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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE Pregão Presencial nº 086/2017
PROCESSO Nº 707/2017
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições em
marmitex e almoços para atender os servidores municipais em plantão e
prestado serviços extraordinários
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do
Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, e
a Pregoeira, designada pela Portaria nº 19.822 /2017, no uso de suas
atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que o
processo licitatório de nº 086/2017 na modalidade de Pregão Presencial, fica
ANULADO, por motivo de erros e vícios nos descritivos dos itens, será
refeito e lançado posteriormente.
Santo Antonio do Sudoeste, em 10 de novembro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2017
PROCESSO Nº 765/2017 - 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 05/12/2017, as 09:00 horas, a
abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por
item, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEICULOS
OPERACIONAIS LEVES, VEICULOS UTILITÁRIOS, VEICULOS
PESADOS E MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação,
juntamente com o credenciamento: 05/12/2017, 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 10 de novembro de 2017.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N° 003/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE
REALEZA
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE REALEZA - PR
O Município de REALEZA, estado do Paraná, com sede na Rua
Barão do Rio Branco, nº 3507 – Centro - CEP 85.770-000 –
Realeza, Estado do Paraná, torna público que fará realizar no dia
05/12/2017, CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de credenciamento
de pessoas jurídicas interessadas em realizar procedimentos de
fisioterapia aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do
Município de Realeza/PR. Informações complementares sobre o edital
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de REALEZA, no
endereço supracitado, através do telefone (0xx46) 3543-1122 ou
através do email: licitacao@realeza.pr.gov.br a partir do dia 14/11/
2017.
Realeza, 13 de Novembro de 2017.
MILTON ANDREOLLI - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 026/2017
PROCESSO Nº 079/2017
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação e adjudicação
do objeto do procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO
Nº 026/2017, de 29 de setembro de 2017, do tipo Menor Preço, a empresa:
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME.
Barracão/PR, 13 de Novembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público
e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação,
na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 94/2017 PROCESSO LICITATÓRIO: 122/2017 - TIPO: MENOR PREÇO
POR LOTE.
OBJETO: Fornação de registro de preços para aquisição de
peças, devidamente instaladas, de ar condicionado automotivo para
a frota de veículos do Município de Realeza/PR.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: Dia
28 de Novembro de 2017, às 08h:00min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Presencial nº 94/
2017. e-mail: licitacao@realeza.pr.gov.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF
Realeza, 13 de Novembro de 2017
Diana Bamberg - Pregoeira
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
LEI Nº 2.141/2017
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Permissão de
Uso de imóvel de propriedade do Município de Barracão ao Rotary Club de
Barracão e dá outras providências.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito do Município de Barracão,
Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder
à outorga para Permissão de Uso do imóvel abaixo especificado de propriedade
do Município de Barracão, Estado do Paraná, ao Rotary Club de Barracão,
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob
nº 16842871/0001-92, com endereço na Rua Nelmund Tiele, nº 93, Centro,
em Barracão.
Parágrafo único. O imóvel de que trata este artigo compreende os Lotes
nº 1, nº 2 e nº 3, da Quadra nº 113, e a construção edificada nos três lotes,
de propriedade do Município de Barracão, conforme Matrículas nºs 9.503,
9.504 e 9.505, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca.
Art. 2º. A Permissão de Uso de que trata esta Lei se fará de forma gratuita,
por prazo indeterminado, em caráter privativo, mediante a condição de que a
área cedida seja utilizada exclusivamente para os fins intrínsecos da entidade
permissionária.
Art. 3º. A presente Permissão de Uso poderá ser revogada por ato do
Poder Executivo por razões de interesse público devidamente atestadas em
procedimento competente.
Parágrafo único. Revogada a Permissão, as benfeitorias porventura
erigidas no imóvel cedido serão incorporadas ao Patrimônio do Município,
não havendo por parte da permissionária, direito a qualquer indenização ou
retenção por benfeitorias que nele realizar.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Barracão, Estado do Paraná, em 10 de novembro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA
PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: MARISA APARECIDA PEREIRA EIRELI - ME
CLAUSULA PRIMEIRA: VALOR passa a ter a seguinte redação: A
contrato fica aditivado no valor R$ 1.912,35 (um mil novecentos e doze
reais e trinta e cinco centavos), conforme descriminado no Processo de
Licitação na Modalidade Tomada de preços Nº 2/2017.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original.
Manfrinópolis, em 01/11/2017. Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2017 - PROCESSO N° 90/2017
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/1.993,
tendo recebido nesta data, parecer da Comissão Permanente de Licitação,
designada através de Portaria
nº 184 de 26 de julho de 2017 e
contendo parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, que declarou
dispensável a licitação, referente à:
EMPRESA VENCEDORA: B. S. DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ: 10.488.887/0001-62
VALOR TOTAL: R$ 6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta reais).
PRAZO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente
Dispensa de Licitação será 03 (três) meses.
Determino que seja dada a devida publicidade legal e que, após, seja o
presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Salgado Filho/PR, 13 de novembro de 2017.
Helton Pedro Pfeifer – Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2016
TERMO ADITIVO Nº 049/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
OBJETO: Prorrogação do Contrato acima citado por mais cento e oitenta
dias. - DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIAS: O prazo de Entrega e
Vigência constantes nas Clausulas Sexta e Sétima do Contrato Originário
fica prorrogada até o dia 11 de Maio de 2018.
Flor da Serra do Sul, 09 de Novembro de 2017
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2017 - SRP
EXCLUSIVA PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO-PR
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Esportivo para uso da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura e da Secretaria Municipal de Assistência Social Salgado Filho - Pr.
DATA PARA ENTREGA DOCUMENTOS E DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: 29 de
novembro de 2017 às 09h00min (horário de Brasília).
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de
Salgado Filho, localizada à Rua Floriano Francisco Anater, nº 50, centro, na cidade de Salgado Filho Estado do
Paraná, sala de licitações e contratos no dia 29 de novembro de 2017 com início às 09h00min.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço à Rua Floriano Francisco
Anater, nº 50, Fone (46) 35641202 Salgado Filho, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h30min horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, pelo site
www.salgadofilho.pr.gov.br.
Salgado Filho, 13 de novembro de 2017. HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2017
PROCESSO N° 89/2017 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, tendo recebido nesta data, parecer técnico da
Comissão Permanente de Licitação, designada através de Portaria nº 209 de 01 de setembro de 2017 e contendo
parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, que declarou dispensável a licitação, referente à
EMPRESA: DELSI FAVARETTO & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 04.153.723/0001-81
VALOR TOTAL: R$ 4.314,00 (Quatro mil, trezentos e quatorze reais).
PRAZO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente Dispensa de Licitação será 90 (noventa)
dias. Determino que seja dada a devida publicidade legal e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado
e arquivado.
Salgado Filho/PR, 10 de novembro de 2017. - Helton Pedro Pfeifer – Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
LEI Nº 2.139/2017
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º, INCISOS, ACRESCENTA AO
ART. 114, § 4º, §5º E § 6º E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito do Município de Barracão, Estado
do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Dá nova redação ao art. 112 e incisos e acrescenta §4º, § 5º, §6º,
§7º, §8º e § 9º e acrescenta ao art. 131, os §4º, §5º e §6º, da Lei nº. 1932/
2012:
Art. 112. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII,
quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art.
1º.;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02
e 7.19 da lista anexa;
IV – das edificações em geral, estradas, pontes, portos congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
V – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
VI – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
VII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
VIII – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.12 da lista anexa;
IX - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação
de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores,
silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer
meios;
X – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XI – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.18 da lista anexa;
XII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XIII - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados,
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02
da lista anexa;
XIV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XV – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto
o 12.13, da lista anexa;
XVI - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
XVII – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
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estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos
pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XVIII – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos
pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XIX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
XX - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXI - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados
pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no
subitem 15.01;
XXII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.
...
§ 4º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento,
direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.
§ 5º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 6º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas,
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
§ 7º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º.
deste artigo, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado.
§ 8º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor
do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da
pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada
por este.
§ 9º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de
crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as
máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do
domicílio do tomador do serviço.
Art. 131. (...)
...
§ 4º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo
ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que
resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços
a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei
Complementar.
§ 5º. É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não
respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no
caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município
diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.
§ 6º. A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo gera, para o prestador do
serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as
disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei
nula.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Barracão, Estado do Paraná, 20 de outubro de 2017.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICÍPAL

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2016
TERMO ADITIVO Nº 048/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: ROSINHO O FERREIRA E CIA LTDA
OBJETO: Prorrogação do Contrato acima citado por mais cento e oitenta
dias.
DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIAS: O prazo de Entrega e
Vigência constantes nas Clausulas Sexta e Sétima do Contrato Originário
fica prorrogada até o dia 11 de Maio de 2018.
Flor da Serra do Sul, 09 de Novembro de 2017
Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2016
TERMO ADITIVO Nº 050/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
CONTRATADA: LAJES VIVIDENSE IND. DE PRE MOLDADOS E
COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
OBJETO: Prorrogação do Contrato acima citado por mais cento e oitenta
dias.
DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIAS: O prazo de Entrega e
Vigência constantes nas Clausulas Sexta e Sétima do Contrato Originário
fica prorrogada até o dia 11 de Maio de 2018.
Flor da Serra do Sul, 09 de Novembro de 2017
ESTADO DO PARANA
MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO - “PREGÃO PRESENCIAL” Nº 107/2017
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com
base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal
de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei
Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de
2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob nº 107/2017, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de uniformes
escolares, destinados aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creche,
deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 67.815,25 (sessenta e sete mil, oitocentos e quinze
reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA ABERTURA: 28 de novembro de 2017 – às 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de
expediente.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
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