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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA
SERRA DO SUL - LEI Nº 658/2017
Altera o Anexo II da Lei Municipal nº 411/10, descrevendo as funções e
atribuições dos cargos em comissão de Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete,
Diretor de Departamento e Assessor Administrativo e dá outras providências.
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra
do Sul - Estado do Paraná, faço saber que, a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera o Anexo II da Lei Municipal nº 411/2010, que dispõe sobre o
quadro de pessoal da Municipalidade, passando a descrever as funções e
atribuições dos cargos em comissão nas funções de Assessor Jurídico,
Chefe de Gabinete, Diretor de Departamento e Assessor Administrativo,
passando a constar a seguinte redação:
ANEXO II - CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO
1) ASSESSOR ADMINISTRATIVO – CARGA HORÁRIA 40 HORAS
SEMANAIS: Quantidade de Vagas: 34
Cargo Comissionado - Habilitações e Atribuições
Cargo Descrição de Habilitações Genéricas e Específicas
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos administrativos de auxílio
aos superiores hierárquicos, nos casos em que for exigida relação de confiança
pessoal com aqueles. Em qualquer caso, deverá ser observada a experiência
profissional para o desenvolvimento das atividades designadas.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: efetuar atendimento ao público, interno e externo,
prestando informações, anotando recados, para obter ou fornecer informações;
participar de estudos de aplicação da legislação, projetos, eventos e pesquisas,
preparando materiais e/ou locais, efetuando levantamentos e desenvolvendo
controles administrativos; elaborar ou auxiliar no preparo de projetos, laudos,
pareceres, estudos de anteprojeto e relatórios em geral; efetuar o levantamento
de necessidades com vistas ao desenvolvimento da programação do setor
de trabalho; efetuar levantamentos estatísticos diversos e preparar relatórios
variados, de acordo com a sua especialidade; colaborar na elaboração dos
planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços
e boletins; orientar, supervisionar e executar atividades administrativas em
seus vários segmentos; estudar e informar processos que tratam de assuntos
relacionados ao setor de trabalho, preparando os expedientes (parecer,
despachos, etc.) que se fizerem necessários; executar e/ou orientar, coordenar
e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos; redigir, revisar, datilografar
e encaminhar documentos diversos; operar equipamentos diversos, como
máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores, processadores
de textos, terminais de vídeo e outros; emitir listagens e relatórios quando
necessário; elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e
outros documentos; preparar minutas de informações em processos, fazendo
levantamentos, efetuando cálculos, emitindo certidões, preenchendo
formulários, etc., submetendo-as a apreciação superior; identificar a situação
financeira do órgão, analisando os recursos disponíveis para planejar os
serviços ligados à previsão orçamentária, receita e despesas, tesouraria e
outros; participar da elaboração da política financeira do órgão, colaborando
com informações, sugestões e projeções, a fim de contribuir para a definição
dos objetivos gerais e específicos e a realização de projetos, planos e
programas orçamentários; controlar o desenvolvimento dos programas
financeiros, orientando e acompanhamento e/ou alterando a execução
orçamentária e efetuando contatos com órgãos e entidades ligadas à área;
estudar e avaliar os resultados dos programas, efetuando análises comparativas
entre o previsto e o executado, emitindo pareceres, para determinar ou propor
modificações necessárias; informar, quando solicitado, sobre a situação
financeira do órgão, medidas em andamento e resultados obtidos, elaborando,
atualizando, analisando quadros e relatórios estatísticos pertinentes, para
possibilitar a avaliação geral das diretrizes aplicadas; elaborar estudos sobre
aspectos econômicos que possibilitem o conhecimento da situação e auxiliem
na elaboração de prognósticos econômicos, para subsidiar planos e programas
globais e/ou setoriais; executar outras tarefas correlatas.
2) ASSESSOR JURÍDICO – CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS
Quantidade de Vagas: 01
Cargo Comissionado - Habilitações e Atribuições
Cargo Descrição de Habilitações Genéricas e Específicas
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos jurídicos junto ao

Departamento Jurídico Municipal
REQUISITOS MÍNIMOS: Curso superior, com formação em direito e inscrição
na Ordem dos Advogados do Brasil.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: Atender, na área administrativa, nas diversas
unidades ou órgãos da municipalidade, aos processos e consultas que lhe
forem submetidos; emitir pareceres e interpretações de textos legais;
confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a consultas,
no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, emitindo parecer, quando
for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar
as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação
local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação
desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento,
convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar,
redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras
e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos,
bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder
ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos
supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos
administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões
coletivas da Procuradoria, presidir, sempre que possível, aos inquéritos
administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a função, de
conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais
sejam expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões
jurídicas de magna importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar
a Municipalidade, quando investido do necessário mandato; mensalmente,
examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados nas secretarias e
autarquias municipais, bem como a situação do pessoal, seus direitos, deveres
e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas.
3) CHEFE DE GABINETE – CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS
Quantidade de Vagas: 01
Cargo Comissionado - Habilitações e Atribuições
Cargo Descrição de Habilitações Genéricas e Específicas
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: além das atribuições de representação inerentes
ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo e dos que são próprias do Secretário
Municipal.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: Chefiar as atividades Políticos Administrativos do
Gabinete do Chefe do Poder Executivo; Fazer cumprir as atribuições do
Gabinete do Chefe do Poder Executivo; Articular as relações intersetoriais do
Poder Executivo; Acompanhar os controles de gestão; Fazer cumprir as
atividades relacionadas com sua área de atuação que forem determinadas
pelo Chefe do Poder Executivo.
4) DIRETOR DE DEPARTAMENTO – CARGA HORÁRIA 40 HORAS
SEMANAIS
Quantidade de Vagas: 34
Cargo Comissionado - Habilitações e Atribuições
Cargo Descrição de Habilitações Genéricas e Específicas
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: representar o titular da pasta em situações peculiares
inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para
melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos
elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e
supervisionar os projetos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar
as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e
determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações
públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos
competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e
reivindicações; executar competências afins.
Art. 2º - Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Lei,
serão utilizadas dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente,
e previsão na LDO e PPA para o exercício de 2017/2018, ficando autorizada
a abertura dos créditos adicionais necessários.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul/PR, 13 de
dezembro de 2017.
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
LEI COMPLEMENTAR Nº 1803, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 1781 que instituiu o Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Ampére, cria o Instituto de
Previdência do Município de Ampére - AMPEREPREVI e dá outras
providências.
DISNEI LUQUINI, Prefeito do Município de Ampére-PR, no uso de suas
atribuições, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de
Ampére aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - O inciso § 1º do artigo 39 da Lei Complementar nº 1781/17 passara
a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º O recolhimento das contribuições previdenciárias previstas nesta Lei
Complementar devera ser efetuada até o dia 15 de cada mês subsequente,
mediante informação do RPPS/Ampére até o dia 25 de cada mês.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 12 DE
DEZEMBRO DE 2017.
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL
JUNIOR BEDIN - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2017 PROCESSO Nº 836/2017 - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná,
avisa aos interessados que fará realizar no dia 28/12/2017, as 14:00 horas,
a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por
item, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE CARROCERIAS DE
MADEIRA E DE CAÇAMBAS BASCULANTES DOS VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS..
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação,
juntamente com o credenciamento: 28/12/2017, as 14:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de
Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º
andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de
Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações.
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em 13 de dezembro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 287/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras
providências. HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º- CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal KETLEN
DALALBA NUNES, ocupante do cargo de Enfermeira- Modalidade de
Emprego Público, férias de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de janeiro de 2018,
conforme segue:- 10 (dez) dias correspondente ao período aquisitivo de
01.06.2015 a 01.06.2016. - 20 (vinte) dias correspondente ao período aquisitivo
de 01.06.2016 a 01.06.2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 12 de dezembro de 2017. Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 294/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras
providências. HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando requerimento apresentado RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal JULIANA
WELTER, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, Nível/Referência
CD-04, férias de 10 (dez) dias, a partir de 02 de janeiro de 2018, correspondente
ao período aquisitivo de 01.12.2015 a 01.12.2016.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 13 de dezembro de 2017. Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 288/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras
providências. HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando requerimento apresentado RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal TERESINHA
LENIR DA SILVA QUELL, ocupante do cargo efetivo de Agente de
Saneamento, Nível/Referência BD-04, férias de 20 (vinte) dias, a partir de 04
de dezembro 2017, correspondente ao período aquisitivo de 14.04.2014 a
14.04.2015.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 13 de dezembro de 2017. Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 290/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e dá outras
providências. HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal MARIA
EDLEUSA SOBRAL DINIZ BATTISTI, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar
de Enfermagem, Nível/Referência BD-08, férias de 30 (trinta) dias, a partir de
03 de janeiro de 2018, correspondente ao período aquisitivo de 02.07.2015 a
02.07.2016.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 13 de dezembro de 2017. - Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 289/2017
SÚMULA – Concede Licença Prêmio para Servidor Público Municipal e
da outras providências.
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o requerimento
apresentado. RESOLVE;
Artigo 1º- CONCEDER para ao servidor Público Municipal CLEITON
BATISTI, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Nível/Referência AD-02,
Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a partir de 17 de novembro de 2017,
correspondente ao período aquisitivo de 05.07.2012 a 05.07.2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 13 de dezembro 2017. Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 290/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e dá outras
providências. HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal MARIA
EDLEUSA SOBRAL DINIZ BATTISTI, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar
de Enfermagem, Nível/Referência BD-08, férias de 30 (trinta) dias, a partir de
03 de janeiro de 2018, correspondente ao período aquisitivo de 02.07.2015 a
02.07.2016.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná, em 13 de dezembro de 2017. Publique-se
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SALGADO FILHO - PORTARIA Nº. 293/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidor Público Municipal e dá outras providências. HELTON PEDRO
PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para o Servidor Público Municipal MOACIR ROBERTO HEIMANN, lotado no cargo de
Agente Comunitário de Saúde, Modalidade Emprego Público, férias de 20 (vinte) dias, a partir de 18 de dezembro de
2017, correspondente ao período aquisitivo de 01.08.2016 a 01.08.2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2017.
Publique-se. HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE SALGADO FILHO - PORTARIA Nº. 291/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidor Público Municipal e da outras providências. HELTON PEDRO PFEIFER,
Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por
Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º - CONCEDER, para o Servidor Público Municipal JULIO CESAR NESI, lotado no cargo efetivo de Fiscal
de Tributos, Nível/Referência AB-03, férias de 30 (trinta) dias, a partir de 04 de janeiro de 2018, correspondente ao
período aquisitivo de 01.11.2015 a 01.11.2016.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2017.
Publique-se. HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 350/2017 - RECESSO FINAL DE ANO
MARCO AURELIO ZANDONA, Prefeito do Município de Barracão,
Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da Legislação em vigor, DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado recesso das atividades administrativas desta
municipalidade, do dia 26 ao dia 29 de dezembro de 2017.
Art. 2º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Barracão/PR, 06 de dezembro de 2017.
MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 359/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 080/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 080/2017, produzindo seus efeitos
quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto
entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 356/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 079/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 079/2017, produzindo seus efeitos
quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entrará
em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 357/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 142/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 142/2017, produzindo seus efeitos
quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto
entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 354/2017
REVOGA OS DECRETOS Nº 078/2017 E 256/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 082/2017, produzindo seus efeitos
quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto
entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 353/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 082/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos
termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 082/2017, produzindo seus efeitos
quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto
entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

14 de Dezembro de 2017 3A

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
PORTARIA Nº 100/2017 - CONCEDE LICENÇA PRÊMIO
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito do Município de Barracão,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas nos termos da legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio ao servidor municipal ARLEI ANTONIO
TRAUTENMULLER, referente ao período aquisitivo de 28/02/2003 a 28/02/
2008, com início em 20/12/2017 e término em 20/03/2018, de acordo com o
disposto no art. 101 da Lei Municipal nº 1.011/93, de 15 de fevereiro de 1993.
Art. 2º. A presente portaria entra vigor na data de sua publicação.
Barracão/PR, 11 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017
PROCESSO Nº 094/2017 - HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/
2017, de 23 de novembro de 2017, do tipo Menor Preço, a empresa:
FARMACIA LOVIS LTDA - ME, vencedora dos itens nº 01 e 02.
Barracão/PR, 11 de Dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2017
PROCESSO Nº 091/2017 - RESULTADO
Torna-se publico o resultado do procedimento licitatório, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2017, de 16 de novembro de 2017, do tipo
Menor Preço, onde nenhum licitante apresentou proposta, tendo sido
considerada DESERTA.
Barracão/PR, 11 de Dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017
PROCESSO Nº 095/2017 - HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do objeto do
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/
2017, de 24 de novembro de 2017, do tipo Menor Preço, a empresa: MAPFRE
SEGUROS GERAIS S. A.
Barracão/PR, 12 de Dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
PORTARIA Nº 2663/2017 - 08.12.2017
Súmula: Designa Comissão Sindicante para Apuração de possíveis fatos
ocorridos no CMEI do Município de Manfrinópolis, e dá outras providências.
Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, as quais lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar Comissão Sindicante para apuração de possíveis fatos
ocorridos em 05 de outubro de 2017 no CMEI, praticados em tese pela
Servidora Pública Sra. Elizabete Rita Duquesne Pereira, registro funcional nº
1015-1, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
Art. 2º - Ficam designados como membros da referida comissão os
seguintes servidores: ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI
(Presidente da Comissão), registro funcional nº 980-1, JOZINEI DOS
SANTOS, registro funcional nº 100057-1 e SONIA REICHERT, registro
funcional nº 951-1.
Art. 3º - A Comissão Sindicante designada no Art. 2º terá o prazo de 30
(trinta dias) para conclusão e elaboração de parecer, podendo ser prorrogado
por igual período.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições da Portaria nº 2640/2017 de 09 de novembro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 08 de
dezembro de 2017. Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 40/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João
Arisi, 115, em Flor da Serra do sul, Paraná, torna público e para o conhecimento
dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão
Presencial para a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Impressoras Novas, para Prestação de Serviços de Impressão
Monocromática e Policromática, Reprodução de Cópias de Documentos,
Digitalização e Fax, com Prestação de Assistência Técnica para Manutenção
Corretiva e Preventiva, Incluindo Substituição de Peças, Insumos,
Suprimentos e Materiais de Consumo (Toner, Revelador, Cilindro Entre
Outros), Exceto o Papel, bem como Software de Gerenciamento para Atender
as necessidades das Secretarias Municipais. Às 09:00 (nove horas) do dia
29 de Dezembro de 2017, na forma da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993
e suas alterações posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Lei
Complementar 147/2017. Cópia do Edital deverá ser retirada, junto ao
Departamento de Licitações do Município, no horário normal de expediente
da Prefeitura, ou através do sitio da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br.
Flor da Serra do Sul, 08 de dezembro de 2017.
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 355/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 148/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 148/2017, produzindo seus efeitos quanto à nomeação até o dia 20 de
dezembro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
LEI Nº 093/2017 - 13 de dezembro de 2017
Institui o Perímetro Urbano do Município de SALGADO FILHO e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO – PR.
Faço saber que a Câmara Municipal de Salgado Filho aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1°. Esta Lei determina o Perímetro Urbano da Sede do Município de Salgado Filho.
Art. 2°. O território municipal é dividido em Zona Urbana e Zona Rural, para fins urbanísticos e tributários.
§ 1°. As Zonas Urbanas e de Expansão Urbana Prioritária do Município de Salgado Filho, para efeito desta Lei, é a
seguinte:
I – Sede urbana de Salgado Filho;
§ 2°. A Zona Rural é constituída pelo restante do território do Município.
Art. 3°. A representação cartográfica do Perímetro Urbano do Município consta no anexo, parte integrante da presente
Lei: I - Anexo I: Mapa do Perímetro Urbano do Município de Salgado Filho;
Art. 4°. É considerada área urbana do Município de Salgado Filho o espaço territorial definido pelo seguinte perímetro
proposto:
Inicia-se se no marco denominado ‘0=PP’, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SAD69,
MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 264993.749 m e N= 7103176.772 m ; Daí
segue com o azimute de 346°16’15" e a distância de 852.09 m até o marco ‘1’ (E=264791.518 m e N=7104004.517
m); Daí segue com o azimute de 260°13’10" e a distância de 102.36 m até o marco ‘2’ (E=264690.648 m e
N=7103987.129 m); Daí segue com o azimute de 273°55’44" e a distância de 88.51 m até o marco ‘3’ (E=264602.347
m e N=7103993.193 m); Daí segue com o azimute de 290°33’55" e a distância de 120.41 m até o marco ‘4’
(E=264489.608 m e N=7104035.491 m); Daí segue com o azimute de 284°42’44" e a distância de 44.94 m até o marco
‘5’ (E=264446.140 m e N=7104046.905 m); Daí segue com o azimute de 294°55’57" e a distância de 4.11 m até o
marco ‘6’ (E=264442.411 m e N=7104048.638 m); Daí segue com o azimute de 284°52’34" e a distância de 50.66 m
até o marco ‘7’ (E=264393.453 m e N=7104061.643 m); Daí segue com o azimute de 252°51’05" e a distância de 69.25
m até o marco ‘8’ (E=264327.281 m e N=7104041.224 m); Daí segue com o azimute de 237°30’57" e a distância de
87.70 m até o marco ‘9’ (E=264253.301 m e N=7103994.123 m); Daí segue com o azimute de 248°35’48" e a distância
de 110.74 m até o marco ‘10’ (E=264150.195 m e N=7103953.710 m); Daí segue com o azimute de 260°34’32" e a
distância de 62.41 m até o marco ‘11’ (E=264088.628 m e N=7103943.490 m); Daí segue com o azimute de 270°42’54"
e a distância de 73.42 m até o marco ‘12’ (E=264015.210 m e N=7103944.407 m); Daí segue com o azimute de
275°58’03" e a distância de 88.13 m até o marco ‘13’ (E=263927.553 m e N=7103953.570 m); Daí segue com o
azimute de 289°47’34" e a distância de 108.02 m até o marco ‘14’ (E=263825.918 m e N=7103990.146 m); Daí segue
com o azimute de 291°27’35" e a distância de 61.15 m até o marco ‘15’ (E=263769.004 m e N=7104012.519 m); Daí
segue com o azimute de 282°01’22" e a distância de 42.84 m até o marco ‘16’ (E=263727.105 m e N=7104021.442
m); Daí segue com o azimute de 257°16’03" e a distância de 70.06 m até o marco ‘17’ (E=263658.766 m e
N=7104006.001 m); Daí segue com o azimute de 267°24’30" e a distância de 26.23 m até o marco ‘18’ (E=263632.565
m e N=7104004.815 m); Daí segue com o azimute de 304°56’02" e a distância de 19.14 m até o marco ‘19’
(E=263616.871 m e N=7104015.777 m); Daí segue com o azimute de 280°44’11" e a distância de 11.41 m até o marco
‘20’ (E=263605.656 m e N=7104017.903 m); Daí segue com o azimute de 246°11’57" e a distância de 16.00 m até o
marco ‘21’ (E=263591.021 m e N=7104011.448 m); Daí segue com o azimute de 227°09’53" e a distância de 26.18 m
até o marco ‘22’ (E=263571.823 m e N=7103993.649 m); Daí segue com o azimute de 203°30’24" e a distância de
26.54 m até o marco ‘23’ (E=263561.236 m e N=7103969.309 m); Daí segue com o azimute de 198°54’04" e a
distância de 25.65 m até o marco ‘24’ (E=263552.926 m e N=7103945.039 m); Daí segue com o azimute de 220°38’12"
e a distância de 18.23 m até o marco ‘25’ (E=263541.051 m e N=7103931.201 m); Daí segue com o azimute de
252°02’04" e a distância de 20.39 m até o marco ‘26’ (E=263521.657 m e N=7103924.913 m); Daí segue com o
azimute de 322°26’37" e a distância de 17.25 m até o marco ‘27’ (E=263511.144 m e N=7103938.584 m); Daí segue
com o azimute de 343°37’38" e a distância de 29.69 m até o marco ‘28’ (E=263502.774 m e N=7103967.075 m); Daí
segue com o azimute de 340°12’30" e a distância de 26.13 m até o marco ‘29’ (E=263493.927 m e N=7103991.661
m); Daí segue com o azimute de 335°17’54" e a distância de 33.22 m até o marco ‘30’ (E=263480.042 m e
N=7104021.845 m); Daí segue com o azimute de 3°37’18" e a distância de 25.04 m até o marco ‘31’ (E=263481.624
m e N=7104046.832 m); Daí segue com o azimute de 355°46’47" e a distância de 14.37 m até o marco ‘32’
(E=263480.566 m e N=7104061.165 m); Daí segue com o azimute de 227°32’17" e a distância de 40.07 m até o marco
‘33’ (E=263451.003 m e N=7104034.112 m); Daí segue com o azimute de 222°50’32" e a distância de 62.48 m até o
marco ‘34’ (E=263408.515 m e N=7103988.297 m); Daí segue com o azimute de 215°55’27" e a distância de 51.79
m até o marco ‘35’ (E=263378.128 m e N=7103946.355 m); Daí segue com o azimute de 203°02’45" e a distância de
35.11 m até o marco ‘36’ (E=263364.385 m e N=7103914.051 m); Daí segue com o azimute de 179°53’19" e a
distância de 12.89 m até o marco ‘37’ (E=263364.410 m e N=7103901.160 m); Daí segue com o azimute de 260°35’43"
e a distância de 689.01 m até o marco ‘38’ (E=262684.661 m e N=7103788.571 m); Daí segue com o azimute de
351°02’41" e a distância de 57.38 m até o marco ‘39’ (E=262675.729 m e N=7103845.254 m); Daí segue com o
azimute de 281°34’41" e a distância de 198.09 m até o marco ‘40’ (E=262481.666 m e N=7103885.012 m); Daí segue
com o azimute de 169°29’10" e a distância de 2025.79 m até o marco ‘41’ (E=262851.317 m e N=7101893.230 m); Daí
segue com o azimute de 87°21’47" e a distância de 648.70 m até o marco ‘42’ (E=263499.335 m e N=7101923.075
m); Daí segue com o azimute de 226°10’44" e a distância de 11.90 m até o marco ‘43’ (E=263490.748 m e
N=7101914.835 m); Daí segue com o azimute de 133°11’58" e a distância de 15.73 m até o marco ‘44’ (E=263502.215
m e N=7101904.068 m); Daí segue com o azimute de 175°03’01" e a distância de 5.89 m até o marco ‘45’
(E=263502.723 m e N=7101898.195 m); Daí segue com o azimute de 175°03’04" e a distância de 10.02 m até o marco
‘46’ (E=263503.588 m e N=7101888.211 m); Daí segue com o azimute de 87°23’42" e a distância de 13.95 m até o
marco ‘47’ (E=263517.526 m e N=7101888.846 m); Daí segue com o azimute de 135°02’58" e a distância de 4.96 m
até o marco ‘48’ (E=263521.029 m e N=7101885.337 m); Daí segue com o azimute de 130°19’12" e a distância de
20.62 m até o marco ‘49’ (E=263536.753 m e N=7101871.992 m); Daí segue com o azimute de 138°16’14" e a
distância de 9.40 m até o marco ‘50’ (E=263543.012 m e N=7101864.974 m); Daí segue com o azimute de 185°21’57"
e a distância de 13.94 m até o marco ‘51’ (E=263541.708 m e N=7101851.092 m); Daí segue com o azimute de
181°11’20" e a distância de 35.74 m até o marco ‘52’ (E=263540.967 m e N=7101815.358 m); Daí segue com o
azimute de 102°11’09" e a distância de 40.35 m até o marco ‘53’ (E=263580.407 m e N=7101806.840 m); Daí segue
com o azimute de 154°55’50" e a distância de 16.92 m até o marco ‘54’ (E=263587.577 m e N=7101791.514 m); Daí
segue com o azimute de 87°23’30" e a distância de 15.05 m até o marco ‘55’ (E=263602.610 m e N=7101792.199 m);
Daí segue com o azimute de 132°00’46" e a distância de 11.75 m até o marco ‘56’ (E=263611.338 m e N=7101784.336
m); Daí segue com o azimute de 154°55’59" e a distância de 16.75 m até o marco ‘57’ (E=263618.435 m e
N=7101769.162 m); Daí segue com o azimute de 181°50’02" e a distância de 89.83 m até o marco ‘58’ (E=263615.561
m e N=7101679.377 m); Daí segue com o azimute de 187°59’25" e a distância de 21.46 m até o marco ‘59’
(E=263612.578 m e N=7101658.125 m); Daí segue com o azimute de 121°53’27" e a distância de 2.66 m até o marco
‘60’ (E=263614.835 m e N=7101656.720 m); Daí segue com o azimute de 181°50’01" e a distância de 9.14 m até o
marco ‘61’ (E=263614.543 m e N=7101647.582 m); Daí segue com o azimute de 91°49’42" e a distância de 10.00 m
até o marco ‘62’ (E=263624.537 m e N=7101647.263 m); Daí segue com o azimute de 91°49’43" e a distância de 12.50
m até o marco ‘63’ (E=263637.030 m e N=7101646.864 m); Daí segue com o azimute de 91°49’42" e a distância de
12.50 m até o marco ‘64’ (E=263649.524 m e N=7101646.465 m); Daí segue com o azimute de 91°49’43" e a distância
de 12.50 m até o marco ‘65’ (E=263662.017 m e N=7101646.066 m); Daí segue com o azimute de 91°49’42" e a
distância de 12.50 m até o marco ‘66’ (E=263674.510 m e N=7101645.667 m); Daí segue com o azimute de 91°49’43"
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e a distância de 17.66 m até o marco ‘67’ (E=263692.158 m e N=7101645.104 m); Daí segue com o azimute de
127°13’31" e a distância de 18.91 m até o marco ‘68’ (E=263707.214 m e N=7101633.666 m); Daí segue com o
azimute de 82°47’26" e a distância de 9.38 m até o marco ‘69’ (E=263716.519 m e N=7101634.843 m); Daí segue com
o azimute de 97°29’15" e a distância de 25.29 m até o marco ‘70’ (E=263741.592 m e N=7101631.547 m); Daí segue
com o azimute de 91°06’45" e a distância de 22.83 m até o marco ‘71’ (E=263764.420 m e N=7101631.104 m); Daí
segue com o azimute de 76°06’28" e a distância de 11.62 m até o marco ‘72’ (E=263775.700 m e N=7101633.894 m);
Daí segue com o azimute de 76°06’27" e a distância de 9.05 m até o marco ‘73’ (E=263784.485 m e N=7101636.066
m); Daí segue com o azimute de 62°43’32" e a distância de 11.71 m até o marco ‘74’ (E=263794.891 m e N=7101641.431
m); Daí segue com o azimute de 45°38’26" e a distância de 10.82 m até o marco ‘75’ (E=263802.628 m e N=7101648.998
m); Daí segue com o azimute de 13°12’36" e a distância de 10.95 m até o marco ‘76’ (E=263805.131 m e N=7101659.659
m); Daí segue com o azimute de 351°24’16" e a distância de 12.49 m até o marco ‘77’ (E=263803.265 m e
N=7101672.004 m); Daí segue com o azimute de 351°24’15" e a distância de 6.30 m até o marco ‘78’ (E=263802.323
m e N=7101678.234 m); Daí segue com o azimute de 343°04’23" e a distância de 50.44 m até o marco ‘79’
(E=263787.637 m e N=7101726.489 m); Daí segue com o azimute de 339°09’55" e a distância de 21.92 m até o marco
‘80’ (E=263779.842 m e N=7101746.972 m); Daí segue com o azimute de 351°12’38" e a distância de 13.60 m até o
marco ‘81’ (E=263777.763 m e N=7101760.416 m); Daí segue com o azimute de 337°08’52" e a distância de 49.84 m
até o marco ‘82’ (E=263758.409 m e N=7101806.340 m); Daí segue com o azimute de 322°47’13" e a distância de
21.78 m até o marco ‘83’ (E=263745.238 m e N=7101823.684 m); Daí segue com o azimute de 343°31’06" e a
distância de 57.63 m até o marco ‘84’ (E=263728.889 m e N=7101878.942 m); Daí segue com o azimute de 359°30’47"
e a distância de 24.10 m até o marco ‘85’ (E=263728.685 m e N=7101903.038 m); Daí segue com o azimute de
354°22’45" e a distância de 16.25 m até o marco ‘86’ (E=263727.093 m e N=7101919.212 m); Daí segue com o
azimute de 354°22’45" e a distância de 14.36 m até o marco ‘87’ (E=263725.687 m e N=7101933.500 m); Daí segue
com o azimute de 87°21’47" e a distância de 82.39 m até o marco ‘88’ (E=263807.994 m e N=7101937.291 m); Daí
segue com o azimute de 80°57’14" e a distância de 1468.54 m até o marco ‘89’ (E=265258.266 m e N=7102168.191
m); Daí segue com o azimute de 345°18’15" e a distância de 1042.69 m até o marco ‘0=PP’ (E=264993.749 m e
N=7103176.772 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área
superficial de 470.72509 ha.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção SGL, assim, a poligonal onde
fica determinado a área urbana e de expansão urbana do município de Salgado Filho/PR.
Art. 5° Compete ao município manter a materialização dos vértices do polígono que delimita o Perímetro Urbano,
bem como o fechamento da poligonal com a implantação de seus marcos, contendo de forma detalhada o memorial
descritivo os ângulos, azimutes e distâncias com suas respectivas coordenadas.
Parágrafo único. As coordenadas deverão estar descritas em formato UTM da Projeção Universal Transversal de
Mercador.
Art. 6° A Prefeitura Municipal deverá implantar os marcos representados no mapa em anexo:
Parágrafo único. Os marcos a serem implantados “in loco” deverá ser de concreto com a demarcação correspondente
à descrita na presente lei, de modo que propicie a fácil identificação do mesmo.
Art. 7°. Esta lei em vigor conforme publicação oficial.
Salgado Filho, 13 de dezembro de 2017
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA Nº. 285/2017
SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras providências.
HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei e considerando o requerimento apresentado. RESOLVE,
Artigo 1º- CONCEDER, para a Servidora Pública Municipal GILVANA RAMOS, lotada no cargo de Agente
Comunitário de Saúde- Modalidade de Emprego Público, férias de 30 (trinta) dias, a partir de 13 de dezembro de 2017,
correspondente ao período aquisitivo 06.06.2016 à 06.06.2017.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 2017.
Publique-se. HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
DECRETO Nº 360/2017 - REVOGA O DECRETO Nº 080/2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente, DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 080/2017, produzindo seus efeitos quanto à nomeação até o dia 20 de dezembro
de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entrará em vigor em 20 de dezembro de 2017.
Barracão/PR, 12 de dezembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE AMPÉRE
DECRETO N° 61/2017
SÚMULA: Adota medidas excepcionais de contenção de despesas, no
âmbito da Administração Pública Municipal de Ampére e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 67, Inciso I, da Lei Orgânica
Municipal, DECRETA
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal adota as seguintes medidas para
contenção de despesas, no âmbito da Administração Pública Municipal de
Ampére.
§ 1º - Reavaliação dos contratos de terceiros, podendo os serviços serem
mantidos, suspensos, glosados, rescindidos ou absorvidos pelo Poder Público,
a critério das Secretarias de Administração e Finanças; § 2º - Suspende a
Contratação de novos servidores, salvo situações extremamente necessárias,
a ser determinada pelas Secretarias de Administração, Planejamento e
Finanças; § 3º - Determina-se a adoção de medidas para a redução dos
gastos com combustíveis, energia elétrica, água, telefone, material de expediente
e outros materiais de consumo, a ser determinada pelas Secretarias de
Administração e Finanças; § 4º Determina-se que as compras, contratações
de serviços e outros, bem como as decisões acerca do presente Decreto,
sejam centralizadas e autorizadas pelas Secretarias de Administração e
Finanças; § 5º - Estabelece-se a proibição do pagamento de despesas com
utilização do “recurso livre” para viagens dos servidores, agentes políticos,
Prefeito, Vice-Prefeito, em reuniões, curso, palestras e outros; § 6º - Determina
que o expediente no serviço público municipal possa sofrer alterações, em
caráter excepcional e temporário, de acordo com a necessidade de cada
Secretaria: I - Estabelece o horário de expediente flexível para as Secretarias
de Fomento Agropecuário, Assistência Social, Rodoviário, Obras Urbanismo
e Paisagismo, Administrativo, Cultura, Agência do Trabalhador, Detran, e
Departamentos vinculados; II – A Secretaria Municipal de Saúde estabelece o
horário de expediente para todos os departamentos da seguinte forma: Manhã:
das 07h30min às 11h30min e a Tarde: das 13h00 às 17h00, exceto o Centro

Odontológico que o horário de expediente será somente de manhã, das
07h30min às 11h30 min; III – Os novos horários de expediente serão
implantados em caráter emergencial, excepcional e experimental, podendo a
qualquer momento serem revistos, alterados ou modificados, a critério da
administração, sempre levando em consideração o interesse público;
§ 7º - Cancelamento e reavaliação de compras e licitações, de acordo com
a possibilidade orçamentária; 8º - Cancelamento no apoio logístico, financeiro
e operacional a eventos e promoções com recursos utilizados pelo recurso
livre, com exceção de compromissos assumidos anteriormente, a ser
analisados e aprovados pelas Secretarias de Administração e Finanças; § 9º
- Proibição do início de novos serviços, salvo autorização das Secretarias de
Administração e Finanças; § 10º - Proibição de novos eventos, jogos e ações
que envolvam investimento financeiro do “recurso livre”;
§ 11º - Avaliação dos Convênios, Subvenções e congêneres, objetivando a
redução de valores ou a rescisão dos mesmos; § 12º - Reavaliação da
Contribuição à AMSOP; § 13º - Reavaliação de campanhas educativas e
preventivas no sentido de orientar a população acerca da utilização dos
serviços públicos; § 14º - Demissão ou remanejamento de servidores, redução
das gratificações e rescisão de contratos de estágio, de acordo com avaliação
de cada Secretaria, exceto na Secretaria de Educação conforme prevê a Lei
1315/2010, art. 60 e 61; § 15º - Suspensão do pagamento de horas extras e
sobreavisos, salvo situações excepcionais a serem autorizadas; § 16º - Fica
reduzido em 20% (vinte por cento) o subsídio do Secretário de Administração
e em 15% (quinze por cento) os subsídios dos demais Secretários Municipais,
Prefeito e Vice-Prefeito, por prazo indeterminado; § 17º - Demais medidas
necessárias a serem avaliadas pelas Secretarias de Administração e
Planejamento que impactem na redução das despesas e aumentos das receitas;
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 06 de dezembro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ampére-PR, 06 de Dezembro de
2017. DISNEI LUQUINI - Prefeito Municipal
JUNIOR BEDIN - Secretário Administrativo

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
PORTARIA Nº 259/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE CONCEDER 30 (trinta)
dias licença para tratamento de saúde, à servidora Suzana Gaspar RG
nº 7.038.826-0/PR, a contar de 22 de novembro a 21 de dezembro de
2017, conforme prevê o artigo 82 da Lei nº 495/90.
Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de novembro de 2017.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 06 de
dezembro de 2017. DISNEI LUQUINI - PREFEITO. Registra-se e
Publica-se: Junior Bedin - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
PORTARIA Nº 261/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE
CONCEDER licença para tratamento de saúde, à servidora Patricia de
Lima Rosa de Almeida RG nº 9.204.253-7/PR, a contar de 08 de outubro
a 22 de novembro de 2017, conforme prevê o artigo 82 da Lei nº 495/90, e
de acordo com a Comunicação de Decisão - INSS, Benefício nº 6204851911.
A remuneração correspondente ao período de licença será paga diretamente
pelo INSS. Esta Portaria entra em vigor a partir de 08 de outubro de 2017.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 06 de
dezembro de 2017. DISNEI LUQUINI - PREFEITO. Registra-se e
Publica-se: Junior Bedin - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
O Prefeito Municipal de Ampere, Estado do Paraná, com base na Lei
Federal 8.666/63 e legislação complementar, torna público extrato do Primeiro
Termo Aditivo referente ao Contrato nº. 171/2017, de 14 de junho de 2017:
PARTES: Município de Ampére e FRANCISCO MOACIR ELEADORO
ERKMANN.
ADITIVO: Fica alterado o prazo de vigência do presente Contrato por mais
06(seis) meses, com inicio para dia 13 de dezembro de 2017 e término
previsto para 13 de junho de 2018, podendo ser rescindido a qualquer tempo,
de forma unilateral pelo município.
VALOR: Fica aditado o valor do Contrato 171/2017, sendo que o valor
mensal do aluguel será de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais)o valor anual do presente aditivo.
FORO: Comarca de Ampere-PR. Ampére-PR, 13 de dezembro de
2017. DISNEI LUQUINI – Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE LEI N.º 1802/2017
DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA,
CRIAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º: Fica para todos os fins e efeitos desafetada de sua caracterização
original de Área de Domínio Público, Parte do Lote nº 10, da Quadra 364, do
Loteamento Fistarol, do Patrimônio de Ampére, 3ª Parte, do Núcleo Ampére,
da Colônia Missões, Bairro Estação, do Município de Ampére, estado do
Paraná, com área de 6.255,94 m2, com limites e confrontações constantes na
Matrícula n° 6.240, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Realeza/PR, cuja parte do referido imóvel, que será para criação de via
(ruas): Lote Urbano nº 17 (prolongamento da Rua Lino Pelissari) da Quadra
nº 364, com área de 562,28m2, conforme mapas e memoriais em anexo, de
propriedade do município de Ampére – PR.
Art. 2°: Fica denominada Prolongamento da Rua Lino Pelissari, a área
correspondente ao imóvel descrito no artigo 1º da presente Lei, com limites e
confrontações constantes no mapa e memorial descritivo anexos, que ficam
fazendo parte integrante da presente Lei.
Art. 3º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 12 de
dezembro de 2017.
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL
JUNIOR BEDIN - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE
LEI Nº 1801/2017 - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
PERMUTAR BENS IMÓVEIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a permutar com a empresa
Sérgio de Carli & Cia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.581.781/0001-05,
os seguintes bens imóveis de propriedade do Município de Ampére:
Imóvel denominado Lote Rural nº 51-A, da Gleba nº 12-AM, do Patrimônio de
Ampére, com limites e confrontações constantes na Matrícula n° 24.897, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza/PR, avaliado em
R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais);
Imóvel denominado Lote Rural nº 13-AB, da Gleba nº 12-AM, do Patrimônio
de Ampére, com limites e confrontações constantes na Matrícula n° 10.768, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza/PR, avaliado em
R$15.000,00 (quinze mil reais);
Imóvel denominado Lote Rural nº 13-B, da Gleba nº 12-AM, do Patrimônio de
Ampére, com limites e confrontações constantes na Matrícula n° 18.103, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza/PR, avaliado em
R$38.000,00 (trinta e oito mil reais);
01 Barracão Industrial com área de 1.006,67m2, o qual é objeto de Contrato
de Comodato firmado entre o Município de Ampére empresa Sérgio de Carli &
Cia Ltda, em data de 06/10/2014, avaliado em R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais); 01 Barracão Industrial com área de 1.086,73m2, o qual é objeto de
Contrato de Comodato firmado entre o Município de Ampére empresa Sérgio
de Carli & Cia Ltda, em data de 06/10/2014, avaliado em R$82.000,00 (oitenta
e dois mil reais).
Art. 2º - Os imóveis acima descritos serão permutados pelos seguintes
bens imóveis: Lote Urbano nº 01 (um), da Quadra nº 607 (seiscentos e sete),
com limites e confrontações constantes na matrícula nº 5.191, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$80.000,00
(oitenta mil reais); Lote Urbano nº 02 (dois), da Quadra nº 607 (seiscentos e
sete), com limites e confrontações constantes na matrícula nº 5.192, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$50.000,00
(cinquenta mil reais); Lote Urbano nº 05 (cinco), da Quadra nº 608 (seiscentos
e oito), com limites e confrontações constantes na matrícula nº 5.198, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em
R$36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais);
Lote Urbano nº 06 (seis), da Quadra nº 608 (seiscentos e oito), com limites
e confrontações constantes na matrícula nº 5.199, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$36.400,00 (trinta e seis
mil e quatrocentos reais);
Lote Urbano nº 07 (sete), da Quadra nº 608 (seiscentos e oito), com limites
e confrontações constantes na matrícula nº 5.200, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$36.400,00 (trinta e seis
mil e quatrocentos reais);
Lote Urbano nº 08 (oito), da Quadra nº 608 (seiscentos e oito), com limites e
confrontações constantes na matrícula nº 5.201, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$36.400,00 (trinta e seis
mil e quatrocentos reais);
Lote Urbano nº 09 (nove), da Quadra nº 608 (seiscentos e oito), com limites
e confrontações constantes na matrícula nº 5.202, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ampére/PR, avaliado em R$36.400,00 (trinta e seis
mil e quatrocentos reais);
Art. 3º - Os imóveis descritos e caracterizados no art. 2º da presente Lei
encontram-se registrados em nome de LOTEAMENTO DE CARLI LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.890.903/0001-65, o que não prejudica a
autorização contida na presente Lei, por se tratar de empresa do mesmo grupo
econômico da empresa Sérgio de Carli & Cia Ltda.
Art. 4º - Após a formalização da permuta, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar Termo de Concessão de Uso de Bem Público com o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AMPÉRE SISEMA, inscrito no CNPJ nº 24.205.196/0001-19, dos bens imóveis descritos
no artigo 2º desta Lei.
Art. 5º - A finalidade dos bens cedidos em Concessão de Uso será única e
exclusivamente para fins de instalação da sede social do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Ampére – SISEMA, implantando uma área
de lazer para os servidores municipais.
Art. 6º - São obrigações do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE AMPÉRE – SISEMA:
I – Manter o local limpo, zelando pela manutenção do imóvel e da benfeitoria
sobre ele incorporada, para o perfeito uso de seus associados; II – Aprovar
ato constitutivo interno dispondo e regulamentando a forma de uso dos bens
pelos associados, o qual deverá ser apresentado ao Executivo Municipal em
até 06 (seis) meses após a assinatura do termo de cessão de uso; III –
Realizar melhorias e manutenção em toda e qualquer benfeitoria a ser edificada
sobre o imóvel; IV – Prestar esclarecimentos aos Poderes Legislativo e
Executivo quando solicitado for;
Art. 7º - A Concessão de Uso terá vigência de 10 (dez) anos, contados a
partir da data da assinatura do Termo de Concessão de Uso.
Art. 8º – Após o prazo de 10 (dez) anos, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a proceder a doação dos imóveis descritos no art. 2º da presente
Lei, bem como de toda e qualquer benfeitoria sobre ele edificada, ao SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AMPÉRE – SISEMA,
desde que o mesmo tenha cumprido com todas as obrigações constantes na
presente Lei e no Termo de Cessão de Uso a ser formalizado entre as partes.
Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por
dotação orçamentária própria.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 05 DE
DEZEMBRO DE 2017. DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL.
JUNIOR BEDIN - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017 - Processo nº 783/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO CURSO DE ARTESANATO E DO PROJETO DOCE MATERNIDADE DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ATIVIDADES DA
MUNICIPALIDADE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014
e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – ELIAS RAFAEL FRITZEN vencedora dos itens
010, 012 e 014 do LOTE 001 no valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e
quinhentos reais); TECELAGEM MADRYTEX LTDA vencedora dos itens 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 025, 026, 029, 030, 032, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041,
042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 054 no valor total R$ 62.761,70
(sessenta e dois mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos).
Homologo a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste - PR, em
12 de dezembro de 2017. ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
0105/2017 - PROCESSO Nº 840/2017
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná,
avisa aos interessados que fará realizar no dia 29/12/2017, as 09:00 horas,
a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por
item, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO
DO SUDOESTE..
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação,
juntamente com o credenciamento: 29/12/2017, as 09:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de
Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º
andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de
Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações.
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em 13 de dezembro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal.
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria nº
19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar,
torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2017 - Processo nº
792/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
FISIOTERAPICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM
PROCESSO DE REABILITAÇÃO MOTORA ASSISTIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA DEMANDA DE
ATIVIDADE COLETIVA DE PRATICAS CORPORAIS PREVENTIVAS
DO MUNICIPIO DE SANTO ANT0NIO DO SUDOESTE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço,
Por item - SITUAÇÃO: DESERTO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se
no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº
147/2014 e legislação complementar.
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 13/12/2017.
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 266/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ELIAS RAFAEL FRITZEN
CNPJ Nº 20.962.892/0001-19
Representante: ELIAS RAFAEL FRITZEN - CPF nº 009.815.399-47
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CURSO DE ARTESANATO E DO PROJETO
DOCE MATERNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DEMAIS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE.
VALOR TOTAL: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais)
VIGÊNCIA: 11/12/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 12/12/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 267/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: TECELAGEM MADRYTEX LTDA
CNPJ Nº 84.816.867/0001-00
Representante: REGIS PAULO RECKZIEGEL
CPF nº 628.072.779-34
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CURSO DE ARTESANATO E DO PROJETO
DOCE MATERNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DEMAIS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE..
VALOR TOTAL: R$ 62.761,70 (Sessenta e Dois Mil, Setecentos e
Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos)
VIGÊNCIA: 11/12/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 12/12/2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0104/
2017 - PROCESSO Nº 838/2017 - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná,
avisa aos interessados que fará realizar no dia 28/12/2017, as 09:00 horas,
a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por
item, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO
DE OBRAS, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, E REFORMAS DE
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO..
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação,
juntamente com o credenciamento: 28/12/2017, as 09:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de
Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º
andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de
Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações.
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em 13 de dezembro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria nº
19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar,
torna público o resultado e adjudicação da Licitação: MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017 - Processo nº 783/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CURSO DE ARTESANATO E DO PROJETO
DOCE MATERNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DEMAIS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço,
Por item - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006,
aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela
Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA - ELIAS RAFAEL FRITZEN vencedora dos
itens 010, 012 e 014 do LOTE 001 no valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil
e quinhentos reais); TECELAGEM MADRYTEX LTDA vencedora dos itens
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 015, 016, 017, 018, 019,
020, 021, 022, 023, 025, 026, 029, 030, 032, 033, 035, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 054 no valor total R$
62.761,70 (sessenta e dois mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta
centavos).
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 12/12/2017.
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira

