificado Local de Publicação dos Editais. 
Onde se lê: 
No Jornal O Diário de Maringá. 
 
Leia-se: 
No Jornal o Regional. 

 
Art. 3º Fica retificado o cronograma conforme tabela abaixo. 

Onde se lê: 
CRONOGRAMA PREVISTO MANDAGUAÇU 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATA PREVISTA 

Publicação das respostas aos recursos e Gabarito pós-recursos. 14/06/2019 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 14/06/2019 

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar. 17/06 a 19/06/2019 

Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final da Prova 
Objetiva, e Convocação para Segunda Fase. 27/06/2019 

Prazo de envio dos Títulos via Sedex. 27/06 a 03/07/2019 

Aplicação da Prova Prática, Didática e TAF. 14/07/2019 

Publicação do resultado Preliminar da Segunda Fase e Redação. 26/07/2019 

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar da Segunda Fase 
e Redação. 29/07 a 31/07/2019 

Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final e 
Classificação Preliminar. 09/08/2019 

Prazo de recursos contra a Classificação Preliminar. 12/08 a 14/08/2019 

Publicação da Classificação Final e Homologação. 20/08/2019 
 
Leia se: 

CRONOGRAMA PREVISTO MANDAGUAÇU 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATA PREVISTA  
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Publicação das respostas aos recursos e Gabarito pós-recursos. 16/06/2019 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 16/06/2019 

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar. 17/06 a 19/06/2019 

Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final da Prova 
Objetiva, e Convocação para Segunda Fase. 26/06/2019 

Prazo de envio dos Títulos via Sedex. 26/06 a 03/07/2019 

Aplicação da Prova Prática, Didática e TAF. 14/07/2019 

Publicação do resultado Preliminar da Segunda Fase e Redação. 28/07/2019 

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar da Segunda Fase e 
Redação. 29/07 a 31/07/2019 

Publicação das respostas aos recursos, Resultado Final e Classificação 
Preliminar. 11/08/2019 

Prazo de recursos contra a Classificação Preliminar. 12/08 a 14/08/2019 

Publicação da Classificação Final e Homologação. 21/08/2019 
 
Art. 4º Os demais itens permanecem inalterados. 
 
Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
Mandaguaçu, 02 de junho de 2019. 
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MAURÍCIO APARECIDO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prefeitura do Município de Mandaguaçu 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal "Hiro Vieira" 
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400 

CNPJ 76.285.329/0001-08 
 

 
III – Anulação  

Programa  Trabalho 
Elemento 

Código 
Local 

Descrição Fonte Valor 

05.01.04.122.0003.2.017  Manut. Serviços Dpto. de Obras   
3.3.90.30 145 Material de consumo 0.001 50.000,00 

07.01.08.244.0009.2.024  Manut. Serviços Dpto. Ação Social   
3.3.90.30 266 Material de consumo 0.001 10.000,00 

08.02.12.361.0013.2.039  Manutenção Ensino Fundamental-Outros Rec.   
3.3.90.46 398 Auxílio Alimentação 0.104 2.000,00 

     

  Total de Cancelamentos  62.000,00  
 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 
 
Mandaguaçu-PR, 31 de maio de 2019. 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

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

 
DECRETO Nº 071/2019 

 
SÚMULA – Dispõe sobre Progressão Vertical de Elevação                     
de Nível de Servidora Municipal na forma que especifica.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Conceder a Progressão Vertical de Elevação de Nível da servidora 
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Educador Infantil, conforme tabela abaixo.  

 

SITUAÇÃO ELEVAÇÃO 

NOME DO SERVIDOR 
 

Magistério Pós 
Graduação 

NÍ
VE

L 

CL
AS

SE
 

NÍ
VE

L 

CL
AS

SE
 

Jaqueline Silva Santos I 0.1.2 III 0.1.2 
 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 30 dias do mês 
de maio de dois mil e dezenove. 
 

 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

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

 

DECRETO Nº 072/2019 
 

SÚMULA:  EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO 
                                                   

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Exonerar a pedido a partir de 31 de maio de 2019,  a Servidora 

Pública Municipal: ELAINE KARINE DA SILVA, ocupante do Cargo em Comissão de 
Assessor de Divisão, símbolo CC-7,  desta Municipalidade. 
 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 30  dias do mês 

de maio de dois mil e dezenove. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 

 
 

ROSELI APª. LEITE MOLINA 
Deptº. de Pessoal 

1 
 

EXTRATO DE DISTRATO DE ITENS DE CONTRATO 
 

Termo de distrato ao item 70 do contrato nº.127/2018, qual seja, sulfato de magnésio 50%-
10ml IV/IM injetável amp/plast, conformeTermo de Referência 
doProcessoLicitatórionº93/2018namodalidadedePregão Presencial  66/2018 , que entre si 
celebram MUNICIPIO DE FLORAÍ e a empresa: MARYMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
23.121.920/0001-63, com sede naAv. Carlos Gomes, 434, zona 05, CEP. 87.015-200, município de 
Maringá, Estado do Paraná, representada neste ato pelo Sra. Maryvone Aparecida Peron Buosi Para 
os fins do art. 79, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, procede-se com o distrato do instrumento acima 
indicado. 
 
Floraí, Pr, 21 de maio de 2019 

__________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal  
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EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 55/2019 – MF. 
REF.: CHAMAMENTO Nº. 02/2019 
PARTES: Município de Floraí: JOÃO ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO 
OBJETO: seleção de Profissionais Educadores Físicos, para trabalho voluntário junto ao Município de 
Floraí, em especial no acompanhamento de atividades com a Terceira Idade, e no Auxílio das atividades 
realizadas pelo Departamento de Esportes e Departamento de Assistência Social desta cidade. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2019 à 30/05/2020. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 30/05/2019. 

_____________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 006/2019 

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

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

AVISO DE SUSPENSO DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 

 

 

 

 O Município de Colorado, inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na 

Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, através de sua Pregoeira, devidamente 

autorizado pelo Decreto nº 586/2019, torna público que o Processo Administrativo na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 006/2019, que 

trata da Aquisição de luminárias em led (100 watts e 150watss) atendimento ao Município 

de Colorado e Distrito Alto Alegre.  Será publicada uma nova data para a realização do 

certame. 

 

 

 

 

 

Colorado (PR), 30 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

____________________________ 

JOSIMARY BARCELOS 

Pregoeiro Decreto 5864/2019 
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 
 CONTRATO Nº 163/2019 - DA DISPENSA 043/2019.  

  
A Prefeitura do Município de Colorado, através de seu Prefeito, torna público a retificação da 
publicação de extrato do contrato nº 163/2019, da Dispensa 043/2019, publicado no jornal o regional 
nº 3076 em 29/05/2019, página 15, da referida data.  
 
Onde se lê:  
Nº 163/2019. 
 
Leia-se: 
Nº 164/2019. 
 
As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas. 

Colorado, 29 de Maio de 2019. 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO  
CONTRATO Nº 162/2019 - DA DISPENSA 041/2019.  

  
A Prefeitura do Município de Colorado, através de seu Prefeito, torna público a retificação da 
publicação de extrato do contrato nº 162/2019, da Dispensa 041/2019, publicado no jornal o regional 
nº 3075 em 26/05/2019, página 05, da referida data.  
 
Onde se lê:  
Nº 162/2019. 
 
Leia-se: 
Nº 163/2019. 
 
As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas. 

Colorado, 29 de Maio de 2019. 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 
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SEXTO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 
EXTRATO DO CONTRATO 097/2017 

 
CONTRATO: Nº 097/2017. 

INEXIGIBILIDADE: Nº 022/2017. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO. 

CONTRATADA: ANTONIO GERALDO MENDONÇA.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. 
Fica prorrogado pelo período de 01 (um) mês, a partir do dia 11 de Maio de 2019, o contrato 097/2017, 
firmado em 11 de Abril de 2017, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS                                        
A presente alteração contratual representa um aumento de R$ 14.960,00 (Quatorze novecentos e 
sessenta reais), e será custeado mediante os seguintes recursos orçamentários:  
 
09.001.10.301.0007.2024 Desenvolver as atividades de atenção à saúde 3.3.90.34.00.00 – Ficha 348 
(fonte 103) –Outros Serv. Terceiros pessoa jurídica. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO        
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Este termo aditivo aderirá ao Contrato 
Primitivo e será devidamente publicado no Órgão de publicação oficial do Município, para todos os 
efeitos legais.                       

  Colorado-Pr, 10 de Maio de 2019. 
 

___________________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº: 164/2019. 

DISPENSA Nº: 045/2019. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.  

CONTRATADA: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARANÁ – CINDEPAR. 

CNPJ: 18.273.727/0001-08. 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST COM USINA 
MOVEL ATRAVÉS DO CONSORCIO PUBLICO DE INFRA-ESTRUTURA CINDEPAR, PARA 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE RESIDENCIAL CIDADE 
UNIVERSITÁRIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 2537/2013. 
VALOR: R$ 457.120,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE 
REAIS). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 
Dotação Departamento Elemento Despesa Valor R$ 

12.001.26.782.0004.2040 Desenvolver os serviços de 
manutenção viária 

 
3.3.71.70.00.00  

Ficha – 550 – Fonte 
01000-  Rateio pela 
participação de em 
consórcio público – 

Material de Consumo  
 

3.3.71.70.00.00  
Ficha – 645 – Fonte 

511-  Rateio pela 
participação de em 
consórcio público – 

Material de Consumo 
 
 

 
 
 
 

37.120,00 
 
 
 
 

420.000,00 
 
 
 

TOTAL   457.120,00 
Vigência:_12 (DOZE) meses. 

     Colorado - PR, 31 de Maio 2019. 
___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 
 

meses.

_______________________________ ____________________________________
Marcos José Consalter de Mello

Prefeito

___________________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito
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LEI Nº. 474/2019 

 
Súmula: Revoga o inciso VI do art. 5º da Lei Municipal nº 
412/2017, que regulamenta o Parágrafo Único do art. 5º da 
Lei Federal nº 12.816/2013, que autoriza a utilização dos 
veículos do Programa Caminhos da Escola a efetuarem o 
transporte de estudantes do Ensino Superior e determina 
outras providências.  

 

A câmara municipal de Santa Inês, estado do Paraná, aprovou e eu, Bruno Vieira 

Luvisotto, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º - Fica revogado o inciso VI do art.5º da Lei Municipal nº 412/2017, 

publicada em 29 de janeiro de 2017.    

Art. 2º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Santa Inês, em 31 de maio de 2019.  

 
 

Bruno Vieira Luvisotto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
      

Bruno Vieira Luvisotto

LEI N° 475/2019 
 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
A Câmara Municipal de Santa Inês, Estado do Paraná aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º. O orçamento do município de Santa Inês, Estado do Paraná, para o exercício 
de 2020, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 
estabelecidas nesta lei, compreendendo: 

I - as metas fiscais; 
II - as prioridades da administração municipal; 
III  - a estrutura dos orçamentos; 
IV  - as diretrizes para a elaboração do orçamento do município; 
V   - as disposições sobre a dívida pública municipal; 
VI  - as disposições sobre despesas com pessoal; 
VII  - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e 
VIII  - as disposições gerais. 

 
I - DAS METAS FISCAIS 
 
 Art. 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e 
montante da dívida pública para o exercício de 2019, estão identificados nos demonstrativos I a 
VIII desta lei, em conformidade com a portaria nº 575, de 30 de agosto de 2007-STN.  

 Art. 3º. A lei orçamentária anual abrangerá as entidades da administração direta, 
indireta constituídas pelas autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de 
economia mista que recebem recursos do orçamento fiscal e da seguridade social.  

 Art. 4º. Os anexos de metas fiscais referidos no art. 2º desta lei, constituem-se dos 
seguintes: 

Demonstrativo I     -  Metas anuais; 
Demonstrativo II   -  Avaliação do cumprimento das metas fiscais do 

exercício anterior; 
Demonstrativo III  -  Metas fiscais atuais comparadas com as metas 

fiscais fixadas nos três exercícios anteriores; 
Demonstrativo IV  -  Evolução do patrimônio líquido; 
Demonstrativo V   -  Origem e aplicação dos recursos obtidos com a 

alienação de ativos; 
Demonstrativo VI  - Estimativa e compensação da renúncia de receita; 

e  
Demonstrativo VII -  Margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 
 
 Parágrafo único. Os demonstrativos referidos neste artigo serão 
apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do 
município.   
 
METAS ANUAIS 
 
 Art. 5º. Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o 
demonstrativo I - metas anuais, será elaborado em valores correntes e constantes, relativos à 
receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública, para o exercício 
de referência e para os dois seguintes. 

 § 1º. Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 
deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter 
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou 
atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os 
valores constantes utilizam o parâmetro índice oficial de inflação anual, dentre os sugeridos 
pela portaria nº 575/2007 da STN. 

 § 2º. Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a 
aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB estadual, multiplicados por 100. 
 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

 Art. 6º. Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do art. 4º da LRF, o demonstrativo II - 
avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior tem como finalidade 
estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício 
orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública 
consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do 
alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. 

  

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 Art.7º. De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, os demonstrativos III - metas 
fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, de receitas, despesas, 
resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão 
estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 

 § 1º. A elaboração deste demonstrativo pelos municípios com 
população inferior a cinqüenta mil habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado 
metas fiscais em exercícios anteriores a 2005. 

 § 2º. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores 
devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices 
já comentados no demonstrativo I. 

 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
 Art. 8º. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o demonstrativo IV - 
evolução do patrimônio líquido deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do 
município e sua consolidação. 

 
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE 

ATIVOS 

 Art. 9º. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, 
estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido 
patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos 
regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo V - 
origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos estabelece de onde foram 
obtidos os recursos e onde foram aplicados. 

 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

 
 Art. 10. Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do art. 4º, da LRF, o anexo de metas 
fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua 
compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.  

  § 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da 
base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado. 

 § 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do 
aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
 
 Art. 11. O art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o 
ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

 Parágrafo único. O demonstrativo VIII - margem de expansão das despesas de caráter 
continuado destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 
atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. 

 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, 

DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA 

DÍVIDA PÚBLICA. 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E 
DESPESAS.  
 
 Art. 12. O § 2º, inciso II, do art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de metas 
anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 

  

 Parágrafo único. De conformidade com a portaria nº 575/2007-STN, a base de dados da 
receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa 
executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019. 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 

RESULTADO PRIMÁRIO. 

 Art. 13. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos 
orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras 
são capazes de suportar as despesas não financeiras. 

 Parágrafo único. O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à 
metodologia estabelecida pelo governo federal, através das portarias expedidas pela STN - 
Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 

RESULTADO NOMINAL. 

 Art. 14. O cálculo do resultado nominal, deverá obedecer a metodologia determinada 
pelo governo federal, com regulamentação pela STN. 

 
 Parágrafo único. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em 
conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o ativo disponível, mais haveres 

 § 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da 
base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado. 

 § 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do 
aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
 
 Art. 11. O art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o 
ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

 Parágrafo único. O demonstrativo VIII - margem de expansão das despesas de caráter 
continuado destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 
atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. 

 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, 

DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA 

DÍVIDA PÚBLICA. 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E 
DESPESAS.  
 
 Art. 12. O § 2º, inciso II, do art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de metas 
anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 

  

 Parágrafo único. De conformidade com a portaria nº 575/2007-STN, a base de dados da 
receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa 
executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019. 

 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 

RESULTADO PRIMÁRIO. 

 Art. 13. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos 
orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras 
são capazes de suportar as despesas não financeiras. 

 Parágrafo único. O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à 
metodologia estabelecida pelo governo federal, através das portarias expedidas pela STN - 
Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 

RESULTADO NOMINAL. 

 Art. 14. O cálculo do resultado nominal, deverá obedecer a metodologia determinada 
pelo governo federal, com regulamentação pela STN. 

 
 Parágrafo único. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em 
conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o ativo disponível, mais haveres 
financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, 
que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na 
dívida fiscal líquida. 

 
 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA 
DÍVIDA PÚBLICA 
 
 Art. 15. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. 
Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.    

 Parágrafo único. Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua 
elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos 
valores para 2020, 2021 e 2022.   
 
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 Art. 16. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro 
de 2020, serão definidas e demonstradas no plano plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com 
os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. 

 § 1º. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2020. Serão 
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do plano 
plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 

 
 § 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o poder 
executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas. 
 
 
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 
 
 Art. 17. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os poderes 
legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras, que recebam recursos 
do tesouro e da seguridade social e será estruturado em conformidade com a estrutura 
organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. 

 
 Art. 18. A lei orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma 
das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamentos 
fiscais e da seguridade social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, 
projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as 
portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar anexada 
os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 
 Art. 19. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o art. 
22, parágrafo único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá: 

 
 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO 
 
 
 Art. 20. O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e 
executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

 
 Art. 21. Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2019 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a 

contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou 
funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividades próprias 
da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de 
materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. 

 Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento 
de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por 
não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos 
de despesa que não o "34 - outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de 
terceirização". 
 
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA 
 
 Art. 49. O executivo municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar 
benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a 
geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos 
favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento das receitas 
a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que 
iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF). 

 Art. 50. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos 
para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante 
autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). 

 Art. 51. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza 
tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente entrará em vigor após 
adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF). 

 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 52. O executivo municipal enviará a proposta orçamentária à câmara municipal no 
prazo estabelecido na lei orgânica do município, que a apreciará e a devolverá para sanção até 
o encerramento do período legislativo anual. 

 § 1º. A câmara municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir 
o disposto no "caput" deste artigo. 

 § 2º. Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à 
sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o executivo municipal autorizado a 
executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei 
orçamentária anual. 

 Art. 53. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual 
atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. 

 Art. 54. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do 
exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do poder 
executivo. 

 Art. 53. O executivo municipal está autorizado a assinar convênios com o governo 
federal e estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização 
de obras ou serviços de competência ou não do município.  

 Art. 55. Encargos patronais não quitados após a formalização do termo de confissão da 
dívida poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais e consecutivas. 

 Art. 56. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
Prefeitura municipal de Santa Inês, aos 31 dias do mês de maio do 2019. 

 
 
 

                                                           Bruno Vieira Luvisotto 
Prefeito de Santa Inês 

 

Prefeitura municipal de Santa Inês, aos 31 dias do mês de maio do 

Bruno Vieira Luvisotto 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 
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REPUBLICAÇÃO 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2019 
Processo nº 82/2019 

    Considerando a solicitação formulada pela Secretaria de Assistência 
Social, considerando a oportunidade e conveniência de promover a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços Funerários, considerando 
a cotação de preços constante nos autos, e considerando que a contratação, pela 
sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada 
conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto 
para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual 
se justifica a formalização da presente dispensa, conforme certidão constante nos 
autos, DISPENSO A LICITAÇÃO com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei 
Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 14.340,00 (quatorze mil trezentos e 
quarenta reais) em favor de   BIANCA EGORI ARQUERLEI SILVA, CNPJ: 
20.938.011/0001-24.       

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus 
termos e atos. Até 31 de dezembro de 2019. 

 
Publique-se o presente ato de dispensa. 
Florida, 31 de maio de 2019. 

 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

se o presente ato de dispensa.
de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

 

2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018 

ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE COLORADO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da Rocha, n°605, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR, e a 
ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE COLORADO, inscrita no CNPJ nº. 07.318.250/0001-13, com sede na 
Rua Guido Valério, 20 – Parque Industrial, na Cidade de Colorado - Pr. representada pela Presidente 
Interina, a Sra. LAURA APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob nº 550.357.369-20, 
residente na Rua Santa Luzia, 971 em Colorado; 
 
   CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, ITEM 12.2 - DA                            

FISCALIZAÇÃO 
                     Em virtude do falecimento do Sr. Camilo Bianchini Cossito, o Item 12.2, da Clausula Décima Segunda - da 

Fiscalização, passará a ter a seguinte redação: 
12.2 - A presente transferência voluntária será fiscalizada pelos órgãos competentes, pela Secretária 
Municipal da Administração e Fazenda, ficando designada a Servidora a Sra. Aparecida Isabel de Souza, 
portadora do CPF Nº 026.985.739-70, residente e domiciliada em Itaguajé – Paraná, para exercer a 
fiscalização e o acompanhamento deste Termo de Fomento, nos termos disciplinados nos artigos 58, III e 67, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CLAUSULAS 
 

Permanecem inalteradas as demais Clausulas do Termo de Fomento. 
  

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

 
Itaguajé, 20 de Fevereiro de 2019 

 
                      Concedente 
 

 
    CRISOGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR       

                Prefeito Municipal                                            Proponente 
 

               ASSOCIAÇÃO CASA LAR DE COLORADO 
                                                                                                         CNPJ N° 07.318.250/0001-13 

   
                                                                                 

TESTEMUNHAS 

 

 

          ________________________________    _______________________________ 
                  DORIVANDER MARINHO LEAL        ALTAIR DAMIÃO DOS SANTOS              

               R.G.5.049.459-4/PR                       R.G.5.006.935-4-PR                                
               CPF: 841.757.539-15            CPF: 572.199.829-68 

 

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 SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO 
 
ESPÉCIE: Contrato n° 119/2017 – PMU. 
 
REF.: Processo Pregão n°. 41/2017. 
 
PARTES: Município de Uniflor e a empresa ANDRE CARLOS ALVES DOS SANTOS - MEI, 
portadora do CNPJ nº 12.384.094/0001-29. 
 
OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas prediais (baixa 
tensão) para atender todos os Departamentos do Município de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a cláusula Nona do contrato nº 119/2017 – PMU, 
sendo o prazo de execução dos serviços prorrogado no período de 24/05/2019 a 
23/05/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
a prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 23.880,00 (Vinte e 
Três Mil, Oitocentos e Oitenta Reais) sendo o valor mensal de R$ 1.990,00 (Hum Mil, 
Novecentos e Noventa Reais).  
 
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 20/05/2019. 
 
 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PORTARIA Nº1165/2019 
 

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA ESPECIAL NOS TERMOS DO 
ART. 142. DA LEI N.º 023/91 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que determina o Art. 142. 
da Lei 023/91 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º - Fica concedido a Servidora Municipal TEREZINHA 
DE OLIVEIRA, Licença Especial, de 90(noventa) dias, com remuneração integral, nos 
termos do Art. 142. da Lei N.º 023/91, com seu início de fruição em 09 de abril  de 
2019, período aquisitivo do qüinqüênio 2008 a 2012. 
 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELI, EM 24 DE MAIO   DE 2019. 
 
 

ADEMIR MULON  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a 
sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 

 
 Parágrafo único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da proposta 
orçamentária ao poder legislativo, o poder executivo municipal colocara à disposição da 
câmara municipal e do ministério público, os estudos e as estimativas de receitas para 
exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). 

 

 Art. 22. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá 
afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e 
executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão 
o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes 
necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF): 

 

I  -  projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de 
transferências voluntárias; 

II  - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
III  - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV  - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros 

das diversas atividades.  
 
 Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação 
financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício anterior, em cada fonte de recursos. 

 
 Art. 23. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente 
líquida, programada para 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as 
despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na lei orçamentária anual para 2019 (art. 
4º, § 2º da LRF). 

 

 Art. 24. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do 
município, aqueles constantes do anexo próprio desta lei (art. 4º, § 3º da LRF).  

 
 § 1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com 
recursos da reserva de contingência e também, se houver do excesso de arrecadação e do 
superávit financeiro do exercício de 2019. 

  
 § 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o executivo municipal 
encaminhara projeto de lei à câmara municipal, propondo anulação de recursos ordinários 
alocados para outras dotações não comprometidas. 

  

 Art. 25. O orçamento para o exercício de 2020 destinará recursos para a reserva de 
contingência, não inferior a 3% das receitas correntes líquidas previstas e 35% do total do 
orçamento de cada entidade para a abertura de créditos adicionais suplementares. (art. 5º, III 
da LRF). 

 
 § 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção 
de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais 
suplementares conforme disposto na portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e portaria STN nº 
163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF). 

 
 § 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos 
fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 15 de novembro de 2020, poderão ser 
utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais 
suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.   
 Art. 26. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei 
orçamentária anual se contemplados no plano plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 

 

 Art. 27. O chefe do poder executivo municipal estabelecerá até 30 dias após a 
publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso (art. 8º 
da LRF). 

 

 Art. 28. Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2020 com 
dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a 
qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado 
ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). 

 

 Art. 29. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do anexo 
próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 
2º, V e art. 14, I da LRF). 

 

 Art. 30. A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privadas, 
beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, 
de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e 
dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF). 

 
 Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do tesouro municipal deverão 
prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma 
estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição 
Federal).  

  

 Art. 31. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua 
dispensa/inexigibilidade.  

 
 Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas 
despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 
2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I 
do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). 

 
 Art. 32. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos 
programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 

 

 Art. 33. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas 
pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos 
recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF). 

 

 Art. 34. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a 
preços correntes. 

 

 Art. 35. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de 

  
 Art. 26. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei 
orçamentária anual se contemplados no plano plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 

 

 Art. 27. O chefe do poder executivo municipal estabelecerá até 30 dias após a 
publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso (art. 8º 
da LRF). 

 

 Art. 28. Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2020 com 
dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a 
qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado 
ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). 

 

 Art. 29. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do anexo 
próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 
2º, V e art. 14, I da LRF). 

 

 Art. 30. A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privadas, 
beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, 
de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e 
dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF). 

 
 Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do tesouro municipal deverão 
prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma 
estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição 
Federal).  

  

 Art. 31. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua 
dispensa/inexigibilidade.  

 
 Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas 
despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 
2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I 
do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). 

 
 Art. 32. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos 
programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 

 

 Art. 33. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas 
pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos 
recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF). 

 

 Art. 34. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a 
preços correntes. 

 

 Art. 35. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de 
despesa/modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de 
que trata a portaria STN nº 163/2001. 

 
 Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito 
do poder executivo e por decreto legislativo do presidente da câmara no âmbito do poder 
legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal). 

 
 Art. 36. Durante a execução orçamentária de 2020, o poder executivo municipal, 
autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no 
orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas 
prioridades para o exercício de 2020 (art. 167, I da Constituição Federal). 

 

 Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder por decreto, nos termos do Art. 
7º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, 
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, a 
compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios 
dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global com 
a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei. Bem como criar 
fontes e elementos de despesa de acordo com o art. 43º e seus incisos da lei n. 4.320/64. 
 

 Parágrafo Primeiro - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder por 
Decreto, suplementações nas dotações definidas neste Orçamento, a compensação, 
conversão ou criação de fontes de recursos ordinários vinculados ou próprios dos 
projetos/atividades/operações especiais e das obras, bem como a suplementação pelo excesso 
de arrecadação sobre a previsão orçamentária, individualizada por fontes de recursos, bem 
como por superávit financeiro do exercício anterior, com a finalidade de assegurar a execução 
das programações definidas nesta Lei, os quais não serão computados no limite de créditos 
adicionais abertos com base neste artigo. 
 

 Parágrafo Segundo - Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput 
deste artigo o valor correspondente à amortização e encargos da dívida e às despesas 
financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.  
 

 Art. 38. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se 
destinar a: 
 

I – destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e Encargos 
Sociais, ficando, também autorizada a redistribuição das dotações de pessoal, nos termos do 
artigo 66, parágrafo único da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida mediante utilização de recursos provenientes de anulação de 
dotações; 
 

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos 
e convênios; 
 

IV – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em 
Programas de Trabalho das funções de Saúde, Assistência, Previdência, e em programas 
relacionados à manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de 
dotações das respectivas funções; 
 

V – destinados a suprir insuficiências em dotações de projetos e atividades 
decorrentes do efetivo recebimento de recursos a eles legalmente vinculados, conforme 
estabelece o Artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000;  
 

VI – abertos pela transposição de elementos de despesa dentro da mesma categoria 
econômica e na mesma unidade administrativa. 
 VII – criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos 
Projetos/Atividade/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a 
finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei. 
 

 

 Art. 39. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo poder público municipal, 
obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. 

 

 Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, 
tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas 
físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF). 

 
 Art. 40. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual, que 
integrarem a lei orçamentária de 2020 serão objeto de avaliação permanente pelos 
responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e 
avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF). 

 
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 Art. 41. A lei orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de 
operações de crédito para atendimento à despesas de capital, observado o limite de 
endividamento, de até 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre 
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF). 

 
 Art. 42. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei 
específica (art. 32, parágrafo único da LRF). 

 Art. 43. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e 
enquanto perdurar o excesso, o poder executivo obterá resultado primário necessário através 
da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF). 

 
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 
 
 Art. 44. O executivo e o legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 
2018, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a 
remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso 
público ou caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 
169, § 1º, II da Constituição Federal). 

 Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar 
previstos na lei de orçamento para 2020. 
 Art. 45. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a 
despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2020, executivo e legislativo, 
obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, 
respectivamente (art. 71 da LRF).      

 Art. 46. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá 
autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não 
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da 
LRF). 

 Art. 47. O executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas 
com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (arts. 19 e 20 da LRF): 

I  - eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II  - eliminação das despesas com horas-extras; 
III  - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV  - demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 

 
 Art. 48. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de 
mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a 

financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, 
que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na 
dívida fiscal líquida. 

 
 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA 
DÍVIDA PÚBLICA 
 
 Art. 15. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. 
Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.    

 Parágrafo único. Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua 
elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos 
valores para 2020, 2021 e 2022.   
 
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 Art. 16. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro 
de 2020, serão definidas e demonstradas no plano plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com 
os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. 

 § 1º. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2020. Serão 
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do plano 
plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 

 
 § 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o poder 
executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas. 
 
 
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 
 
 Art. 17. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os poderes 
legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras, que recebam recursos 
do tesouro e da seguridade social e será estruturado em conformidade com a estrutura 
organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. 

 
 Art. 18. A lei orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma 
das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamentos 
fiscais e da seguridade social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, 
projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as 
portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar anexada 
os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 
 Art. 19. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o art. 
22, parágrafo único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá: 

 
 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO 
 
 
 Art. 20. O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e 
executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

 
 Art. 21. Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2019 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a 
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EXTRATO DE SALDO REMANESCENTE 
CONTRATO:...................................Nº 162/2019 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 51/2018 

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

CONTRATADA:............... GESTTI – GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

CNPJ sob nº. 14.393.106/0001-07 

OBJETIVO:....................... Aquisição de material elétrico para o município de Colorado 

VALOR R$ 11.725,00 (onze mil, setecentos e vinte e cinco reais) 
 
Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço 

Unit. 
Preço 
Total 

1 5,00  MENSA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LEITURA DE HIDROMETRO Prazo de 
implantação: imediato na assinatura do contrato; a) Compatível com o sistema 
operacional Windows 7 ou superior; b) Utilização de formato visual gráfico, 
padrão Windows; c) Permitir parametrização geral da parte operacional, do 
cálculo da fatura e da impressão da fatura; d) Permitir parametrização individual 
por agente de leitura permitindo configurações diferentes para cada agente bem 
como o uso de diversos equipamentos entre os agentes; e) Banco de dados SQL 
Server 2008 ou superior; f) Rotina de importação de arquivos do sistema gestor 
para o módulo mobile no formato TXT, por agente de leitura, de acordo com o 
lay-out que será definido e apresentado posteriormente. Este arquivo conterá 
todos os dados necessários ao cálculo e impressão da fatura; g) Rotina de 
visualização de leituras com todos os dados de cálculo e impressão da fatura, 
podendo visualizar fotos e a fatura graficamente em modelo similar ao impresso; 
h) Rotina de exportação de arquivos do módulo mobile para o sistema gestor no 
formato TXT, por agente de leitura, de acordo com o lay-out que será definido e 
apresentado posteriormente. Este arquivo deverá retornar todos os dados 
relativos a leitura, cálculo e impressão da fatura; i) Permitir parametrização das 
regras de cálculo e impressão da fatura; j) Permitir visualização e listagem de log 
do processo de leituras e impressão simultânea para leituras efetuadas no mínimo 
de 30 dias; k) Estar previamente integrado ao sistema gestor utilizado na empresa; 
l) Disponibilidade das informações de log para exportação para o sistema gestor; 
m) Permitir customização de mensagem de saldo de consumo; n) Possuir 
relatórios operacionais de: I. Estatística; II. Listagem de tarefas; III. Log; IV. 
Planilha de leituras; V. Relação de serviços VI. Valores calculados; VII. Resumo 
de Faturamento; VIII. Histórico de Consumo; o) Possuir recurso para a criação e 
geração de relatórios pelo próprio usuário; p) Possuir recursos de controle de 
usuários, senhas e acessos; q) Possuir recursos de gerenciamento do banco de 
dados; r) Possuir recurso de instalação automática do software mobile nos 
coletores/ smartphones; s) Possuir recurso de exportação de múltiplos arquivos; 
t) Permitir parametrização de configuração para desligamento automático dos 
coletores/smartphones; u) Permitir parametrização para exibição da leitura 
anterior e consumo médio nos coletores/smartphones; v) Permitir parametrizar a 
utilização do campo tipo de entrega da fatura durante as leituras; w) Permitir 
parametrizar a utilização do campo motivo de não entrega da fatura durante as 
leituras; x) Permitir parametrização de cálculo proporcional por dias de consumo; 
y) Permitir parametrização de fontes para a impressora; z) Permitir 
parametrização de alerta diferenciado para leitura fora da faixa; aa) Permitir 
parametrização para alteração de data de leitura no coletor/smartphone; bb) 
Permitir parametrização para alertar ocorrência anterior e observações no 
coletor/smartphone; cc) Recurso para lançar ocorrência para toda uma rota ou 
parte de uma rota; dd) Possuir parametrização de mensagens de comunicado de 
débito emitido em documento a parte; ee) Possuir parametrização de mensagens 
de comunicado de consumo alterado emitido em documento a parte; ff) Possuir 
parametrização de mensagens de comunicado por ocorrência emitido em 
documento a parte; gg) Possuir parametrização de mensagens de quitação anual 
de débitos emitido em documento a parte; hh) Permitir parametrização de rotina 
de recadastramento no ato da leitura; ii) Permitir parametrização de uso de 
recursos de fotos no ato da leitura; jj) Possuir rotina de gerenciamento de grupos 
de leitura; kk) Possuir rotina de distribuição lógica dos grupos de leitura; ll) 
Possuir rotina de exportação e importação de grupos de leitura local ou por FTP 
através de recursos de internet; mm) Possuir parametrização dos equipamentos 
usados para telemetria e suas funcionalidades; nn) Possuir relatórios gerenciais de: 
I. Consumidores por ocorrência; II. Faturamento; III. Leituras não efetuadas; IV. 
Resumo de ocorrências por leiturista; V. Resumo quantitativo de leituras; oo) 
Possuir rotina de recebimento e envio das leituras on-line; pp) Possuir rotina para 
visualização da rota e rastreamento do leiturista por GPS com apresentação dos 
dados de leitura, valores da fatura, data/hora e etc. de cada ponto em Mapas; qq) 
Possuir rotinas de repasse;  

READER-
R 

1.800,00  9.000,00  

4 250,00  UINID BOBINAS DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL PARA FATURA DE ÁGUA - a) 
Papel termo sensível para faturas de água; b) Gramatura: 65 a 75g/m2; c) 
Espessura: 70 a 80?m; d) Brancura frontal: >= 85%; e) Rugosidade PPS (1.0 
MPa)<= 2.0?m; f) Vida útil do papel antes da impressão: 10 anos; g) 
Durabilidade mínima da impressão térmica com armazenamento em condições 
adequadas (estabilidade da imagem): 5 (cinco) anos; h) Impressão frente: tinta 
termo resistente; i) O papel jamais poderá soltar pó ou detritos; j) Bobinas sem 
aprisionamento no tubete/tarugo: O papel deverá soltar-se livremente ao final, 
não sendo necessário marca sinalizadora de final de bobina; k) Embobinamento: 
Firme, sem folga, livre de emendas, pó e detritos, com lado termosensível do 
papel para fora (externo); l) 100 faturas por bobina; m) Dimensões da fatura: 
235x100mm com canhoto de 53mm; n) Até 4 cores - frente e verso; o) Diâmetro 
do tubete: interno de 20 mm e externo no máximo de 26 mm; p) Diâmetro 

GTI 10,90  2.725,00  

máximo total da bobina: 57mm; q) Características de resistência: i. Calor seco: 
(condição 50ºc - 24 horas): perda de imagem < 10%; iii. Luz 16.000 luxes: 
(condição 24 horas): perda de imagem  

Total 
11.725,00  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.042.3390.40 1000 591/2019 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.3390.39 1510 565/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.3390.39 1000 588/2019 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.4490.52 1000 592/2019 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.4490.52 1000 567/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.3390.30 1000 584/2019 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

2.042.3390.30 1000 561/2018 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO SAN 

Vigência: 12 meses 
Colorado, 22 de Maio de 2019. 
 
_____________________________________ 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 

Vigência: 12 meses
Colorado, 22 de Maio de 2019.

_____________________________________
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO
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AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 045/2019. 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST COM USINA MOVEL 
ATRAVÉS DO CONSORCIO PUBLICO DE INFRA-ESTRUTURA CINDEPAR, PARA SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE RESIDENCIAL CIDADE UNIVERSITÁRIA, 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2537/2013).  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO. 
VENCEDOR: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARANÁ – CINDEPAR. 

CNPJ: 18.273.727/0001-08. 

VALOR: R$ 457.120,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E VINTE 
REAIS). 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do 
art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93, ao proponente CONSORCIO PUBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARANÁ – 
CINDEPAR - CNPJ: 18.273.727/0001-08. 

Colorado-Pr, 31 de Maio de 2019. 
___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 

18.273.727/0001-08.

___________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO
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EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO 
DO PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA 
PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 16/2019 – MENOR PREÇO ITEM, O QUAL 
TEM A SEGUINTE FINALIDADE: 
 
DO OBJETO:   A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SOM PARA FESTIVIDADE, destinado ao atendimento da 
administração municipal, conforme descritos no ANEXO I - Termo de Referência. 
 

 
DO VALOR MÁXIMO POR LOTE: O TOTAL DA PROPOSTA POR LOTE NÃO PODERÁ SER 

SUPERIOR AO SEGUINTE VALOR: R$ 24.525,00 (vinte e quatro 
mil e quinhentos e vinte e cinco reais) 

 
   
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, 

DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ 
ÀS 08:15 HORAS DO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. 

 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ 

REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, ÁS 08:30 HORAS, NA 
SALA APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARANAPOEMA. 

 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá 
ser obtida na sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy -216 
centro ou através do telefone (44) 3342-1133, em horário comercial. 
 
 

      Paranapoema, 30 de Maio de 2019. 
 

 
_________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2019 

 
 
HOMOLOGO E ADJUDICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 36/2019 – P.M.P, NA FORMA 
 
 
 
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:  contratação de empresa especializada em treinamento de futebol.   

 
EMPRESA: AAlliinnee  ddee  LLiimmaa  CCaassttrroo  --  MMEEII 
 
CNPJ: 23.523.457/0001-86 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 9.480,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
08.010.08.244.0050.2310.339039.0000 RED. 582 
 
                                                                                          

PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 

 

 Paranapoema, 30 de Maio de 2019. 

 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 
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EXTRATO CONTRATO Nº 1185-821//22001199 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: JJ  VV  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA  CCAANNOO,, inscrita no CNPJ/MF sob n° 30.202.736/0001-03, com 
sede a Rua Vereador Jose Assunção, 167, Estado do Paraná, doravante denominada de 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr João Vitor de Oliveira Cano, proprietário, 
portador do CPF n° 045.113.919-47, e RG nº 81227861, residente e domiciliado na cidade de 
Jardim Olinda Estado do Paraná. 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento de futebol. 

 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 06(seis) meses a partir da 
assinatura. 

 

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato,  a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R$ 9.480,00 (nove mil e 
duzentos e oitenta reais),  mediante apresentação de nota Fiscal . 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

08.010.08.244.0050.2310.339039.0000 RED. 582 
 
 
 

 
Paranapoema, 31 de Maio de 2019. 

 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
PREFEITA MUNICIPAL  

CONTRATANTE 
 
 

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 licitaçãon° 20/2019, nos 
termos do Artigo 24 caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2019 
Contratada: L.R.CELICO – SERVIÇOS CNPJ/MF: 20.665.855/0001-49 
Objeto do Contrato: Contratação de serviços de manutenção em escada giratória, 
utilizada na manutenção da Iluminação Pública desta cidade.  
Valor: R$ 2.640,00 
Data da assinatura: 31 de maio de 2019 
Dotação orçamentaria:  

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
05.01.15.452.0005.2.016 0507 109/2019 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
  111/2019  
    

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 31 DE MAIO DE 
2019. 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.79/2018,  objetivando a Contratação de 
serviços comuns de engenharia, em caráter auxiliar, em proveito da Prefeitura Municipal 
de Flórida, englobando auxilia na análise e aprovação de projetos de edificações para 
emissão de alvarás de construções, Emissão de atestado de conclusão de obras de 
edificações construídas no município, Fiscalização de obras e edificações, praças, rede 
de galerias pluviais, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, rede de distribuição 
de água tratada, quadra de esportes, teste de carga em pavimentações existentes e 
elaboração de orçamentos de obras diversas; Elaboração de projetos arquitetônicos de 
edificações residenciais até 70 m², para pessoas carentes enquadradas nos programas 
da Secretaria Municipal de Assistência Social; Consultoria técnica na área de engenharia 
em proveitos de atividades de gestão municipal.. decorrente de Pregão n°   39/2018, 
que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a ACHAVRO 
ENGENHARIA LTDA  inscrita no CNPJ sob nº. 13.310.323/0001-23. aditivam o contrato 
com término 30/05/2020 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. 
 
 

FLÓRIDA 31 de maio de 2019. 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
PREFEITO MUNICIPAL

 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n° 2 Termo do contrato nº.76/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO A DISTÂNCIA E 
PRESENCIAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PARA O 
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA.. decorrente de Pregão n°   38/2017, que entre si celebram 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA e a SISAMHIL  - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME  inscrita no CNPJ sob 
nº. 00.909.271/0001-64. aditivam o contrato com término 01/06/2020 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. 
 
 

FLÓRIDA 30 de maio de 2019. 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

www.elotech.com.br 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
PREFEITO MUNICIPAL
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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: 12/2019  
b) PROCESSO Nrº - 51/2019             
c) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO             
d) Data Homologação: 31/05/2019  
e) Objeto Homologado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA 

ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA. 

 

 

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
Fornecedor: CAPEL ELETRICA EIRELI - ME 
CNPJ/CPF: 21.056.639/0001-69 
LOTE ÚNICO – Foi valorizado no valor de R$ 202.988,00 (duzentos e dois mil e novecentos e 
oitenta e oito reais).  
 
 

 
Paranapoema, 31 de Maio de 2019.  

 
 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
 
 
 
 

____________________________________________ 
JOÃO DOS SANTOS COSTA 

PREGOEIRO 
 
 

____________________________________________
JOÃO DOS SANTOS COSTA

PREGOEIRO

 

 
 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 034/2019 
 
O MUNICÍPIO DE COLORADO torna público que realizará às 08horas30 min do dia 14 de Junho de 2019, 
situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para eventual 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS, descrito em Edital sob 
o regime de execução empreitada por preço global – tipo de licitação menor percentual proposto pela 
licitante à título de taxa de administrativa. A pasta técnica estará disponível através do site: 
www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 03 de Junho de 2019. Informações adicionais 
deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
Colorado (PR), 31 de Maio de 2019. 
 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 
 

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 004/2019 
  
 O MUNICIPIO DE COLORADO torna público que realizará, às 08hs30min do dia 18 de Junho de 
2019, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, TOMADA DE PREÇO, para Contratação de 
empresa para construção de cobertura metálica, muro em alvenaria na APAE do município de Colorado, sob-
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: 
www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 03 de Junho de 2019. Informações adicionais 
deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 

Colorado (PR), 31 de Maio de 2019. 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito 

 
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 005/2019 

 
O MUNICIPIO DE COLORADO torna público que realizará, às 13hs30min do dia 18 de Junho de 2019, 
situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, TOMADA DE PREÇO, para Contratação de empresa 
em reforma e ampliação de uma área educacional civil localizado no município de Colorado, Avenida Parigot de 
Souza 400, Parque Industrial I Quadra 01, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. A 
pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 03 de 
Junho de 2019. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: 
licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
Colorado (PR), 31 de Maio de 2019. 

 
Marcos José Consalter de Mello 

Prefeito 

 

licitacao@colorado.pr.gov.br.

Maio de 2019.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colora

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO 

Colorado (PR), 31 de Maio de 2019.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

  
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

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

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

 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº 08-2019 – ID Nº. 1090-2019 
 

Pregão Presencial - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12-2019 
 

Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

Contratado – ADÃO LOPES DE ANDRADE - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.900.356/0001-71 
 
Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO  DE ESCAPAMENTOS DOS VEICULOS  DA FROTA MUNICIPAL. 
 
Valor –  R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), referente ao lote 01.    
 
Dotação:  
 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.014.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.014.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.016.3.3.90.39.00.00. - 1102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.017.3.3.90.39.00.00. - 31116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1012 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00. - 31494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.08.243.0029.2.046.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
Vigência: 
  
12 (doze)  meses. 

Itaguajé, 31 de Maio de 2019 

 
CONTRATANTE 

 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 

  
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

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

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº. 09-2019 – ID Nº. 1091-2019 
 

Pregão Presencial - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12-2019 
 

Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

Contratado – J A RODRIGUES & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 28.193.517/0001-63. 
 
Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO  DE ESCAPAMENTOS DOS VEICULOS  DA FROTA MUNICIPAL. 
 
Valor –  R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), referente ao lote 02.    
 
Dotação:  
 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.014.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.014.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.016.3.3.90.39.00.00. - 1102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.017.3.3.90.39.00.00. - 31116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1012 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.001.12.361.0035.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.001.10.301.0012.2.028.3.3.90.39.00.00. - 31494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.001.08.243.0029.2.046.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
Vigência: 
  
12 (doze)  meses. 

Itaguajé, 31 de Maio de 2019 

 
CONTRATANTE 

 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 

Itaguajé, 31 de Maio de 2019

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

Itaguajé, 31 de Maio de 2019

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

         
  

 
 
 
 

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  ------------------------------ 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão  
de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 
 

a) Processo Nrº              : 31/2019 
b) Licitação Nrº             :            12/2019 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Data Homologação   : 31/05/2019 
e) Objeto Homologado  : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO  DE ESCAPAMENTOS DOS 
VEICULOS  DA FROTA MUNICIPAL 

 
Fornecedor: ADAO LOPES DE ANDRADE - ME 
CNPJ: 84.900.356/0001-71 
 
LOTE 1 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO LEVE Unid 85,00 29,2000 2.482,00 
2 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PESADO Unid 75,00 77,2840 5.796,30 
3 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO LEVE Unid 600,00 9,9000 5.940,00 
4 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PESADO Unid 270,00 51,6100 13.934,70 
5 SERVIÇOS DE CAMBAGEM Unid 60,00 62,4500 3.747,00 
    TOTAL  31.900,00 
 
Fornecedor: J A RODRIGUES & CIA LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 28.193.517/0001-63 
 

LOTE 2 
Item Descrição Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE ESCAPAMENTOS 

Unid 260,00 47,7827 12.423,50 

2 SERVIÇOS DE OXIACETILENO EM  REPARAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ESCAPAMENTOS. 

Unid 150,00 62,5100 9.376,50 

    TOTAL  21.800,00 
 

Valor Total Homologado - R$ 53.700,00 
 
 

 
ITAGUAJÉ, 31 de Maio de 2019. 

 
 

_____________________________________ 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

Valor Total Homologado -

ITAGUAJÉ, 31 de Maio de 2019.

_________________________________________________________ ____________________________________________________
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL


