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CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 018/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: PATO FONE SISTEMA DE SEGURANÇA E 
COMUNICAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 29.162.417/0001-32. VALOR TOTAL: R$ 3.367,50 (três 
mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). OBJETO: contratação empresa 
especializada p/ fornecimento de câmeras de segurança e demais equipamentos necessários, 
incluindo os serviços de instalação e configuração. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 009/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-67. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 dias. DATA DA ASSINATURA: 02/08/2022. Assinam: Enio Valdir 
Ceni, pela Câmara, e Edriano F. Lavezzo, pela empresa. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 015/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: WILSEN E WILSEN LTDA, CNPJ nº 03956874/0001-05. 
VALOR TOTAL: R$ 505,16. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, e produtos de copa e 
cozinha. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 008/2022. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei 
nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-25. PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: 31/12/22. 
DATA DA ASSINATURA: 28/07/22. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Wagner Joao 
Wilsen, pela empresa. 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 016/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: GUERRO E PAGNUSSAT LTDA, CNPJ nº 09461639/0002-
20. VALOR TOTAL: R$ 2.151,61. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, e produtos de 
copa e cozinha. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 008/2022. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, 
da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-25. PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: 
31/12/22. DATA DA ASSINATURA: 28/07/22. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Gerli G. 
Dal Berto, pela empresa. 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 017/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: SALVADOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ 
nº 82019662/0001-78. VALOR TOTAL: R$ 723,09. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, 
e produtos de copa e cozinha. ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 008/2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-25. PRAZO DE 
VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: até 31/12/22. DATA DA ASSINATURA: 28/07/22. Assinam: Enio Valdir 
Ceni, pela Câmara, e Everton Salvador, pela empresa. 
 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.
                         

                RUA: Elpí�dio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122

                    CEP.   85.548-000          -           Hono� rio  Serpa           -            Parana�                

                                            
                                              DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

A Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR avisa aos interessados que fará realizar no
dia 17 de Agosto de 2022 às 09hs00min, a abertura da licitação na modalidade de Pregão
Presencial  tipo  MENOR  PREÇO,  para Contratação  de  empresa  especializada  em
serviço  de  instalação  e  configuração  de  servidor,  locação  de  software  para
gerenciamento  de  internet  e  prestação  de  serviços  de  assistência  técnica  em
computadores  equipamentos  e  redes  de  informática. E  que  atenderem a  todas  as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

Do Protocolo E Sessão De Abertura:  O Credenciamento e os envelopes de Proposta e

Habilitação deverão ser protocolados no dia 17 de Agosto de 2022, das 08hs00min horas
até as 08hs30min. Local do protocolo e da realização da sessão pública do pregão: Sala

de Licitações da Prefeitura Municipal de Honório Serpa – PR, situada na Rua Elpídio dos

Santos, Nº 541, centro, na cidade de Honório Serpa – PR.

Edital  na  íntegra:  à  disposição  dos  interessados  no  Departamento  de  Licitações.

Informações  complementares  através  do  telefone  (46)  3245-1130  pelo  e-mail:

licitacaopmhonorioserpa@gmail.com.

Honório Serpa, 03 de Agosto de 2022.

Lucio Diego Guerra
Pregoeiro Subistituto
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DECRETO: 0201/2022 
 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação e por excesso de 
arrecadação no Orçamento de 2022 do Município de Clevelândia, Estado do 
Paraná no valor de R$ 194.037,39 (Cento e noventa quatro mil trinta e sete reais 
e trinta e nove centavos). 

 
   A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado 
pela Lei Municipal nº 2761/2021. 

D E C R E T A 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Geral do 
Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano de 2022, destinado ao suporte das despesas a serem 
realizadas com recursos oriundos de Anulação e por excesso de arrecadação no valor R$ 194.037,39 (Cento e noventa 
quatro mil trinta e sete reais e trinta e nove centavos), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias.  
 
05 – Secretaria Municipal Saúde e Saneamento 
05.02 – Fundo Municipal de Saúde 
103020015.2.042000 – Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná 
3.1.71.70.00 – 303 – Rateio pela Participação em Consorcio Publico.................................. R$ 157.000,00 
3.3.71.70.00 – 303 – Rateio pela Participação em Consorcio Publico.................................... R$ 15.000,00 
06- Secretaria Municipal de Assistência Social 
06.03- Fundo Municipal de Assistência Social 
082440018.2.035000- Transferências do Sistema Único da Assistência Social- SUAS 
3.3.90.30.00 – 1022 – Material de Consumo...................................................................................R$ 36,24 
09 – Secretaria Municipal de Industria e Comercio 
09.01 – Administração S.M.IC> 
226620034.1.003000 – Construção de Barracão Industrial 
4.4.90.51.00 – 632 – Obras e Instalações................................................................................R$ 10.702,10 
4.4.90.51.00 – 890 – Obras e Instalações................................................................................R$ 11.299,05 
Total........................................................................................................................................R$ 194.037,39 
 
Art.2º- Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados recursos de 
anulação e excesso de arrecadação descritos abaixo: 
Anulação 
05 – Secretaria Municipal Saúde e Saneamento 
05.02 – Fundo Municipal de Saúde 
175120004.2.046000 – Saneamento Básico 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica................................................ R$ 172.000,00  
Excesso de Arrecadação 
1.3.2.1.02.0.1.30 – 1022– Portaria 369/2020 - 1022-Transferência do Suas- Covid.......................R$ 36,24 
2.1.1.9.99.0.1.01 – 632 – Operação de Credito Iluminação Publica e Barracão Indústria...... R$ 10.702,10 
2.4.2.2.99.0.1.04 – 890 – SEDU Convenio 676/2020 – Infraestrutura Urbana.........................R$ 11.299,05 
Total........................................................................................................................................R$ 194.037,39 
 
Art.3º- Este Decreto entra em vigor desta data, revogadas as disposições em contrário. 
             

Gabinete da Prefeita de Clevelândia- Estado do Paraná, em 02 de agosto de 2.022. 
 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA DE CLEVELÂNDIA  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 52/2.022  
UASG: 987509 

 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
 

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no 
dia 17/08/22, às 14:00h, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia 
– PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do 
COMPRAGOVERNAMENTAIS, http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual tem por objeto: 
“Contratação de empresa especializada em limpeza, manutenção e conservação das unidades 
escolares, bem como, dos demais espaços adjuntos a rede municipal de educação, com 
disponibilização de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários” 
,  nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência. 
 
OBS: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet, pelos endereços eletrônicos:  
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.clevelandia.pr.gov.br/licitacao, podendo também 
ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br. Mais Informações pelo telefone: 
(46)3252-8007. 

 
 

Clevelândia, 03 de agosto de 2022 
 
 
 
 

RODRIGO A. MENDES A SILVA 
PREGOEIRO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR    
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022  

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – PARA OS ITENS:  70,74,112,121,123,126,129 E 159 COM 
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI.  ITENS: 71, 75, 113, 122, 124, 127, 130 e 160 AMPLA 
CONCORRÊNCIA. PARA OS DEMAIS ITENS: COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS EM ÂMBITO REGIONAL. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS E APARELHOS DE INFORMÁTICA E DE 
TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Início do cadastro das propostas: a 
partir das 08h00min do dia 05 de agosto de 2022 até às 08h00min do dia 19 de agosto de 2022. 
Abertura das propostas após as 08h00min do dia 19 de agosto de 2022. Início da disputa de 
preços às 13h30min do dia 19 de agosto de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 
3.308.370,10. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão 
Eletrônico estão disponíveis no site www.bll.org.br. O edital está disponível nos sites 
www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bll.org.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 03 
de agosto de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
RESULTADO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2022 
DATA: 13/07/22      ABERTURA: 01/08/22   PROPOSTA ATÉ: 08:00 HS       DISPUTA: 09:00 HS 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO TIPO 
MINIVAN/SUV, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 07 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 
Considerando que a empresa VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA não apresentou a certidão estadual da 
empresa, a mesma foi INABILITADA; 
Considerando que a empresa SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA foi inabilitada, pois não apresentou o 
documento exigido no edital, no item 8, subitem 8.11.1.3. Da Documentação Técnica, alínea “a”, o qual 
solicita: “Apresentação de documento que comprove seja como fabricante ou como concessionário 
autorizado pelo fabricante do veículo novo, nos termos da Lei nº 6.729 de 28 de novembro de 1979.” Bem 
como apresentou declaração de assistência técnica e oficina de manutenção no Estado do Paraná, porem 
foi solicitado no edital, no item 8, subitem 8.11.1.3. Da Documentação Técnica, alínea “b”: Declaração de 
assistência técnica e oficina de manutenção no Estado do Paraná (ver modelo Anexo VI). Se a Assistência 
Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a declaração, termo de 
compromisso assinado pelo fabricante do veículo, indicando quem fará a Assistência Técnica. Não 
apresentou termo de compromisso assinado pelo fabricante do veículo, indicando quem fará a Assistência 
Técnica; 
DECLARO, a presente licitação FRACASSADA. 

Coronel Vivida, 02 de agosto de 2022. 
Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 061/2022 – PMR. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS SOLICITANTES., em favor da seguinte empresa: 
 L. MOHR EIRELI, no valor total de R$ 14.983,52 (quatorze mil 
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos); 
 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA, no valor total de R$ 
10.978,00 (dez mil novecentos e setenta e oito reais); 
 JP EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 347,50 (trezentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); 
 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI, no valor total de R$ 
2.241,00 (dois mil duzentos e quarenta e um reais); 
 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no valor total 
de R$ 1.858,00 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais); 
 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI, no valor total de R$ 
699,00 (seiscentos e noventa e nove reais); 
 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor 
total de R$ 1.910,00 (um mil novecentos e dez reais); 
 TYSKI & MACHOVSKI LTDA, no valor total de R$ 14.300,00 
(quatorze mil e trezentos reais); 
 R. S. ELETRO LTDA, no valor total de R$ 1.743,90 (um mil 
setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos); 
 ARGOS LTDA, no valor total de R$ 456,85 (quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); 
 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta 
e sete reais). 

Renascença, 03 de agosto de 2022. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 – PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 050/2022 – PMR. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, em favor da seguinte empresa: 
 E.R. KOCH & CIA LTDA, no valor total de R$ 7.368,00 (sete mil 
trezentos e sessenta e oito reais); 
 BELINKI & SOUZA LTDA, no valor total de R$ 511,00 
(quinhentos e onze reais); 
 L. L. MALKUT LTDA, no valor total de R$ 36.877,90 (trinta e seis 
mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos); 
 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor total 
de R$ 3.300,15 (três mil e trezentos reais e quinze centavos); 
 MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, no valor total de 
R$ 3.065,60(três mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos); 
 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, no valor total de R$ 455,00 
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 
 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E 
SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$ 19.699,48 (dezenove mil seiscentos e 
noventa e nove reais e quarenta e oito centavos); 
 TREER TECNOLOGY EIRELI, no valor total de R$ 6.850,00 (seis 
mil oitocentos e cinquenta reais); 
 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS 
LTDA, no valor total de R$ 2.690,58 (dois mil seiscentos e noventa reais e 
cinquenta e oito centavos); 
 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA, no valor total de R$ 27.890,00 (vinte e sete mil 
oitocentos e noventa reais); 
 KGR ATACADISTA LTDA, no valor total de R$ 17.826,77 
(dezessete mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos); 
 VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA, no 
valor total de R$ 1.404,00 (um mil quatrocentos e quatro reais); 

Renascença, 03 de agosto de 2022. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 – PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 055/2022 – PMR. 
Objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL DE 
VEÍCULOS, em favor da seguinte empresa: 
 SO BATERIAS COMERCIOO DE BATERIAS LTDA, no valor 
total de R$ 10.944,00 (dez mil novecentos e quarenta e quatro reais); 
 ARMY BATERIAS LTDA, no valor total de R$ 92.768,60 (noventa 
e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos). 

Renascença, 03 de agosto de 2022. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 067/2022 – PMR. 
Objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C, 
E BRITA GRADUADA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, em favor da seguinte empresa: 
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, no valor total 
de R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais). 

Renascença, 03 de agosto de 2022. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a 
Licença de Operação - LO, com validade de 27/08/2022, para a atividade de serviços de saúde 
(laboratórios clínicos) localizada na Rua Pedro Ramires de Mello, 429, andares 3 e 4, Centro, 
Pato Branco - PR - CEP 85.502-050. 
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2022 
                     O Município de Chopinzinho, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o n° 76.995.414/0001-60, com sede na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, através da 
Secretaria de Assistência Social, torna público que fará, a partir da publicação deste Edital, com prazo para 
apresentação da documentação de habilitação de 30 (trinta) dias, CHAMADA PÚBLICA, para fins de inscrição e 
qualificação de Organização Social no Município, na área da ASSISTÊNCIA SOCIAL para futura celebração de Contrato 
de Gestão do Centro de Convivência do Idoso, entre outras atividades de incentivo à Assistência Social.  A íntegra do 
Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.chopinzinho.pr.gov.br/. 

  Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Secretaria de Assistência Social, do 
Município de Chopinzinho, ou através do telefone (46) 3242 – 2503. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital nº 12/2022. Data da Licitação: Dia 22 de 
agosto de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Obra De 
Pavimentação Poliédrica Entre As Comunidades Do Estrela Gaucha E Invernadinha Extensão 1.466,90 Metros. Gênero: 
Obras Públicas. Valor máximo: R$ 415.589,18. O Edital e a Pasta Técnica encontram-se à disposição dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – 
Chopinzinho-PR, das 08:00/12:00 e 13:00/17:00 horas e no endereço eletrônico:  www.chopinzinho.pr.gov.br - 
Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.  
 
 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão, Edital nº 89/2022. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 17 de agosto de 2022, às 
09:00 (NOVE) horas. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Assinatura De 
Licenças De Softwares autodesk E Contratação De Serviços Especializados Em Implantação De Tecnologia 
Bim (Building Information Modeling). Gênero: Serviços. Valor máximo estimado da licitação: R$ 221.063,52. 
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de 
Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, ou no Site 
www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo fone: (46) 3242-8614. 
 
   

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022 

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Concorrência Pública nº 10/2022, 
tipo menor preço global por lote exclusiva para ME e EPP. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de reforma da Unidade Básica de Saúde do BNH, conforme projetos, planilhas e memoriais 
em anexo, com recursos provenientes da Resolução SESA nº 932/2021 – Protocolo 18.200.952-0. 
Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 05 de setembro de 2022, na sala de abertura de 
licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n°. Valor máximo 
total R$ 42.663,91. Prazo de execução: 60 dias. O edital poderá ser retirado na sede do Município de 
Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas ou através do site 
www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 03 de agosto de 2022. 
Juliano Ribeiro - Presidente da CPL. 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar  
DECRETO Nº 110/2022 
DATA: 03.08.2022 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. 
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48 500 UNI chocolate granulado confeito granulado crocante de chocolate, embalagem plástica 
1kg. produto de boa qualidade com validade mínima de 06 meses a contar da data 
da entrega. 

Sabor 
Verde 

16,00 8.000,00 

49 600 UNI colorau - condimento em pó fino, pacote de 500 gramas, de coloração avermelhada, 
embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente. 

Nutrivita 4,00 2.400,00 

51 800 POT doce de frutas, polpa de fruta, açúcar, xarope de glicose, acidulante láctico e 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio.  

Di frutti 7,30 5.840,00 

54 3500 UNI farinha de milho (fubá de milho amarelo) - não deverá apresentar resíduos de 
impurezas, bolor ou cheiro não característico. embalagem deve estar intacta, 
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem 
contendo 1 kg.  

Siloti 3,06 10.710,00 

58 100 UNI fermento em pó químico - características sensoriais (organolépticas): aspecto de pó 
fino, cor branca, sabor e odor próprios. não deve apresentar-se empedrado.  

Trisanti 5,30 530,00 

67 4000 KG Macarrão com ovos (tipo espaguete), contendo sêmola de trigo. Embalagem de 1 
kg. as massas ao serem postas na água não devem turvar antes da cocção, não 
podem estar fermentadas ou rançosas.  

Roberta 4,50 18.000,00 

69 40 UNI Macarrão de arroz ou milho - tipo parafuso. Ingredientes: farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. Características: cor, odor, sabor e textura 
característica.  

Urbano 5,90 236,00 

86 120 CX água mineral sem gás; acondicionada em copo de 200 ml; embalagem com 48 
unidades; com certificados de autorizações dos órgãos competentes e com validade 
mínima de 80 dias a partir da data de entrega. 

Boreal 23,30 2.796,00 

 TOTAL: R$ 93.767,00 (noventa e três mil, setecentos e sessenta e sete reais) 
 

Clevelândia, 03 de agosto de 2022. 
 

 
RAFAELA MARTINS LOSI 

PREFEITA MUNICIPAL 
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PREFEITURA DE CLEVELÂNDIA 
AJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2022 – PROCESSO Nº. 067/2022 
Data de abertura: 05/07/2022    Horário: 14 horas - TIPO: Menor valor por item 

Objeto: “Aquisição futura e eventual de Gêneros alimentícios, para merenda escolar das escolas municipais e os Centros de Educação 
Infantil”. 
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA 
PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado:   
VENCEDORES: 
RENE LUIZ OGLIARI – CNPJ: 04.249.243/0001-19 
Item  Qtde Und Discriminação item Marca V. 

Unit. 
Valor 
Total 

1 6862 KG carne de frango, corte: coxa e sobre coxa - congelada a temperatura de - 18ºc ou 
inferior, com tolerância de -12ºc. aspecto próprio, não amolecido, nem pegajoso. cor, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades. embalagens individualizadas em 
pacotes de polietileno.  

Levida 11,46 78.638,52 

2 3753 KG carne de frango (peito sem osso), com cor e odor característicos, limpas, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do riispoa e anvisa, tendo inspeção 
do sim, sip ou sif, não possuir as características pse e dfd. deverá ser transportado em 
carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas.  

Levida 21,12 79.263,36 

3 4860 KG carne suína (lombo), sem osso e sem pele, com pouca gordura (camada inferior a 0,5 
cm) picada em cubos de aproximadamente 5 cm, com cor e odor característicos, 
limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normas do riispoa e anvisa, 
tendo inspeção do sim, sip ou sif, não possuir as características pse e dfd.  

Palmali 22,47 109.204,20 

4 3623 KG carne bovina moída, de 1ª qualidade – tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, 
congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. com aspecto, cor e cheiro 
característicos. livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. 
embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.  

Vista 
Alegre 

34,62 125.428,26 

6 17 UNI coffee break, exclusivo para reuniões pedagógicas, curso de formação continuada e 
semana de estudos de professores, incluindo o fornecimento de copos descartáveis e 
guardanapos necessários, quantidade estimada de 300 pessoas.  

Rene 4.865,
00 

82.705,00 

10 638 KG carne de frango, corte: coxa e sobre coxa - congelada a temperatura de - 18ºc ou 
inferior, com tolerância de -12ºc. aspecto próprio, não amolecido, nem pegajoso. cor, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades. embalagens individualizadas em 
pacotes de polietileno.  

Levida 11,46 7.311,48 

11 747 KG carne de frango (peito sem osso), com cor e odor característicos, limpas, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas do riispoa e anvisa, tendo inspeção 
do sim, sip ou sif, não possuir as características pse e dfd. deverá ser transportado em 
carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas.  

Levida 21,12 15.776,64 

12 1620 
 

KG carne suína (lombo), sem osso e sem pele, com pouca gordura (camada inferior a 0,5 
cm) picada em cubos de aproximadamente 5 cm, com cor e odor característicos, 
limpas, suas condições deverão estar de acordo com as normas do riispoa e anvisa, 
tendo inspeção do sim, sip ou sif, não possuir as características pse e dfd.  

Levida 22,47 36.401,40 

16 5500 LT leite integral - leite de vaca sem adulterações, integral com no mínimo de 3% de 
gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, 
acondicionado em embalagem uht/uat (ultra alta temperatura) em caixa cartonada de 
1 litro, validade mínima de 4 (quaro) meses, a contar da data de entrega do produto.  

Lider 5,64 31.020,00 

19 1500 KG carne bovina - acém picado, sem osso, in natura, resfriada, sem gordura, sem pelanca, 
sem sebo. com aspecto, cor e cheiro característicos. livre de parasitas, micróbios e 
qualquer substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, 
atóxica, contendo 01 kg. 

Vista 
Alegre 

33,83 50.745,00 

22 300 KG carne bovina, miúdo, fígado em bife de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com 
aspecto, cor, cheiro e sabor característico. livre de parasitas, micróbios e qualquer 
substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, 
contendo 01 kg.  

Vista 
Alegre 

24,16 7.248,00 

24 20 UNI coffee break, exclusivo para reuniões pedagógicas, curso de formação continuada e 
semana de estudos de professores, incluindo o fornecimento de copos descartáveis e 
guardanapos necessários, quantidade estimada de 50 pessoas. contendo como 
sugestão: café e leite, chá; suco tetra pak/água; refrigerante 2 litros; pedaços de bolo 
doce; salgados (quibe, croquetes, pasteis, pão de queijo, mini sanduíches). 

Rene 859,47 17.189,40 

25 1300 KG abobrinha verde, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

Merc. 
Frutas 

6,48 8.424,00 

27 10 UNI achocolatado diet em pó, sem adição de açúcar, cacau em pó, mineral, maltodextrina, 
vitaminas, emulsificantes, lecitina de soja, antioxidante, ácido ascórbico e 
aromatizante. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência,  

Apti 13,35 133,50 

28 10 UNI achocolatado em pó sem lactose, instantâneo, solúvel, 0% de lactose, composto por 
maltodextrina; cacau em pó; lecitina de soja; fonte de vitaminas e minerais; 
edulcorantes artificiais e/ou naturais; aromatizantes e antiumectante dióxido de 
silício. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade. 

Apti 12,87 128,70 

29 1500 UNI açúcar, tipo cristal, branco, de origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de 
sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, 
detritos de qualquer origem. aparência, coloração uniforme. 

Alto 
Alegre 

16,99 25.485,00 

36 7000 KG batata inglesa – fresca, de 1ª qualidade e com características organolépticas mantidas. 
no ponto de maturação adequado para o consumo. intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos.  

Merc. 
Frutas 

4,60 32.200,00 
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39 2500 KG biscoito doce sortido, sem recheio o biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%.  

Picinini 9,50 23.750,00 

43 800 UNI café em pó, torrado e moído, empacotado a vácuo, selo abic, tipo tradicional, 
embalagem aluminizada contendo 500 gramas, validade de produto mínima de 06 
meses a contar a partir da data da entrega do produto. 

Bom Jesus 12,17 9.736,00 

46 6500 KG cenoura - fresca, com tamanho médio e coloração uniforme, com casca sã, sem 
rupturas, sem rachaduras ou cortes na casca e com características organolépticas 
mantidas, livre de sujidades, isentas de partes pútridas. 

Merc.  
Frutas 

3,40 22.100,00 

53 2000 UNI extrato de tomate, contendo unicamente tomate, açúcar e sal. sem bolores ou 
impurezas, com odor e aparência característicos do produto. produzido dentro das 
normas da anvisa. rótulo e embalagem de acordo com a legislação vigente.  

Quero 1,61 3.220,00 

55 1500 UNI farinha de milho (biju), produto de origem natural, derivado do milho, íntegro, 
embalagem contendo 1 kg. validade mínima de 06 (seis) meses, a partir da data de 
entrega do produto. 

Monte 
Claro 

4,85 7.275,00 

57 6000 KG feijão preto, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, sem sujidades, material terrosos, próprio para o consumo humano, 
embalado em pacote atóxico transparente. embalagem contendo 1 kg. 

Nutripar 4,90 29.400,00 

66 10000 KG maçã, fugi ou gala, frescas e sãs. no ponto de maturação adequado para o consumo. 
intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, 
de tamanho médio.  

Merc. 
Frutas 

4,80 48.000,00 

71 2500 KG mandioca descascada, congelada e embalada, com características organolépticas 
mantidas. com coloração uniforme e sem rupturas, sem rachaduras, não escurecida. 
livre de sujidades, isenta de partes pútridas. acondicionada em quantidade conforme 
solicitação em embalagem de polietileno atóxico. 

Merc. 
Frutas 

6,92 17.300,00 

74 10 UNI mistura para preparo de bolo sem glúten e sem lactose - ingredientes: açúcar, farinha 
de arroz, proteína isolada de soja, emulsificante mono e glicerídeos de ácidos graxos, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, aroma 
idêntico ao natural de baunilha e espessante goma xantana.  

Apti 6,80 68,00 

76 6000 UNI ovos tipo grande vermelho - classe a, com inspeção, embalagem contendo 12 (doze) 
ovos. 

Carminati 8,55 51.300,00 

81 2800 KG tomate - fresco com as características organolépticas mantidas. com tamanho médio 
e coloração uniforme, com casca sã, sem rupturas ou cortes na casca. livre de 
sujidades, isento de partes pútridas  

Merc. 
Frutas 

5,10 14.280,00 

84 1000 FAR água mineral natural, classificação: sem gás, características adicionais: isenta de 
sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, fardo 
com 12 unidades de 500 ml cada unidade. 

Aqualife 12,40 12.400,00 

85 150 GL água mineral, sem gás. galão com 20lts. validade mínima de 04 meses, após a entrega. Aqualife 29,50 4.425,00 

 TOTAL: R$950.556,46 (novecentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) 

 
ZULMIR PERIN – CNPJ: 05.286.113/0001-19 

Item Qtde Und Discriminação item Marca Valor 
Unit. 

Valor  
Total 

5 19418 KG banana caturra, fresca, com casca íntegra e com características organolépticas 
mantidas. no ponto dematuração adequado para o consumo. intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos. não deverão estar 
danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. 

Cantu 4,00 77.672,00 

7 16500 LT leite integral - leite de vaca sem adulterações, integral com no mínimo de 3% de 
gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, 
acondicionado em embalagem uht/uat (ultra alta temperatura) em caixa cartonada de 
1 litro, validade mínima de 4 (quaro) meses, a contar da data de entrega do produto.  

Terra Viva 5,74 94.710,00 

8 8250 KG melão de 1ª qualidade, redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes desenvolvida e madura, com polpa firme e 
intacta, fornecimento a granel. 

Cantu 6,90 56.925,00 

9 9000 KG pão francês, peso médio aproximadamente de 50 (cinquenta) gramas cada unidade. o 
pão deve ser assado, não queimado, casca crocante, com miolo macio e assado, não 
cru. com boa aparência, levemente dourado e odor característico, sem qualquer 
sujidade.  

Economia 12,49 112.410,00 

13 1207 KG carne bovina moída, de 1ª qualidade – tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in natura, 
congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. com aspecto, cor e cheiro 
característicos. livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. 
embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. 

Vista 
Alegre 

34,82 42.027,74 

14 582 KG banana caturra, fresca, com casca íntegra e com características organolépticas 
mantidas. no ponto dematuração adequado para o consumo. intactos, com todas as 
partes comestíveis aproveivistatáveis, cor e sabor característicos. não deverão estar 
danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. 

Cantu 3,40 1.978,80 

15 3 UNI coffee break, exclusivo para reuniões pedagógicas, curso de formação continuada e 
semana de estudos de professores, incluindo o fornecimento de copos descartáveis e 
guardanapos necessários, quantidade estimada de 300 pessoas. 

Economia 4.865,90 14.597,70 

17 2750 KG melão de 1ª qualidade, redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes desenvolvida e madura, com polpa firme e 
intacta, fornecimento a granel. 

Cantu 6,90 18.975,00 

18 3000 KG pão francês, peso médio aproximadamente de 50 (cinquenta) gramas cada unidade. o 
pão deve ser assado, não queimado, casca crocante, com miolo macio e assado, não 
cru. com boa aparência, levemente dourado e odor característico, sem qualquer 

Economia 12,49 37.470,00 
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sujidade. produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênicas sanitárias 
adequadas, preparadas com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e 
margarina. 

20 1200 KG carne bovina – alcatra picada, sem ossos, cortada em cubos, in natura, resfriada, sem 
gordura, sem pelanca, sem sebo. com cor e cheiro característicos. livre de parasitas, 
micróbios e qualquer substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno 
transparente, atóxica, contendo 01 kg.  

Vista 
Alegre 

51,16 61.392,00 

21 500 KG carne bovina – músculo, em cubos, sem ossos, in natura, resfriada, sem gordura, sem 
pelanca, sem sebo. com aspecto, cor e cheiro característicos. livre de parasitas, 
micróbios e qualquer substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno 
transparente, atóxica, contendo 01 kg.  

Vista  
Alegre 

31,13 15.565,00 

23 1000 KG carne de peixe, tipo filé de tilápia, sem espinhos/espinhas, pele ou gordura, de 1ª 
qualidade, com ausência de sinais de descongelamento ou cristais de gelo. 
inspecionado pelo ministério da agricultura (sif ou sie). embalagem: deve estar 
intacta, polietileno transparente, atóxica. na embalagem deve conter as seguintes 
informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. 

Brasilian 45,83 45.830,00 

30 10  UNI adoçante dietético líquido, 100% só stévia. ingredientes: água, edulcorantes naturais 
glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante: ácido cítrico. sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem 
acesulfame-k. unidades de 80ml. prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir 
da data de entrega. 

Adocil 9,81 98,10 

31 250 KG alho, fresco, com bulbos de no mínimo 4 cm diâmetro transversal e cada bulbo 
contendo entre 8 a 20 dentes. bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grão chochos, 
ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Cantu 23,00 5.750,00 

34 10 PCT arroz integral, classe: longo, fino, tipo 1 integral. o produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). 
Embalagem. 

Sabor sul 6,42 64,20 

35 10 KG aveia em flocos finos, embalagem plástica contendo 200 gramas do produto. data de 
fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de 
entrega. prazo de validade mínimo 06 meses, a partir da data de entrega do produto. 

Vitao 4,84 48,40 

37 8000 KG beterraba –  fresca, com casca íntegra e com características organolépticas mantidas. 
no ponto de maturação adequado para o consumo. intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos.  

Cantu 3,90 31.200,00 

38 2000 KG biscoito doce tipo maisena sem recheio, o biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. o produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.  

Ninfa 7,83 15.660,00 

40 1300 KG biscoito salgado tipo cream cracker, o biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%.  

Ninfa 4,30 5.590,00 

41 70  UNI biscoito doce sem glúten, sem açúcar, sem lactose e sem conservantes, sabor maçã e 
canela, acondicionados em embalagem contendo 86 g com 3 pacotes de 28,7gr cada. 

Naturallife 6,24 436,80 

42 70  UNI cookie integral de coco, sem glúten, sem ovos e sem leite, com linhaça quinoa e 
açúcar mascavo, acondicionada em embalagem de 120 gr. 

Naturallife 8,69 608,30 

45 2500 KG cebola argentina, tamanho médio, íntegra, em perfeitas condições de consumo, tenra 
e sem manchas, acondicionada em quantidade conforme solicitação em embalagem 
de polietileno atóxico. 

Cantu 3,99 9.975,00 

50 15 UNI doce cremoso tipo "geleia" diet, produto com polpa de fruta natural, em embalagem 
de vidro ou plástico, atóxica, de 260g, devendo constar data de fabricação e prazo de 
validade. específico para dietas com ingestão de açúcares controlada. 

Tirol 16,60 249,00 

56 200 UNI farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, características: de cor branca, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de 
ferro e 150 mcg de ácido fólico. não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não 
característico. deve apresentar rotulagem com registro no ministério da saúde. 

Bongrano 14,99 2.998,00 

60 140 UNI fórmula infantil com ferro para lactentes (a partir do 6º mês) - ingredientes: leite de 
vaca desnatado (fonte protéica), maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, 
óleo de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina c, vitamina pp, 
vitamina e, pantoteonato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina 
d3, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k1, biotina, vitamina b12). 

Danone 51,90 7.266,00 

61 4500 LT iogurte - com adição de polpa de frutas, obtido do leite pasteurizado, com 
consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno impresso com 
1 litro, com validade de no máximo 45 dias. sabores diversos.  

Unibaby 9,29 41.805,00 

62 60 UNI iogurte diet - iogurte de frutas, sem adição de açúcar, obtido de leite pasteurizado, 
com consistência cremosa ou firme, em embalagem de 850 ml, com validade máximo 
de 30 dias, a partir da data de recebimento.  

Unibaby 8,21 492,60 

63 
 

60 UNI iogurte sem lactose: produto oriundo de leite de vaca com 0% de lactose, feito com 
polpa de fruta, isento de materiais terrosos, parasitos, assim como de lactose. 
embalagem de 170g, íntegra, atóxica.  

Unibaby 7,14 428,40 

64 9000 KG laranja, (semi - madura, tamanho médio, integra em perfeitas condições de consumo, 
tenra e sem manchas). acondicionada em quantidade conforme solicitação em 
embalagem de polietileno atóxico. 

Cantu 2,60 23.400,00 

65 60 LT leite uht integral de vaca com 0% lactose: com informações nutricionais, embalagem 
contendo 1 litro. registro no ministério da agricultura - sif. prazo de validade mínimo 
04 (quatro) meses, a partir da data de entrega do produto. 

Terra  
Viva 

6,54 392,40 

68 4000 KG macarrão com ovos (tipo parafuso), com vegetais. embalagem de 1 kg. as massas ao 
serem postas na água não devem turvar antes da cocção, não podem estar fermentadas 
ou rançosas. validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

Roberta 4,40 17.600,00 

P Elaborado por Edson Luiz Modena 
 

sujidade. produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênicas sanitárias 
adequadas, preparadas com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e 
margarina. 

20 1200 KG carne bovina – alcatra picada, sem ossos, cortada em cubos, in natura, resfriada, sem 
gordura, sem pelanca, sem sebo. com cor e cheiro característicos. livre de parasitas, 
micróbios e qualquer substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno 
transparente, atóxica, contendo 01 kg.  

Vista 
Alegre 

51,16 61.392,00 

21 500 KG carne bovina – músculo, em cubos, sem ossos, in natura, resfriada, sem gordura, sem 
pelanca, sem sebo. com aspecto, cor e cheiro característicos. livre de parasitas, 
micróbios e qualquer substância nociva. embalagem: deve estar intacta, polietileno 
transparente, atóxica, contendo 01 kg.  

Vista  
Alegre 

31,13 15.565,00 

23 1000 KG carne de peixe, tipo filé de tilápia, sem espinhos/espinhas, pele ou gordura, de 1ª 
qualidade, com ausência de sinais de descongelamento ou cristais de gelo. 
inspecionado pelo ministério da agricultura (sif ou sie). embalagem: deve estar 
intacta, polietileno transparente, atóxica. na embalagem deve conter as seguintes 
informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de 
validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. 

Brasilian 45,83 45.830,00 

30 10  UNI adoçante dietético líquido, 100% só stévia. ingredientes: água, edulcorantes naturais 
glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante: ácido cítrico. sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem 
acesulfame-k. unidades de 80ml. prazo de validade mínimo 2 anos a contar a partir 
da data de entrega. 

Adocil 9,81 98,10 

31 250 KG alho, fresco, com bulbos de no mínimo 4 cm diâmetro transversal e cada bulbo 
contendo entre 8 a 20 dentes. bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grão chochos, 
ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Cantu 23,00 5.750,00 

34 10 PCT arroz integral, classe: longo, fino, tipo 1 integral. o produto não deve apresentar mofo, 
substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). 
Embalagem. 

Sabor sul 6,42 64,20 

35 10 KG aveia em flocos finos, embalagem plástica contendo 200 gramas do produto. data de 
fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de 
entrega. prazo de validade mínimo 06 meses, a partir da data de entrega do produto. 

Vitao 4,84 48,40 

37 8000 KG beterraba –  fresca, com casca íntegra e com características organolépticas mantidas. 
no ponto de maturação adequado para o consumo. intactos, com todas as partes 
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos.  

Cantu 3,90 31.200,00 

38 2000 KG biscoito doce tipo maisena sem recheio, o biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%. o produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.  

Ninfa 7,83 15.660,00 

40 1300 KG biscoito salgado tipo cream cracker, o biscoito deverá estar em perfeito estado de 
conservação e de características organolépticas normais, não podendo apresentar 
biscoitos quebradiços, tolerância máxima de 5%.  

Ninfa 4,30 5.590,00 

41 70  UNI biscoito doce sem glúten, sem açúcar, sem lactose e sem conservantes, sabor maçã e 
canela, acondicionados em embalagem contendo 86 g com 3 pacotes de 28,7gr cada. 

Naturallife 6,24 436,80 

42 70  UNI cookie integral de coco, sem glúten, sem ovos e sem leite, com linhaça quinoa e 
açúcar mascavo, acondicionada em embalagem de 120 gr. 

Naturallife 8,69 608,30 

45 2500 KG cebola argentina, tamanho médio, íntegra, em perfeitas condições de consumo, tenra 
e sem manchas, acondicionada em quantidade conforme solicitação em embalagem 
de polietileno atóxico. 

Cantu 3,99 9.975,00 

50 15 UNI doce cremoso tipo "geleia" diet, produto com polpa de fruta natural, em embalagem 
de vidro ou plástico, atóxica, de 260g, devendo constar data de fabricação e prazo de 
validade. específico para dietas com ingestão de açúcares controlada. 

Tirol 16,60 249,00 

56 200 UNI farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, características: de cor branca, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de 
ferro e 150 mcg de ácido fólico. não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não 
característico. deve apresentar rotulagem com registro no ministério da saúde. 

Bongrano 14,99 2.998,00 

60 140 UNI fórmula infantil com ferro para lactentes (a partir do 6º mês) - ingredientes: leite de 
vaca desnatado (fonte protéica), maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, 
óleo de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina c, vitamina pp, 
vitamina e, pantoteonato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina 
d3, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k1, biotina, vitamina b12). 

Danone 51,90 7.266,00 

61 4500 LT iogurte - com adição de polpa de frutas, obtido do leite pasteurizado, com 
consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno impresso com 
1 litro, com validade de no máximo 45 dias. sabores diversos.  

Unibaby 9,29 41.805,00 

62 60 UNI iogurte diet - iogurte de frutas, sem adição de açúcar, obtido de leite pasteurizado, 
com consistência cremosa ou firme, em embalagem de 850 ml, com validade máximo 
de 30 dias, a partir da data de recebimento.  

Unibaby 8,21 492,60 

63 
 

60 UNI iogurte sem lactose: produto oriundo de leite de vaca com 0% de lactose, feito com 
polpa de fruta, isento de materiais terrosos, parasitos, assim como de lactose. 
embalagem de 170g, íntegra, atóxica.  

Unibaby 7,14 428,40 

64 9000 KG laranja, (semi - madura, tamanho médio, integra em perfeitas condições de consumo, 
tenra e sem manchas). acondicionada em quantidade conforme solicitação em 
embalagem de polietileno atóxico. 

Cantu 2,60 23.400,00 

65 60 LT leite uht integral de vaca com 0% lactose: com informações nutricionais, embalagem 
contendo 1 litro. registro no ministério da agricultura - sif. prazo de validade mínimo 
04 (quatro) meses, a partir da data de entrega do produto. 

Terra  
Viva 

6,54 392,40 

68 4000 KG macarrão com ovos (tipo parafuso), com vegetais. embalagem de 1 kg. as massas ao 
serem postas na água não devem turvar antes da cocção, não podem estar fermentadas 
ou rançosas. validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

Roberta 4,40 17.600,00 

P Elaborado por Edson Luiz Modena 
 

70 5000 KG mamão formosa, tamanho regular, cor própria, com polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica.  

Cantu 7,60 38.000,00 

72 800 UNI margarina – cremosa com sal 80% lipídio, podendo conter vitamina, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em pote plástico com 500g, prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega do produto. 

Doriana 7,10 5.680,00 

75 5000 UNI óleo de soja tipo i, refinado e antioxidante: ácido cítrico, não contém glúten - 
embalagem contendo no mínimo 900 ml, sem colesterol. 

Coamo 8,90 44.500,00 

77 15 UNI pão sem glúten - ingredientes: farinha de arroz, fécula de mandioca, farinha de soja, 
amido de milho, açúcar cristal, óleo de arroz, fermento biológico, sal, estabilizante 
ins 415 e conservante ins 282. peso líquido do produto de no mínimo:  450g. 

Economia 16,37 245,55 

78 3500 KG repolho, tamanho médio integro e em perfeitas condições de consumo, tenro e sem 
manchas, livre de sujidades, parasitas e larvas. peso mínimo de 1 kg por cabeça. 

Cantu 5,07 17.745,00 

79 1000 UNI sal refinado, contendo: cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectante, especial 
para mesa e cozinha, embalagem contendo 1 kg. produto com data de validade de no 
mínimo 03 (três) meses a contar da data da efetiva entrega da mercadoria. 

Cristal 
Ouro 

1,10 1.100,00 

80 300 KG salsicha a granel, características: embalagem de polietileno, resistente, embalagem 
contendo 3 kg, hermeticamente fechado, com rotulagem especificando peso, tipo de 
carne, data de fabricação, data de validade e registro do órgão competente 
(inspecionado sif-dipoa). 

Italy 13,45 4.035,00 

82 500 UNI vinagre, tipo: álcool, aspecto: líquido, ingredientes: fermentado acético de álcool 
hidratado, água e conservador ins 224, cor: característica, aroma: acético, sabor: 
ácido, acidez: 4%, características adicionais: isento de corantes, sujidades e 
elementos estranhos a sua natureza. não conter glúten, frasco plástico com tampa e 
lacre de segurança, embalagem contendo no mínimo 750ml. prazo de validade 
mínimo: 03 (três) meses a contar da data da entrega. 

Chemim 1,35 675,00 

 TOTAL: R$ 855.595,99 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) 

 
POLO REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ: 14.313.995/0001-55 

Item Qtde Und Discriminação item Marca V 
Unit. 

Valor 
Total 

59 50 UNI fórmula infantil com ferro para lactentes (0 a 6 meses). ingredientes - maltodextrina, 
leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de 
canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina c, taurina, vitamina e, 
vitamina pp, pantoteonato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina 
d3, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k1, biotina, vitamina b12) 

Aptamil 
Danone 

72,00 3.600,00 

 TOTAL: R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

 
PROSERV SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA – CNPJ: 37.106.076/0001-06 

Item Qtde Und Discriminação item Marca Valor  
  Unit. 

Valor  
Total 

52 2000 UNI ervilha produto nacional de primeira qualidade. preparado com frutos selecionados, 
sãos, sem corantes artificiais, isento de sujeiras, fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso;  

Oderich 2,90 5.800,00 

73 2000 UNI milho verde em conserva sem alterações de cor, aroma ou sabor, livre de 
fermentação, mofos ou bolores de qualquer tipo. o produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Oderich 3,24 6.480,00 

 TOTAL: R$12.280,00 (doze mil, duzentos e oitenta reais) 
 

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 40.738.368/0001-76 
Item Qtde Und Discriminação item Marca   Valor  

 Unit. 
Valor  
Total 

83 750 FAR água mineral natural, classificação: com gás, características adicionais: isenta de 
sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, fardo 
com 12 unidades de 500 ml cada unidade. 

Sarandi 
Floresta 

12,90 9.675,00 

 TOTAL: R$ 9.675,00 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais) 
 

ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 41.191.505/0001-68 
Item Qtde Und Discriminação item Marca Valor  

Unit. 
Valor  
Total 

26 1000 UNI achocolatado em pó instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom claro a escuro, 
deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos de primeira qualidade. 
enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria, fechada a vácuo, 
constando identificação do produto 

La rend 3,85 3.850,00 

32 200 UNI amido de milho - com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio do produto, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel impermeável e 
reembalado em caixa de papel, vedado, embalagem com peso líquido de 500 
gramas. 

Nutringa 3,40 680,00 

33 2000 UNI arroz parbolizado, tipo 1, longo, constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros, 
isento de matéria terrosa, parasitas ou detritos. o produto não deve apresentar mofo, 
nem substâncias nocivas. 

Sabor sul 16,55 33.100,00 

44 1800 KG canjiquinha de milho amarela (quirera), embalagem: deve estra intacta, 
acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem 
contendo 1 kg 

Siloti 3,05 5.490,00 

47 700 UNI chá mate tradicional, granel - caixa contendo 250g. União 3,05 2.135,00 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2022 

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Concorrência Pública nº 11/2022, 
tipo menor preço global por lote exclusiva para ME e EPP. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Maria da Luz, conforme projetos, 
planilhas e memoriais em anexo, com recursos provenientes da  Resolução SESA nº 932/2021 – 
Protocolo 18.201.004-9. Abertura dos envelopes: às 11:00 horas do dia 05 de setembro de 2022, na 
sala de abertura de licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, 
s/n°. Valor máximo total R$ 46.864,28. Prazo de execução: 60 dias. O edital poderá ser retirado na 
sede do Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas ou através do 
site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 03 de agosto de 2022. 
Juliano Ribeiro - Presidente da CPL. 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2022 

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Concorrência Pública nº 12/2022, 
tipo menor preço global por lote exclusiva para ME e EPP. Objeto: Contratação de empresa para 
execução de reforma da Unidade Básica de Saúde Central – Caldisse De Carli, conforme projetos, 
planilhas e memoriais em anexo, com recursos provenientes da  Resolução SESA nº 932/2021 – 
Protocolo 18.200.984-9. Abertura dos envelopes: às 14:00 horas do dia 05 de setembro de 2022, na 
sala de abertura de licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, 
s/n°. Valor máximo total R$ 54.004,35. Prazo de execução: 60 dias. O edital poderá ser retirado na 
sede do Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas ou através do 
site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 03 de agosto de 2022. 
Juliano Ribeiro - Presidente da CPL. 
 
 
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA PR. 
EDITAL Nº 18/2022 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Coronel 
Vivida, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e a Lei Municipal nº. 2573/2014. 
RESOLVE 
Art. 1º - CONVOCAR, a Conselheira Tutelar Aparecida Rosmari dos Anjos dos Santos – 1º 
colocada Suplente, para assumir o Cargo de Conselheira Tutelar suplente no período de 08 à 14 
de agosto de 2022. 
A vacância se dá em virtude de gozo de férias da conselheira Luciane Corá.  
Coronel Vivida, em 03 de agosto de 2022. 
Marilu Salete Tassi 
Presidente do CMDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA PR. 
RESOLUÇÃO Nº 03/2022 
SÚMULA: Divulga o resultado Final das entidades da sociedade civil organizada, Habilitadas 
à eleição para compor o CMDCA no biênio 2022-2024.    
Art. 1º Divulgar o Resultado Final da Habilitação das entidades da sociedade civil inscritas 
para compor o CMDCA no biênio 2022-2024.   
Art. 2º Convocar as entidades da sociedade civil organizadas habilitadas como candidatas para 
o Fórum de Eleição a ser realizado no dia 08 de agosto de 2022, às 10h00, nas dependências da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho 
de 2021.  
Coronel Vivida, 03 de agosto de 2022. 
Aline Mari dos Santos Canova                                                    Ana Paula Jochem  
Marilu Salete Tassi                                                                      Ducelia Mara Sabadin 
Comissão Eleitoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 18/2022 CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de 
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
resultado final do Concurso Público realizado através do Edital n° 01/2018 com resultado homologado pelo Edital n° 09/2018 de 26 de 
novembro de 2018. RESOLVE: Art. 1° - Convocar os candidatos abaixo, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da publicação deste Edital, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Mariópolis, na Rua Seis, n° 1030, na cidade de 
Mariópolis, munido da documentação necessária, relacionada no Item 16 do Edital Concurso Público, para a devida nomeação no Cargo 
para qual se habilitou no referido Concurso Público. O não comparecimento no prazo estipulado ou não apresentação da documentação 
necessária será considerado desistente. 

INSC. NOME CARGO CLAS. 
43834 Siones Marli Ballan Bayerl Professor 34 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 03 de agosto de 2022. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
 
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CORONEL VIVIDA PR. 
RESOLUÇÃO Nº 04/2022 
SÚMULA: Aprova a prestação de contas FIA/PR – Incentivo Apoio e o Fortalecimento da 
Atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente.  
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho 
de 2021. 
Coronel Vivida, 03 de agosto de 2022. 
Marilu Salete Tassi 
Presidente do CMDCA 
Coronel Vivida - Pr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
DECRETO Nº203/2022 

 
 
 
Concede Licença Especial, por motivo de 
Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá 
outras providências. 
 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, Estado do Paraná, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal 

e Art. 67, Inciso V da Lei Municipal 1.240/1990, 

  

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Conceder Licença Especial, por motivos de Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição, a servidora Municipal JEANE MARIA NUNES GHELLER, 

matrícula nº 140-6, no período de 03 de agosto de 2022 a 01 de novembro de 2022. 

 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-

se as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO 

PARANÁ, em 03 de agosto de 2.022. 

 
 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

PORTARIA N° 166/2022 DATA: 01/08/2022 SÚMULA: “Conceder Aposentadoria à servidora Municipal Terezinha Beatriz da Silva de 
Oliveira. “ Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, definidas 
no Art. 70º, XXVI, da Lei Organiza do Município de Mariópolis. RESOLVE: ART. 1°- Conceder a pedido a partir de 01 de agosto de 2022 
à Sra. Terezinha Beatriz da Silva de Oliveira, brasileira portadora do Rg nº. 3.201.172-1 SSP/PR CPF nº. 426.612.269-15, Servidora 
Pública Municipal de Mariópolis, Ocupante do cargo Efetivo de Professora, matrícula nº 2925, Lotada na Divisão de Educação, 
Aposentadoria Voluntária Por Idade, com proventos proporcionais, sem paridade, no valor de R$ 1.729,04 (mil setecentos e vinte e nove 
reais e quatro centavos). Mensais Embasamento Legal: Artigo 40, §1º, Inciso III, “b” da CF – Comum. ART. 2°- Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 
agosto de 2022. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

P Elaborado por Edson Luiz Modena 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA 
AJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2022 – PROCESSO Nº. 77/2022 
Data de abertura: 25/07/2022    Horário: 14:00 horas - TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 
Objeto: Futura e eventual aquisição de material hidráulico, elétrico e iluminação pública, pintura, materiais 
estruturais e ferragem. 
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita do Município de Clevelândia, Estado do 
Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado:   

EMPRESAS VENCEDORAS: 
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS DLUGOSS LTDA ME – CNPJ: 13.802.377/0001-06 

GRUPO/LOTE 01 - Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO) 
ITEM QUANT. CARACTERISTICA Desconto em % Total Desconto  

01 01  Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA 
SINAPI (%)  

10% 540.000,00 

02 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço 
Nota Paraná 

5% 285.000,00 

TOTAL: R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais) 
GRUPO/LOTE 02 - Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA Desconto em % Total Desconto  
03 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA 
SINAPI (%) 

12% 528.000,00 

04 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço 
Nota Paraná 

6% 376.000,00 

TOTAL: R$904.000,00 (novecentos e quatro mil reais) 
GRUPO/LOTE 03 - Materiais para manutenção geral (PINTURA) 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA Desconto em % Total Desconto  
05 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA 
SINAPI (%) 

12% 264.000,00 

06 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço 
Nota Paraná 

 10% 180.000,00 

TOTAL: R$444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) 
GRUPO/LOTE 05 - Materiais para manutenção geral (FERRAGEM) 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA Desconto em % Total Desconto  
09 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA 
SINAPI (%) 

 

10%  540.000,00 

10 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço 
Nota Paraná 
 

5% 380.000,00 

VALOR TOTAL R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) 
 

MADEC – COM. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 04.928.709/0001-02 
GRUPO/LOTE 04 - Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL) 

ITEM QUANT. CARACTERISTICA Desconto em % Total Desconto  
07 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA 
SINAPI (%) 

10% 540.000,00 

08 01 Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço 
Nota Paraná 

5% 380.000,00 

VALOR TOTAL R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) 
Clevelândia, 03 de agosto de 2022. 

 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

P Elaborado por Edson Luiz Modena 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA 
AJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2022 – PROCESSO Nº. 79/2022 
Data de abertura: 26/07/2022    Horário: 09:00 horas - TIPO: MENOR VALOR POR ITEM 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistema de iluminação 
pública para 2.392 (dois mil, trezentos e noventa e dois) pontos ao mês, com fornecimento de materiais utilizados, com disponibilização de 
serviços de “Call Center” em 0800 para atendimento à população e demais custos pertinentes ao objeto, incluindo poda de galhos de árvores 
sobre a rede energizada que atrapalham a iluminação nas vias públicas, para atender a demanda da Secretaria de Obras e Viação. 
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA 
PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado:  VENCEDOR: 
M A RUZZA RISSARDI ELETRICA – CNPJ: 08.049.947/0001-07 – VALOR TOTAL 69.000,00 

ITEM QTDE 
MESES 

CARACTERISTICA VALOR 
MÊS 

VALOR 
TOTAL  

01 12 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em sistema de iluminação pública para 2.392 (dois mil, 
trezentos e noventa e dois) pontos ao mês, com fornecimento de materiais utilizados, 
com disponibilização de serviços de “Call Center” em 0800 para atendimento à 
população e demais custos pertinentes ao objeto, incluindo poda de galhos de árvores 
sobre a rede energizada que atrapalham a iluminação nas vias públicas, para atender a 
demanda da Secretaria de Obras e Viação. 

5.750,00 69.000,00 

Clevelândia, 03 de agosto de 2022. 
RAFAELA MARTINS LOSI 

Prefeita Municipal 



B3
 Edição nº 8197

DIÁRIO DO SUDOESTE
4 de agosto de 2022 Publicações legais 

 

DECISÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO DECISÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2022 
Objeto: Julgamento de habilitação e Prazo de Recursos. 
A comissão de licitação, designada através do decreto Nº 221/2021, considerando que na data de 03 
(três) dias do mês de Agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h00min (dez) horas, foi re-
alizada a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentos de habilitação e propostas de 
preços do Edital de Tomada de Preços nº 006/2022, das empresas: C.E. Gnoatto Perin Eireli Epp, 
JG Derivados de Cimento Ltda Me, Callegari Engenharia Ltda, Ferragens Donda Materiais Elé-
tricos, Hidraúlicos e Serviços de Engenharia Ltda, e Geraldo Cesar Jung, e que após abertos, os 
envelopes nº 01 de documentos de habilitação, foram conferidos pela Comissão de Licitação, pelo En-
genheiro Civil do Município e pelos representantes presentes, e que conforme a ata nº 1571/2022 a 
sessão foi suspensa para melhor analise dos documentos e posterior julgamento da habilitação, sendo 
assim: 
Considerando, que após realizada uma melhor analise e conferência da documentação de habilitação 
das empresas participantes pela Comissão de Licitação, juntamente com o Engenheiro Civil do Muni-
cípio e o Setor Jurídico do Município: 
 DECIDE por habilitar as empresas: C.E. Gnoatto Perin Eireli Epp, JG Derivados de Cimento 
Ltda Me, Ferragens Donda Materiais Elétricos, Hidraúlicos e Serviços de Engenharia Ltda, e 
Geraldo Cesar Jung, por apresentarem os documentos de habilitação em conformidade com o edital.  
 E DECIDE por inabilitar a empresa Callegari Engenharia Ltda, por apresentar a Certidão Negati-
va de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida com mais de 60 (sessenta) dias, estando 
em desacordo com o solicitado no edital, e não apresentar o vinculo do responsável técnico com a em-
presa conforme solicitado no item 5.1.12 do edital. A Comissão de Licitação concede o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, a partir da data de publicação deste documento confor-
me item 10.1 do edital de Tomada de Preços nº 006/2022, NOTIFICA-SE assim as empresas partici-
pantes pela ciência da decisão e que a comissão comunicará as proponentes a data da sessão de abertu-
ra dos envelopes nº 2, por meio de comunicação (e-mail, publicação oficial). 
Itapejara D’Oeste/PR, 03 (três) de agosto de 2022. 

Vlademir Lucini 
Presidente da Comissão de Licitação 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 – PMM 
OBJETO: Seleção de propostas visando a aquisição de jogo de 
toalhas de banho e rosto e brinquedos didáticos a serem 
disponibilizados aos alunos e servidores da Secretaria Municipal de 
Educação em conformidade com as especificações e quantitativos 
contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 18 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 09H00MIN 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: “BLL COMPRAS" - Bolsa de 

Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O inteiro teor do Edital e 
seus anexos poderão ser retirados gratuitamente, em mídia digital, 
junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de 
Mangueirinha, no horário de expediente, na Praça Francisco Assis 
Reis, 1060, Centro, em Mangueirinha - PR, ou pelo site: 
www.mangueirinha.pr.gov.br - “BLL COMPRAS" 

www.bll.org.br. Para retirada do edital e seus anexos em 
mídia digital, os interessados deverão apresentar cd ou pen-drive. 
Demais informações, pelos telefones: (46) 3243-8004, e- mail: 
licitacao@mangueirinha.pr.gov.br. 
 

Mangueirinha 03 de Agosto de 2022. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022 – PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando a aquisição de 1.266,09 
toneladas de calcário dolomítico, os quais serão empregados na 
melhoria da fertilidade do solo agrícola, de acordo com o Plano de 
Trabalho, Convênio nº 118/2022 SEAB em conformidade com as 
especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência, 
Anexo I deste edital. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 18 de agosto de 2022 às 14h00min, na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br. Demais informações, pelos 
telefones: (46) 3243-8004, e- mail: 
licitacao@mangueirinha.pr.gov.br. 
  

Mangueirinha 03 de Agosto de 2022. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.º 011/2022 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
CONTRATADA: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
02.144.891/0001-85.  
OBJETO: Contratação de empresa Audatex Brasil Serviços LTDA, 
para prestar serviços de licença de uso, treinamento da plataforma 
e manutenção do Sistema Audatex, visando atender a necessidade 
da Administração e departamentos, conforme especificação e 
quantitativos contidos no termo de referência. 
VALOR: R$ 11.500,00 (onze mil quinhentos reais). 
DATA: 03 de Agosto de 2022. 

Mangueirinha, 03 de Agosto de 2022 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
 
 
 PORTARIA N° 168/2022 DATA: 01/08/2022 SÚMULA: “Conceder Aposentadoria ao servidor Municipal Angelo Dilso Buratto. “Mario 

Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, definidas no Art. 70º, 
XXVI, da Lei Organiza do Município de Mariópolis. RESOLVE: ART. 1°- Conceder a pedido a partir de 01 de agosto de 2022, ao Sr. 
Angelo Dilso Buratto, brasileiro, portador do Rg nº. 508.78-7 SSP/SC CPF nº. 386.817.909-78, Servidor Público Municipal de Mariópolis, 
Ocupante do cargo Efetivo de Vigia nível XIII, matrícula nº 116, Lotado na Divisão de Obras Serviços Urbanos, Aposentadoria Voluntária 
Por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais, com paridade, no valor de R$ 3.184,15 (três mil cento e oitenta e quatro 
reais e quinze centavos). Mensais. Embasamento Legal: Artigo 3°, da EC 47/05 – Fórmula 85/95 – Comum. ART. 2°- Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, 
em 01 agosto de 2022.MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ. 
PUBLICAÇÃO DE ATOS: 

ATO DATA ASSUNTO 
Decreto nº. 7.967 01/08/2022 Nomeia Cargo em Comissão  

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, 
de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 

 
 

Câmara Municipal de Palmas 
Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509   (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2022 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO  

Espécie: Contrato nº 07/2022 
Data de assinatura: 03/08/2022 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR 
Contratado: BRUNO FRANCISCO FONSECA RIBEIRO 
CNPJ nº: 35.944.380/0001-05 
Modalidade: CONVITE Nº 04/2022 – art. 22, III, § 3º da Lei nº 8666/93.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE para a Câmara Municipal 
de Palmas – PR. 
Valor Global: R$ 16.028,25 (dezesseis mil, vinte e oito reais e vinte e cinco 
centavos). 
 
FISCALIZAÇÃO: 

NOME Gestor/Fiscalizador CPF FUNÇÃO 
Daniele Ap. V. Krulikoski Fiscalizador 041.758.619-12 Assessora Parlamentar 
José Adilson de Almeida Gestor 833.121.539-72 Presidente da Câmara 

 
Vigência: De 03 de agosto de 2022 até 03 de agosto de 2023.  
Dotação: 33.90.30.00.00.00.00    

               33.90.30.16.00.00.00 

 
 
 
Palmas/PR, 03 de agosto de 2022. 
 
 
                                                                     
 
 
 

JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA 
Presidente da Câmara Municipal de Palmas/PR 

 

Câmara Municipal de Palmas 
                      Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509 (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
 

 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONVITE Nº 04/2022 

 
 
 

A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 15/2022, com devida 
autorização expedida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e de 
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a HOMOLOGAÇÃO de 
Licitação, ocorrida no dia 22/07/2022 às 09:30 horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Palmas, situada na Avenida Clevelândia, nº. 591, na 
modalidade CONVITE, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE para a 
Câmara Municipal de Palmas, nas condições fixadas neste Edital e anexo, onde 
foram vencedoras do certame as empresas Bruno Francisco Fonseca Ribeiro, 
CNPJ 35.944.380/0001-05, no valor de R$ 16.028,25 (dezesseis mil, vinte e oito 
reais e vinte e cinco centavos); Palmas Comercio de Gás Ltda, CNPJ 
07.829.414/0001-77, no valor de R$ 8.525,00 (oito mil, quinhentos e vinte e cinco 
reais); HC Suprimentos LTDA, CNPJ 17.951.624/001-97, no valor de R$ 
31.984,30 ( trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). 
 
 
Palmas, 03 de agosto de 2022. 
 

 
 
 

JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 

 

 

Câmara Municipal de Palmas 
Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509   (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2022 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO  

Espécie: Contrato nº 08/2022 
Data de assinatura: 03/08/2022 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR 
Contratado: Palmas Comercio de Gás Ltda 
CNPJ nº: CNPJ 07.829.414/0001-77 
Modalidade: CONVITE Nº 04/2022 – art. 22, III, § 3º da Lei nº 8666/93.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE para a Câmara Municipal 
de Palmas – PR. 
Valor Global: R$ 8.525,00 (oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais). 
Vigência: De 03 de agosto de 2022 até 03 de agosto de 2023. 
 
FISCALIZAÇÃO: 

NOME Gestor/Fiscalizador CPF FUNÇÃO 
Daniele Ap. V. Krulikoski Fiscalizador 041.758.619-12 Assessora Parlamentar 
José Adilson de Almeida Gestor 833.121.539-72 Presidente da Câmara 

  
Dotação: 33 90 30 00  00  00  00    

                 33.90.30.16.00.00.00 

 
 
 
Palmas/PR, 03 de agosto de 2022. 
 
 
                                                                     
 
 
 

JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA 
Presidente da Câmara Municipal de Palmas/PR 

 

Câmara Municipal de Palmas 
Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509   (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2022 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO  

Espécie: Contrato nº 09/2022 
Data de assinatura: 03/08/2022 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR 
Contratado HC Suprimentos Ltda 
CNPJ nº: 17.951.624/001-97 
Modalidade: CONVITE Nº 04/2022 – art. 22, III, § 3º da Lei nº 8666/93.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE para a Câmara Municipal 
de Palmas – PR. 
Valor Global: R$ 31.984,30 ( trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais 
e trinta centavos). 
 
FISCALIZAÇÃO: 

NOME Gestor/Fiscalizador CPF FUNÇÃO 
Daniele Ap. V. Krulikoski Fiscalizador 041.758.619-12 Assessora Parlamentar 
José Adilson de Almeida Gestor 833.121.539-72 Presidente da Câmara 

 
Vigência: De 03 de agosto de 2022 até 03 de agosto de 2023.  
Dotação: 33 90 30 00  00  00  00    

                 33.90.30.16.00.00.00 

 
 
 
Palmas/PR, 03 de agosto de 2022. 
 
 
                                                                     
 
 
 

JOSÉ ADILSON DE ALMEIDA 
Presidente da Câmara Municipal de Palmas/PR 

 

 
 

SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 34/2022 
 
PROCESSO Nº: 38/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento veicular, 
abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização e 
imobilização automática de veículos, e prestação de serviço de localização através de comunicação 
de GPS/GSM/GPRS em tempo real e ininterrupto e por transmissão satelital em tempo real e 
ininterrupto, gestão de frotas por telemetria, incluindo o fornecimento de equipamentos em comodato, 
componentes, licença de uso de software, configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de 
funcionamento, de acordo com as especificações do edital e seus anexos. 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no uso de 
suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 38/2022, Pregão 
Eletrônico nº 34/2022, cujo objeto acima mencionado, motivado pela solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação/ Departamento de Frotas e Transporte Escolar, através do memorando 
024/2022, e 028/2022, com a finalidade de acrescentar exigência de interesse técnico.  

 
1. Fica retificado o termo convocatório, “ANEXO III - 6 - DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ITEM 

6.1” passando a vigorar com a seguinte descrição: 
 

”6.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, atestado(os) 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito privado ou público no qual comprove 
rastreamento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de veículos licitados.” 

 
2. Inclui-se a “letra (x)/parágrafo segundo/cláusula sexta/minuta do termo do contrato,” com a 

seguinte descrição: 
 

“É obrigação do contratado manter Registro ou inscrição na entidade profissional competente”  
 

3. Inclui-se a “MINUTA DO CONTRATO CLÁUSULA QUINTA PARAGRAFO SEGUNDO LETRA 
(X)” com a seguinte descrição: 

 
“Ou outras tecnologias que atendam às necessidades do solicitado não havendo 
prejuízo ao erário. “ 

 
4. Retifica-se a “MINUTA DO CONTRATO CLÁUSULA QUINTA PARAGRAFO SEGUNDO LETRA 

(CC)”, passando a vigorar com a seguinte descrição: 
 

“quando solicitados os prospectos, no caso de origem estrangeira deverá vir 
acompanhado de tradução juramentada ou traduzida sob declaração de 
responsabilidade da contratada.” 

 
5. Fica alterada a data de abertura e recebimento das propostas para as 09:00hs do dia 

25/08/2022. 
 

6. Prevalecem mantidas as demais condições do edital. 
 

A nova descrição encontra-se no edital retificado em 05/08/2022, que está disponível na página: 
www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; 

 
Palmas, 03 de agosto de 2022. 

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA N° 170/2022 DATA: 02/08/2022 SÚMULA: “Nomeia Francieli Maria Da Silva Rodrigues para exercer o Cargo de Servente”.  
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:  RESOLVE:  Art. 
1° - NOMEAR Francieli Maria Da Silva Rodrigues, RG n° 13084214-3, para exercer o cargo de Servente, no quadro de Servidores 
Estatutários com carga horária de 40 horas semanais, percebendo o piso inicial do referido cargo, a partir de 02 de agosto de 2022, tendo 
em vista a aprovação no Concurso Público realizado no Município, com resultado homologado pelo Edital N° 09-2018, de 26 de Novembro 
de 2018.Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Mariópolis, em 02 de agosto de 2022. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 
PORTARIA N° 172/2022 DATA:03/08/2022 SÚMULA: “Nomeia Fernanda Aparecida Pacheco para exercer o cargo de professora. “  
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 1° 
- NOMEAR Fernanda Aparecida Pacheco, portadora do RG n° 92644995, para exercer o cargo de Professora, no quadro de Servidores 
Estatutários com carga horária de 20 horas semanais, percebendo o piso inicial do referido cargo, lotado na Divisão de Educação a partir 
de 03 de agosto de 2022, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado no Município com resultado homologado pelo Edital 
N° 09-2018, de 26 de novembro de 2018. Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 03 de agosto de 2022.MARIO EDUARDO LOPES 
PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 

 

 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2022 - Contrato de Prestação de 
Serviços nº 95/2021, Pregão Eletrônico nº 51/2021 - Processo n° 123/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Paim Telecomunicações e Controle de 
Trafego Aéreo. OBJETO: prestação de Serviços Especializados, homologados 
pelo DCEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), para a operação da 
EPTA (Estação Prestadora de Serviços de Trafego Aéreo), Categoria “A”, 
atendendo às necessidades do Aeroporto de Pato Branco – PR, Aeroporto 
Municipal Juvenal Loureiro Cardoso (SBPO), estrutura organizacional 
pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 
ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
especialmente em seu Artigo 57, inciso II, bem como prevê a Clausula terceira, 
inciso XVII do contrato original e solicitação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, as partes pactuam a prorrogação do prazo de 
vigência contratual para mais 12(doze) meses, ou seja, até 31 de agosto de 2023. 
Do Reajuste: Com base na Cláusula sétima, inciso I do Contrato Original, 
aplica-se o fator de reajuste parcial previsto conforme IGP-M (9,8503%) 
passando o valor mensal de R$ 28.000,00 para R$ 30.758,10 perfazendo o valor 
de R$ 369.097,20  para o período de 12 meses. Da Dotação Orçamentária: Para 
suporte da despesa serão utilizadas as seguintes Dotações Orçamentárias: 
Despesa 890, desdobramento 3472. Permanecem em plena vigência todas as 
demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato 
Branco, 14 de julho de 2022. Robson Cantu – Prefeito.  João Paim – 
Representante Legal. 
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 Edição nº 8197

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2022 - PROCESSO Nº 278/2022 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico à distância e de vistoria pronta resposta, 24 (vinte e quatro) 
horas, por 07 (sete) dias por semana, com fornecimento de equipamentos mediante 
comodato, instalação e configuração de sistema de alarme, através de sensores, 
bastão de ronda e de câmeras de monitoramento. 
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 1.435.734,79.  
DATA DE ABERTURA: 09 (nove) horas do dia 18 de agosto de 2022, no endereço 
eletrônico: www.gov.br/compras.  
O Edital pode ser obtido no site www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações pelo e-mail: 
lc@patobranco.pr.gov.br. Eduardo José Grezele - Pregoeiro. 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
AVISO SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS DE 

PREÇOS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 08/2022 - PROCESSO N.º 
187/2022 

OBJETO: A contratação de empresa especializada para execução do 
Remanescente da Construção da Creche Proinfância Modelo tipo “B” FNDE 
localizado na Rua Gelmiro Martignoni, nº 651, Bairro São Francisco, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Considerando 
que divulgado o resultado de habilitação, o prazo recursal da fase de habilitação 
transcorreu sem a interposição de recurso administrativo, a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que às 
09H00MIN (NOVE HORAS) DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, na sala de 
Abertura de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de Pato Branco, 
realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das 
proponentes habilitadas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
para (46) 3220-1541/1534 e-mail: 
licitacao2@patobranco.pr.gov.br/licita@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 03 
de agosto de 2022. Thais Love - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO- ESTADO DE PARANÁ  

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 5 

PARTES: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEOCIONAIS DE 
PATO BRANCO- APAE. 

OBJETO: 
Convenente, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pato Branco, transferirá recursos 
oriundos do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) à Conveniada, objetivando a 
prestação de serviços de atenção especializada de média complexidade aos munícipes de Pato 
Branco, portadores de necessidades especiais 

VIGÊNCIA: 24 Meses 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. 

Pato Branco, 2 de  agosto de 2022. 
ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 204/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
106/2022- PROCESSO N° 251/2022. PARTES: Município de Pato 
Branco, CNPJ Nº 76.995.448/0001-54 e GENTE SEGURADORA SA, 
inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02 OBJETO: A prestação de 
serviços de Seguro para Veículos, destinado a cobertura de veículos de 
propriedade do Município para atender as necessidades da Administração 
Municipal. VALOR TOTAL: R$ 95.774,82. Pato Branco, 22 de Julho de 
2022. Carlos Eduardo Pinto de Souza - Representante Legal. Robson Cantu 
– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO N.º 106/2022. PROCESSO: 251/2022. Homologo o processo que 
tem por OBJETO: A prestação de serviços de Seguro para Veículos, destinado a 
cobertura de veículos de propriedade do Município para atender as necessidades 
da Administração Municipal e ADJUDICO seu objeto para a empresa: GENTE 
SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02, com o valor total 
de R$ 95.774,82 e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
inscrita no CNPJ nº 61.198.164/0001-60, com o valor total de R$ 10.000,00. 
Pato Branco, 22 de Julho de 2022. Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2022/GP. 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Nº 25/2022, PROCESSO 
N.º 26/2022. Emenda Bancada 20/2021. PARTES: Município de Pato 
Branco, CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001-54, e Instituto Theophilo 
Petricosky, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 13.470.735/000-20. 
OBJETO: Transferências de recursos financeiros através da emendas 
impositivas do legislativo municipal, conforme PL 175/5021Organizações 
da Sociedade Civil de Pato Branco, sem fins lucrativos, através da 
apresentação de propostas ou projetos. O projeto agraciado é do Instituto 
Theophilo Petriscoky que irá atender em cunho social mensalmente 
55(cinqüenta e cinco) atletas da equipe de rendimento que representam o 
município em competições oficiais estaduais e nacionais. VALOR TOTAL: 
R$ 33.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 1186-2296. GESTOR: Alexandre Zoche. FISCAL: 
William Antonio Pires. Pato Branco, 02 de Agosto de 2022. Robson 
Cantu– Prefeito. Meri Aparecida De Moraes - Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DECRETO Nº 50/2022 

  DATA: 03/08/2022 
  SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2022. 
  MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida na Lei nº 57/2021 de 20/12/2021, publicada 
em 21/12/2021. D E C R E T A 
            Art. 1º - Fica Aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado do 
Paraná, para o Exercício Financeiro de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 140.000,00 
(Cento e quarenta mil reais), de acordo com as seguintes dotações e rubricas orçamentárias: 
              FONTE                      VALOR 
11 – DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 
01 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
11.01.26.782.0023.1.011 – PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS  
4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.................................................................1015                 140.000,00 
                   Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, 
serão utilizados os seguintes recursos:  
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR ALÍNEA DE RECEITA: 
FONTE DE RECURSO/RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
1015 – CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL                                         1.7.12.99.0.1.01             140.000,00 

Art. 3º - Este Ato entra em vigor a partir da data do Decreto, revogadas as disposições em 
contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aos três dias do mês de Agosto de 
2022.MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS 
Decreto Nº49/2022 - Data: 02/08/2022  
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o 
exercício de 2022. 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/edição do dia 04/08/2022, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 211/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 

93/2022 - PROCESSO N° 271/2022. 
PARTES: Município de Pato Branco,CNPJ Nº 76.995.448/0001-54 e 
JANER VILACA 3919329260, inscrita no CNPJ nº  46.539.103/0001-
25. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para capacitação dos 
profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino, 
atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
VALOR: R$ 63.494,80. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. Pato 
Branco, 28 de Julho de 2022.  Robson Cantu – Prefeito. Janer Vilaça – 
Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2022/GP. 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Nº 27/2022, PROCESSO 
N.º 28/2022. Emenda Bancada 20/2021. PARTES: Município de Pato 
Branco, CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001-54, e Instituto Theophilo 
Petricosky, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 13.470.735/000-20. 
OBJETO: Transferências de recursos financeiros através da emendas 
impositivas do legislativo municipal, conforme PL 175/5021, para 
Organizações da Sociedade Civil de Pato Branco, sem fins lucrativos, 
através da apresentação de propostas ou projetos. O projeto agraciado é do 
Instituto Theophilo Petriscoky que irá atender em cunho social 
mensalmente 55(cinquenta e cinco) crianças e adolescentes dos 06(seis) aos 
12(doze) anos. VALOR TOTAL: R$ 5.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
02 (dois) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1186-2296. GESTOR: 
Alexandre Zoche. FISCAL: Fernando Henrique Mayer. Pato Branco, 02 de 
Agosto de 2022. Robson Cantu– Prefeito. Meri Aparecida De Moraes - 
Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2022/GP. 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO Nº 26/2022, PROCESSO 
N.º 27/2022. Emenda Bancada 57/2021. PARTES: Município de Pato 
Branco, CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001-54, e Instituto Theophilo 
Petricosky, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 13.470.735/000-20. 
OBJETO: Transferências de recursos financeiros através da emendas 
impositivas do legislativo municipal, conforme PL 175/5021, para 
Organizações da Sociedade Civil de Pato Branco, sem fins lucrativos, 
através da apresentação de propostas ou projetos. . O projeto agraciado é do 
Instituto Theophilo Petriscoky que irá atender em cunho social 
mensalmente 55(cinquenta e cinco) crianças e adolescentes dos 07(sete) 
aos 20(vinte) anos. VALOR TOTAL: R$ 10.000,00. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1186-2296. 
GESTOR: Alexandre Zoche. FISCAL: William Antonio Pires. Pato 
Branco, 02 de Agosto de 2022. Robson Cantu– Prefeito. Meri Aparecida 
De Moraes - Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Permanente de Licitação e ainda, em conformidade 
com a Lei Federal n. º 14.133/2021, Lei Estadual n. º 15.608/07 e suas alterações, torna pública o edital nº 002/2022 
de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS ELETIVOS. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido junto ao site do CONIMS: www.conims.com.br. 
Os interessados poderão encaminhar a documentação para o e-mail: credenciamento@conims.com.br.  

Pato Branco/PR, 03 de agosto de 2022. 
PAULO HORN 
PRESIDENTE 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em locação de software para gerenciamento e
controle de rede de internet com prestação de serviços de assistência técnica em
equipamentos e redes de informática, para atender as necessidades administrativas do
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, de acordo com as condições e
especificações constantes no Termo de Referência.

166/2022

c) Modalidade: Dispensa de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

24/2022 - DL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 03/08/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:

ADENOR LUIZ GNOATTO
R$ 27.200,00Total fornecedor:
R$ 27.200,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação

01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0Aquisição de Equipamentos

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado no art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 24/2022, para
a  Contratação  de  empresa  especializada  em locação  de  software  para  gerenciamento  e  controle  de  rede  de
internet  com  prestação  de  serviços  de  assistência  técnica  em  equipamentos  e  redes  de  informática,  para
atender as necessidades administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, de acordo com as
condições e especificações constantes no Termo de Referência.
Valor Global: 27.200,00
Dotação: 01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.40.00 Fonte: 076
Data: 03/08/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
ENXOVAL HOSPITALAR EM GERAL, JALECOS E BOSLAS PARA INSULINA, de
acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

122/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

17/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 03/08/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:
BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE R$ 79.867,00Total fornecedor:
COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. R$ 107.505,00Total fornecedor:

DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA R$ 139.756,65Total fornecedor:

H. S. CALORE SIMONETTI R$ 12.190,00Total fornecedor:

M.TESTA CONFECCAO R$ 47.124,00Total fornecedor:

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA R$ 23.412,00Total fornecedor:

SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 19.845,50Total fornecedor:
R$ 429.700,15Total geral:02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0Atendimento aos Municípios Consorciados

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
EVENTO DE ALTERAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde, através do seu Presidente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a alteração do edital - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
025/2022  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância e segurança desarmada para 
as unidades de saúde dos municípios consorciados ao CONIMS, conforme condições constantes no edital e seus anexos. 
Onde se lê:  

UNIDADE DE SAÚDE                          POSTOS DE 
TRABALHO 

QUANTIDADE 
PROFISSIONAIS JORNADA HORÁRIO 

......     

UNIDADE CENTRAL - NIS III - Rua 
Paraná,  340 – Baixada Industrial 1 4 12 HORAS 

DIÁRIAS 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07:00 

ÁS 19:00 HORAS. 

FARMÁCIA CENTRAL - Rua Paraná, 
340 – Baixada Industrial 1 2 12 HORAS 

DIÁRIAS 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07:00 

ÁS 19:00 HORAS. 

FARMÁCIA REGIÃO SUL - Avenida 
Tupi, 4525, Bairro Cristo Rei. 1 2 12 HORAS 

DIÁRIAS 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 08:00 

ÁS 20:00 HORAS. 

.........     
Leia-se:  

UNIDADE DE SAÚDE                          POSTOS DE 
TRABALHO 

QUANTIDADE 
PROFISSIONAIS JORNADA HORÁRIO 

......     

UNIDADE CENTRAL - NIS III - Rua 
Paraná,  340 – Baixada Industrial 1 4 6 HORAS 

DIÁRIAS 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07:00 
ÁS 13:00 HORAS E 13:00 AS 19:00 
HORAS. (SENDO 2 PELA MANHÃ E 

2 PELA TARDE) 

FARMÁCIA CENTRAL - Rua Paraná, 
340 – Baixada Industrial 1 2 6 HORAS 

DIÁRIAS 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07:00 
ÁS 13:00 HORAS E 13:00 AS 19:00 
HORAS. (SENDO 1 PELA MANHÃ E 

1 PELA TARDE) 

FARMÁCIA REGIÃO SUL - Avenida 
Tupi, 4525, Bairro Cristo Rei. 1 2 6 HORAS 

DIÁRIAS 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 08:00 
ÁS 14:00 HORAS E 14:00 AS 20:00 
HORAS. (SENDO 1 PELA MANHÃ E 

1 PELA TARDE) 
.........     

 
O Edital com a alteração e seus anexos estarão disponíveis, no site do Consórcio www.conims.com.br, a 
partir do dia 04/08/2022 a partir das 08:00 horas, bem como no site www.comprasgovernamentais.com.br e 
ainda junto a Comissão de Pregão, podendo ser solicitado por e-mail: licitacao@conims.com.br. 
 
A sessão de abertura do referido Pregão será alterada para o dia 16 de agosto de 2022 às 09h00min. 
Pato Branco/PR, 03 de agosto de 2022. 

 
 

PAULO HORN 
PRESIDENTE 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 004/2022 
Alteração de data de 11/08/2022 para 12/08/2022. 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 162 DE 3 DE AGOSTO DE 2022 
Súmula: Concede diária pela prestação de serviço fora do domicílio. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

A empresa AVICOLA PATO BRANCO LTDA, torna público que irá requerer ao Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, a Licença Prévia de Operação, para atividade de FÁBRICA DE RAÇÕES, a ser 
implantada na Rodovia PR 280, KM 211. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 
Nº 

PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

776 Recursos Humanos Altera Comissão PSS Estagiários 29/07/2022 

777 Recursos Humanos Torna Sem Efeito Nomeação PSS -  
Enfermeiro 01/08/2022 

778 Recursos Humanos Nomeia Aprovados PSS  -  Enfermeiro 01/08/2022 
780 Recursos Humanos Torna Sem Efeito Nomeação PSS ACS 01/08/2022 

781 Recursos Humanos Nomeia PSS Agente Comunitários De 
Saúde - ACS 01/08/2022 

785 Vera Maria Soccol Regime de Adiantamento 01/08/2022 
788 Jocemar Gonçalves Concede Licença Sem Remuneração 01/08/2022 
A publicação na íntegra do(s) ato(s) acima, encontra(m)-se disponível(eis) no seguinte endereço eletrônico: 
www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 04 de agosto de 2022, conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de 
julho de 2017. 
 

 
 
 
AVISO DE LICITACÃO DESERTA E REABERTURA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022 

– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 
 
 
 
O Município de Palmas, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que o 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 com seu certame 
agendado para o dia 22 de julho de 2022, às 09:15hs (horário local), foi declarado como 
DESERTO, tendo em vista a ausência de interessados no certame, a nova data de abertura e 
recebimento das propostas será dia 30/08/2022 às 09:00hs.  
 
 
O Edital, seus anexos e o processo na integra estarão disponíveis no site www.pmp.pr.gov.br 
no link do Portal da Transparência, e licitações-e, tel. Contato (46) 3263-7000.  
 
 
OBJETO: Equipamentos para Fisioterapia.  
 
 
 
 
 
 

Palmas, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosmos Panayotis Nicolaou 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022  

Registro de Preços nº 48/2022 

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão 

Eletrônico nº 59/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o o 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de óleos lubrificantes 

para os veículos, máquinas e caminhões da frota municipal para atender as 

necessidades do Poder Público, conforme quantidades, especificações e 

condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A 

sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br 

no  dia 18/08/2022, às 09h00min, o edital encontra-se disponível no endereço 

eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails 

pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: 

(46) 3234-1135. 

 

Bom Sucesso do Sul, 03 de agosto de 2022. 

 

 

Josiane Folle 
Pregoeira  
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