
FRANCISCO BELTRÁO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2017

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que
fará realizar no dia 21 de março às 15:00 horas, a abertura da licitação na
modalidade Pregão Presencial, menor preço por ITEM, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada para execução de vigilância não
armada, com fornecimento de mão de obra de profissionais vinculados ao
quadro de pessoal da Licitante, NA Unidade de Pronto Atendimento -
URA 24 horas de Francisco Beltrão.

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: 21 de
marco de 2017, às 15:00 horas.

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da
administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua
Octaviano Teixeira dos Santos n° 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão
-PR.

Edital na íntegra: á disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no
mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.Qov.br licitações. Protocolo
de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-
2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltra

DALLA

Pregoei

arço de 2017.

Rua Oclaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao(A)franciscobeltrao.or.aov.br - Telefone: (46) 3520-2103
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Mural de Licitações Municipais

Detalhes processo licitatório
— , Informações Gerais-

EnbdadeExecutora mIK^íCÍPIO DE FRANCíSCO BELTRÃO

Ano* 2017

N"^ llcítação/dispensa/inexigibilidade* 33

Modalidade* Pregão

Número edital/processo* ^31

—Recursos provenientes de organismos intcrnacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira

Contrato de Emprésdmo

Descriçáo Resumida doObjeto* Contratação de empresa especializada para execução de vigilância não armada,

com fornecimento de mão de obra de profissionais vinculados ao quadro de

pessoal da Lícitante, NA Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas de

Francisco Beltrão

Forma de Avalição Men<x Preço *

Dotação Orçamentária* 0800610302100120673390397702

Preçomáximo/Referência de preço - 262.080 00
R$'

Data dc Lançamento do Edital 05/03/2017

Date da Abertura das Propostas 21/03/2017 Registro

Inova Data da Abertura das Propostas Data Registro

Date Cancelamento

CPF: 6002189963 ft^ooutl

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx
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I Figueira

A\is() nr. c.icitaçao

PROCESSO I.ICITATÓRIO N". «14/21117
PREGÃO PRE:SENCIAI. N". 018/I0Í7
A PREI-EITURA MUNICIPAL DE l-l(rUH!RA. EslnJo do Paraná, pessoa
jurídica dc dirciiii publico iiiicriio. iiisciilo iin CNPJ sob o n" 78.0<>3.732dl00!-
IS. com sede na Rua Xoilo Mcirj Simões. 410. Pigueira-PR, nli-avés de sua
Pregoeim. Icgalnicnlc desigiiiuln ainués da Porlaria ii" 025/2017 de 12/01/2017.
torna público aos inicrcssados que receberá proposla às 0'>:I10 horas do dia
211/03/2017. para AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO TIPO: DE PASSEIO,
COM ANO NÃO INi-ERIOR A 2011 PARA USO DO OADINETE DO
PREl-EEIO. Notitíca-sc aos paiticipaiilcs que os itens licilados deverão ser
enoegues nu sede do inunicipio dc l'ig\ieiiii-PR, sem cuslos ndieioiiais.
Demais iiiibrmaçõcs bem enmo cópia do lúiilal coioplelo poderão ser obtidas
pessoalmente, junto ao Deparlunienlo dc l.icituvão. nu PREFEITURA
MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meiiii Simões 4IÜ, Figueira, Paraná,
horário das «XtliOh às ILlMHi e das I3:()«li às I7:(mii. disponível no siie:
LAVtA^Jiâysara.ilLjiosJ.y infonnai;t>es através do c-mail
licilacaofódigucira.pr.gov.br EDII-ICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlOULtRA. etn 11.1103/2017. Cassia Silvana Lazaro - Pregoeira.

16980/2017

I Francisco Beltrão

AVISOS DE I.KTi ACAO
PREGÃO E1.ETRÓNICON"0,V./21U7 -UASG 9X7565

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

A Prelcitura Municipal ilc IT.incisci» Uellràn-PR, avisa aos inicrcssados que fará
realizar no dia 21 dc iivnço dc 2017. às 09:00 iioias. .a abcrltira da licitação na
modalidade Picg;m Elctitinico. menor preço GLOHAL POR LOTE, que tem por
objeto a Cütiiralaçào de cni|ircsa para rnrnccitiietito dc Insirunienios de
avaliação psicningicas como ferramentas de direção do trabalho da inclusão
para serem ulíli/adns na avaliação dos alunos com necessidades
educacionais especiais. RECURSOS FINANCEIROS; Recursos vinculados ao
Próprio Município. Aberium il:is proposUisc Rccchimcnlo dos lances: a |>aiiir
das 09:00 horas do dia 21 de m.mvodc 2017. Edlial n.i íiilcgra: á disposição dos
iniere.ssodüs na Divisão dc i.iciiaçtvc.s. lui Rua Ociavi.ino Tcixciiti dos Sanios.
lOflO c no site vvvvvv.lhinciscubcitraü.pr.gov.br - lieilaçôes. ou através do site:
vwvvv.eomprasiiel.gov.br. Inrormiiçòc.s complemeiUnivs através dos lelefonc.s
(46)3520-2107 e 3.520-2103-

PRliOÃO PRESENCIAI.N'037/21)17
ITENS EXCLUSIVO.S PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

l'i:OIIENO PORTE

A Prelcitura Municipal dc Francisco l3cUiân-PR,tivisiiaos liilcrcssados que lárá
realizar no dia 21 dc março ás 10:00 horas, a ahcilura da licil.ição na modalidade
Pregão pjcscncial, menor preço por IjT.M, que tem por objeto a Conlratação
dc empresa cspccíali/aiJa para execução ilc reparos tic assentos, no
cslofameniu, na suhsllliiiçàn de forro, tapetes e assoalho, de veículos,
caminhões e máquinas. Incluindo o forneeimenlo dc material c mão dc
ohra. Data para entrega tlocumciuos c dos envelopes proposta e habilitação: 21
dc março dc 2017. ás 10:011 horas. Local da realização da sessão pública do
pregão: sala de reuniões da adniinivtrnç;'io. no paço da Prefeitura Municipal -
térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos n" 1000 • ceniri». na cidade

de Francisco Beltrão - PR. Editai na integra: á disposição dos inicrcssados na
Divisão dc Licitações, no mesmo endereço c iio site
wvvw.rrjnciscobclirao.pr.gov.br licittiçòcs. Protocolo dc retirada: anexo ao
Edita). Informações complemeniare.s telerones (461.3520-2103 e (46).352ü-2107.

A Prefeitura Municipai do Francisco Hellrào-PR. avisa aos interessados que lárá
realizar no diu 21 de março às 15:00 horas, a iiherltira da lieilação na modalidade
Pregão Presencial, menor preço por ITEM, tiiie tem por objeto a Contratação
dc empresa espedatlzadu para cvecitçãn de vígílâiiela não armada, entn
fonicclmeiito de mãn de rihra dc priifissiniiaLs vinculados ao quadro de
pes.soal da Líclianle, NA Unidade de Pronln Alendiincnto - UP.A 24 hnra.s
dc Francisco Bellião. Data para entrega duetimeiUose dos envelopes proposla
e habilitação: 21 de março de 2017. às 15:00 horas. Locai da realização da
sessão piiblica do pregão: saia dc rcuniòe.s tia adminisliação. no paço da
Preleiluia Municipal - lénco. situada na Rua Oeiaviaiin Teixeira dos Sanios n"
1000 - centro, na eidtidc dc Franei.sco Bollrào • PR. Editai na integra: à
disposição dos interessados na Divisão dc Licitações, mi mesmo endereço c no
silc www.franciscobcllrao.pr.gov.br licitações. Protocolo dc retirada: anexo ao
Edital. Infonii.açòescompiememares telefones 146)3520-2103e (46).3520-2l07.

Francisco Beltrão. 06 dc maiço de 2017,
NÂDIADAI.I. AGNOl.

Piegoeira

17289/2017

MIIMCII-IO DK (ÍUAIRA - FLSTAlM) DO l'AKANÃ/COMI.S.SÀ(>
PERMANENTET)K MCITAÇÕIÚS

AVISO DE [.[CITAÇÃO
Miulaliiindc; Preunir Ficlrôiiico n" 02A/20I7
Tipo: Mctirir l'rcçn
Tipo de .lulgiiineiitii: Glabul
Objeto: Registro dc |)rc<;ftsvisando a contratação dc empresa es|K;ciulizatla
para n futuro fonieeimeiilo de inaterínls e equipaiiieiitns, u partir dos
recursos do FIA - Fundo da Inráncia c .Adoicsccneia. coiiforine convêniu

firnuido rom ii SEDS - Seerclaria de Ivslado da Família c De.senvolvinieiilo

.Social dl) Estado do Paraná. Dvlilicraçãu «y7/2llI3 CEDCA/1'R: para i>
acervo de um» RRINQIIIvIMVFECA a ser itislalada iio CRAS - Centro de

Rercrcneia da As.sislf nela Social, des.sc Muiikipio.
RECElilMENK) DAS PHOPO.STAS: Até às «SliUIlmin. do dia 2n/n.3/20l7

ARERTURA Das PR0T'0.STA.S: das OKIilllniin. às «HlOmIii do diu

20/03/21)17

INÍCIO DA SF.SSÂO DE DISPUTA DE PRF.COS: «Mi.VImin. d» di.t
2«/0,V21)I7

O edital e seus smcvos poderão ser obtidos através do site
vvuvv.giiaira.pr.giiv.lir no link Processos l.icilatórios e/oii através do site
vvuvv.lill.org.br ito IJnk BLL Compras. Demais informações: no
Depnrlamcnlo dc ('om|iras c I.icilações do Município dc Giiaíra. de segunda
a sevta-feiiH, em horário normal dc e\|>cdienic, Fone (44) 3õ42-y'i24 —c*
niaii cnmpra.sC"'giiuirn.pr.gov.hr.
Gii.iíra li'R). em IIA de março de 21)17,
Anildo Morais l'crnçoli/l'rcgocirn /Comissão Permancnlc dc I.ieilaçôcs.

17359/2017

AitefirJi
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NADIA DALLAdNOL

Pregücira
Publicado por:

Nailia Dali Agnol
Código Idcnlíncüdor:SSC72B77

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
:â(

JI^Àp PRBSENCIAL N" 038/2017"^

A Prcfcilura Municipal dc Francisco BcItrào-PR. avisa aos
interessados que lárá realizar no dia 21 de março às 15:00 horas, a
abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço
por ITEM. que tem por objeto a Contratação dc empresa
especializada para execução de vigilância não armada, com
roriiecimento de mão de obra de profissionais vinculados ao
quadro dc pessoal da Licilantc, NA Unidade dc Pronto
Atendimento - UPA 24 horas de Francisco Beltrão.

Data para entrega documentos c dos envelopes proposta e habilitação:
21 dc marco de 2017. às 15:00 horas.

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da
administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na
Rua Octaviano Teixeira dos Santos n" 1000 - centro, na cidade de
Francisco Beltrão - PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão dc
Licitações, no mesmo endereço e no site
www.franeiseobcltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada:
anexo ao Edital. Informações complementarcs telefones (46)3520-
2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão. 06 de março dc 2017.

NADIA DALL AGNOL

Prcgoeira
Publicado por:

Nadia Dali Agnol
Código Iden(ificador:0B56FCEF

ESTADO DOPARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO

LEI N" 1432/2017

Súmula:DISPÕE SOBRE AS VIAGENS OFICIAIS
DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal dc General Carneiro, Estado do Paraná aprovou.
oProjclo dc Lei N"l)ül/2ül7, c Eu.Luís Otávio Gcller Saraiva.
Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAINSTITUIÇÃO DAS DIÁRIAS E DA MOTIVAÇÃO
Art. l"Fica instituída na Câmara Municipal dc General Carnciro/PR. a
concessão de diárias a vereadores e servidores, para o custeio de
despesas dc viagens para fora do numicipio, nos seguintes casos:
I - Para reuniões, previamente marcada com autoridades do Executivo,
Legislativo ou Judiciário, E.stadual ou Federal para lialar de assuntos
dc interesse do Legislativo:
lí - Para a paiticipaçào cm encontros, seminários, cursos c congrc.ssos
a íim dc proporcionar melhores conhecimento para o perfeito
desempenho dc seu mandato parlamentar ou no caso dc servidor, para
aprimoramento proílssional e melhor desempenho dc suas funções.
III - Para representar a Câmara Municipal dc General Carneiro cm
evcnto.s. por delegação outorgada pelo Prc.sidcntc da Mesa Diretora.
Parágrafo Único. Os hcncllciários deverão anexar junto ao relatório
circunslaneiado de viagem, eomprovantes que atestem a representação
em eventos, palestras, seminários ou visitas a autoridades, tais como:

tlcha de inscrição, eertillcado. atestado de visita ou qualquer outro
documento que venha comprovar o interesse publico da viagem.
Capítulo II
DA CONCESSÃO DAS DIÁRIAS
Art. l^Os vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal
que se deslocarem da Sede da Câmara Municipal dc General Carneiro,
nos casos previstos no ailigo I" desta Lei. farão jus a percepção de
diárias dc viagem para fazer face as despesas com alimentação,
estadia e deslocamento urbano.

Art. 3"A conecs.são do diárias llca condicionada a existência dc

disponibilidade orçamentária c financeira.
Parágrafo Único. O limite dc diárias previsto no caput deste artigo
poderá ser prorrogado cm casos excepcionais c dc extrema
importância, mediante justificativa fundaincniada e aprovada pelo
Presidente da Mesa Diretora.

Art. 4"A competência para autorizar a concessão dc diárias, c
exclusiva do Presidente da Mesa Diretora.

Parágrafo Único. Nos casos que o Presidente da Mesa Diretora for
beneficiado com diárias, caberá ao Vice-Presidcntc da Mesa Diretora,
ou na sua falta o Secretário, a competência prevista no eaput deste
artigo.
CAPÍTULO 111
Do Valor das Diárias

Art.5".As diárias .serão pagas de acordo com os pcriodos de
afaslamcnlo. conforme seguem:
I - Integral, nos casos cm que o período dc deslocamento for igual ou
superior a 08 (oito) horascom pernoite;
II - Parcial, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor
integral, nos casos cm que o período do deslocamento for igual ou
superior a 8 (oito) horas.scm pernoite;
II! - Integral, nos casos em que o período de deslocamento for igual
ou superior a 08 (oito) horas, se o agente se utilizar devcículo
próprio;
IV - Integral mais meia diária se o deslocamento for igual ou superior
a 12 (doze) horas com pernoite e o agente comprnvaratividadc no dia
seguinte.
Parágrafo úníco.O deslocamento que Ibr inferior a 8 (oito) horas dará
ao agente o direito dc pleitear o reembolso dc suas despesas mediante
comprovação, ficando limitado o valor do reembolso a pagamento
previsto no inciso II, do capul.
Art. 6".0 valor das diárias e meias diárias, são os constantes do anexo

I desta Lei:

Parágrafo Único.Os valores do anexo I desta Lei. scião reajustados
periodicamente, sempre na mesina data e nos mesmos liuiicc.s de
reajustes aplicados aos vencimentos dos servidores públicos da
Câmara.

Capitulo IV
DA SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS
Ari. 7"A solicitação dc diária deverá ser feita cm até 48 (quarenta c
oito) horas antes da data de saída para a viagem por meio da utilização
de fonnulário próprio constante dos anexo II c 111, a ser
disponibilizado pela Seeielaria da Câmara Municipal dc General
Carneiro.

Parágrafo único: Sn poderá ser concedida diária, se requerida
previamente, devidamente justificada e com autorização cxprc.ssa do
Presidente da Mesa Diretora, que poderá indeferir a solicitação caso
entenda não sc verificar a disponibilidade orçamentária c financeira ou
ausência dc demonstração dc interesse público relevante.
CAPÍTULO V
Do Uso das Drárias

Art. 8- A Diária é devida com pernoite para cada dia do afaslameiuo
da sede do Município, tomando-se com termo inicial c final a
contagem dos dias, com base na hora da partida c da provável
chegada, c, cm caso dc retorno antecipado, o beneficiário da diária
deverá devolver a parle excedente, seja incia ou inteira,
§1" - Para efeito desta Lei. o termo iniciai e final para contagem da
Diária será considerado, respectivamente, o horário üc saída e
chegada.
vj2" - Os servidores públicos c os agentes políticos da Câmara
Municipal poderão fazer ju.s à indenização além da respectiva diária,
quando utilizar meio coletivo dc locomoção, no valor das respectivas
passagens, desde que previamente autorizado pela Presidência da
Mesa Diretora.
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Prctcitura Municipal dc São Jorge D'Ocslc
AVISO Df RESULTADO E ADJUOCACAO

lICITACAu MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N' 022'201'que lemcomo
OfUFTO COMTRATAÇAO fW EMPRESA PARA FC«NEC1MENT0 DE MASSA AS-
fALTICA RESTAURAOÜRA usinada a quente iCOUQi ASER USADO COMO
TAPABURACO, ONDE HOUVER NECESSIDADE, EM RUAS F AVENIDASE PARA
RETIRADA CONFORME A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
URBANOS DO município DF SAOJORGE DOESTE-PR.Para aleiWefo art. 3fl-VII
(Ia lai S.CMiST. i>Pregueira torna pijlillcoo resultado da adjudlcacáo do carlAniaeni
spiqrdlo.am favorda empresavencedoraabaivoreladoooda

fcrtecWor 1 Itfn 1 \ibr Td'dKS

b.uaONáLASF.SLTOSLinsirr t oi 1 Wkôôi

Rcíiodofldiqdicada a presente hcilaçào, nostermos anlenor^mencionodcs
SáDJcrpe DOesIn-Parana06 de marçoda 2017.

Dcwdeotvpra
PtBqoflvn

Po-Taiia tiC3/2Qir

TERUODEHOMOLCKWCAO
IICITAÇAO N* 022/7017 - MODALIDADE - FREGÁO PRESENCIAL OBJETO

CONTRATAÇÃO K EMPRESA PAJ5A FORNECMENTO DE MASSA ASFÃITCA
RESTAUBAOORA USINADA AQUENTE -CaU-O)ASER USADOCOMOTAPA BURA
CO. ONDE HOUVER NECESSIDADE. EM RUAS E AVENIDAS E PARA RETRADA
CONFORME A NECESSDADEDODEPARTAMENTO DESER^.ICOSURBANOSDO
MUNICÍPIO DESAOJORGE OtDESTE-PR. Erri cucnpnmenlo ac díspr/SIri noAil. 38.
VIIda La 8.G6S.de 21 deiiintiods 1S93.Iama-eepubtcaa honxiogaçáo tio procedi
mentok/ialórvjem cpipraia.Sc-nrlo v%n/a,<d//ra empresaabano leJaoonada

ftr%ta4it J Irm l Ubr]«i»JKf

>Aíl(lNáI.A4ráL10SimilT 1 Oi ] »500J0

Fica a empresa veacndornainvccada para assiitattra do contrato, no prazo de 03
(IrAs) dias. acontar apaipr desta pubP-.acÁo. SâoJorge DOesle - Parará. OíCiJ/2017.

GILMARPAIKÁO
PREFEITO

AVISO DERESULTADO EAOJUDICAÇAO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N"Ma.COt? quetemmmn

OBJETQ.CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EifTINTORES
OE INCÊNDIO E RECARGAS DEEXTINTORES, PARA OS PRÉDIOS PUBLIC.OS E
VEtoULÜS DOPATRIMÔNIO DESAüJORGE D'0ES1E/PR. COM ENTREGA PAR
CELADACONFORME ANECESSIOADE. Para alender o arl. 38-VII da lei S.êCe-B). o
PrpgoelroIrtrnapúbicoo resuEadcde adiudiracãodo certameem epígrafe, em lavqr
da empreu vcncclora abaito rclaa.maJo.
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BoaodoadliKlliada a presenteüeitaçâo, nos termosanterioresmencKtnados
SJSo Jorge 0'Oesle-ParniiA 03demarco de20t;.

DkMOde oíveira
Pregoeirt)

Poitóna 1309/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇAC N* 024.7U17 - MODALIDADE - PREGAO PRESENCIAL OBJETO.

contratação de empresa para FORNECWENTO E);TIN-0RES DE INCÊN
DIOE RECARGAS DEEXTINTORES. PARAOS PRÉDIOSPtjSLICOSE VEÍCULOS
00 PATRIMÔNIO DE SÃO JORGE DOESTEiPR. COM ENTREGA PARCELADA
CONFORME A NECESSIDADE, Em o/mcrimenlc-ao disposto ro An 38. VIIda Lei
R.6fi8. d«2ldeiiinfiode IfS.l, loma-se rribfca a horerjriíjiicáo doprocedirriertlo N3-
taldrto emepígrafe sendo vencedora err^e&a ebercc rala^nada:

SL Mori 1 i.v i (Ls LtP.a LPP

UK IM > Mm» tmçe tmçQmáU
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m.Mui >«KP1IV -•N lÃ.M 0^1*1

j .MOCLllN ãS' •0» IS^.1» 4>0J«
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i ITOiíM .MOC£Lrv .•N !4.50 «QOOÚ

r rtiMo? VkX^LlN 'OW 61Í moo

ÍTÍiM 01 •MfXT.fJV rs •oco ^4,50 Mnyj
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Fica a empvcvi vmiicedcjr.t convecada par.vassinatura do contrato, rcj prazo de 03
ítrêsldias.a contar,!partir rp/slapubiicacàc. SAoJorge D"OêS!B - Paraná. OBOJiTOlT.

GILLtAR PAIXAO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Vitorino
AVISO delcuaçAo

o MUNICÍPIO DEVfTÚRINO ESi«E-0 DOPARAHA. torra pt/Cto a rei4.2acAn em
sua sede.Sdoi Rua BaiAo rieCap.orv;ma, ija. ã; ogru horasdodia iBTjJ.TilIT.
LICITAÇAO namodair-arle PREGAO PRESENCIAL, iijocá Liytríâo MENOR PRE
ÇO PW ITEM sr/b o reame REGISTRO DE PREÇOSn,' «TOIT. ofcietvando rj
COtJTRATAÇAO DE KSTRUTOR ESPECIALIZADO EM WJSICALIZAÇAO. P/UíA
ATENDIMENTO ASOFICINAS DA SECRETARIA UUNICPAL OE^CAÇÃO. CIA-
TWÍA. ESPORTE E LAZER.

O«blalpodeia eer obdilomnloá PREFEmjRA MUNICIPAL DEVITORINO. g partr

Terça-fetm. 7.3.2017 • 6.154 JORN.Vl. OK BF.I.TRAO 7A
doduDBdlTOI?, das GStSShceas às lUDO horas e das 13:30 horas as 1700 horas
eMcitina^speío lelelorv (.$!3227-1222. oupelo emals; bcila^Kiontipr.grwbr e
cevnptasGIvilorinupr gov-br e pisto sile'VlWW.vilunno.prflüv.br

\'i1cinnu WUDJf20l7
Pregueifo OndaldoMürucçiiu

AVISO DE LIClTAÇiO
OMUNICIPIüDEVITORINO,ESTADODOPARANA,Kinvipi'ibllCíiare8i7at1«cm

sua sede. sitoARu.lB.orAode Capanema, 134,às I4:0Ci horasdodúi 17fl3/2fll7,
LCITACAO na modalidarfo PREGAO PRESENCIAL . Iipode Licil.nat> MENOR PRE-gPOR ITEM sob o regime REGISTRO DE PREÇOS n,° 2412317. ob|eliu.indo o

UISIÇAO DEEOUIPAMfc,NfO.S PARA LiriLIcAÇÁO NASECREIARIA MDNKJIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Oodilslpoderéserohlrdo)untoàPREFEITURA MUNICIPAL OEVITORINO. a partir
do dia 06.O3CÜ17, das M.JO horas às 11 OOIvj/aseUas 13:30 horas às 17.00 horas
a inforniaçâe.s peh telelone(46'f 3227-1232. ou peloemeAs' licitá^torino.pr gov.bre
eompras^iátotlnoor.^vbr opotosile "AWW.vItorlno.pr.gov.hf

WtDrinó.06.fl3,7UI7
PtegoertoOfí/si do Muncipo

AVISO DELCIIAÇAO
OMUNICIPIODEVITORtNO.ESTAOOOOPARANA.IomaputlifioareelzaçAoem

suasutiu siloà RuaBaràisds C^tenema. 134.ÃsU9fJÜ hsrpsdodia 21.TI.V2017.
LCITAÇAO na mnittkdadePREGAO PRESENCIAL. t.pode LvJtaçáoMENOR PRE
ÇO POR ITEM sub o rearmeREGISTRO DE PREÇO-S n."25/2017.cAielMando u
CON7RATACAO DESERV^XIS OEMÃO DEOBRA PARA REFORMA E REPAROS
IM PAVMENTAÇAO POL£CRICACOM F€DRAS IRREGULARES.

O edd.sipoderáser cbOdo pintaà PREFEITURA MUNICIPAL DEVITORINO a panr
dodia (VÍ.ÇT7017, das 08.TOIcas às 11 00 Iwras e das U 30 tioras is 17 W hcvfls
e inlormaçíespelotelefrme (46!3227-1222, ou peloemaís: terlsijviionnopt.govbte
rrvTwias^loiino pcgov-ív cpebsríe* W/VA'.vilonno.(p gorbr

VilamoOBTiJ.FOO
Prcg-pceoOficaído Miirjcipu

Prefeitura Municipal dc Salto do Lontra
MAURÍCIO BAU, Prcieiio Municipal deSallo rio Lontr.-, Estado doParaná, nouso

dasainbuiçAr/singais'
RESOI.VE
AG T' -Aiil'ifi/.arfjpagamerilnde dianas

n<- iruwü^Têiü /líTTwS"

tSíT

Arl.2° - Revogadaas disposigãesem contrario, esla Portadaenusrà em vigorivt
dal.!de sua putiRuicAo. comdata retroativa à 21 dc bverclrudo 2017.

Edifícioda Prelellum Muiicipal de Saho do Lontra. Estado do Poranà. em 24 cie
favprolrode 2017.

MAURÍCIO SíiÚ
Preleito MjTKÍp^

AVISO DELICÍTACAO
PREGÃOFRESENCIALN" 014/2017 PROCESSO 021G017

EXCLUSIVOPARAMtRO E PEOÜENAS EMPRESAS
OMUNICÍPIO OESALTO DO LONTRA. ESTADO DO PARANA. torna piWuique

latátealzar. àsll .GOhurasrlodiaI?de marçode 3017.nas dependénrJasda Prudoi-
btra MuditmI. sna a Rua Rio Grande do Sid, 975 em Salld do Lofllra. Pargrú. Brasil.
PREGAO IíRESENCIAL p.3ra AquisiçJo demalenal espottvc paiaslendet a demanda
lio rJepnnamenlo de esportes de SaBodo Lontra.

Cmúnodo Jiigamenlo Mrvtcv Preço Por bem.
APa&tiTécnira.crm oinieaoteordoEdilale seus respectivos modelos, adendos e

anuvos poderá ser uiantinada noendevegu adiria irvücadoa parla do draOSdeinwço
de 2517. n» tvváno comeiraal.

tnlonnaçòesad/cion.us. duvidase pedidosde esdarecrncnio duveránser drigvsus
a Comiss.Vide LifitaçAnno endereço ac/ma mencrorvado ou pelo emoil àrrian.oosalto.
ddontrj.rTgmíiilcurr..

Soltodo Icntr.o,i36de março de 2ú17.
Fabiano Romam

Presidente CPL

Câmara Municipal de Vercadorc.s dc
Salto do Lonlia - Estado do Paraná

PORTARIA N«CG3/2017
SUUULA; • Cnncfidelériai prêmioao ServidorMiinicpal. abaiio especiliuclü.e

dá uulias pruvidàncias.
JOARES CARLOS CAVANHOL Presidente da fTàmara rle Vereadnres de Salto dn

Ldilra.Estadodo Paraná,no usodas aliüMiÇíes que Itiesâo conferidasem Lm;
RESOLVE
Art. 1' • Cavteder. ferias prêmio, a partir de ü7 rfe Março de 3C17. ao Srtividor

Muniopal. abaían especràcarío:

FkisSo

linaa Apnrvida

MoKoe

1)1085111

PsíioOn

A^e^ivo_
OI-OeTOii

Prriadnac

Craerv

SlOi 301'

Revogadaas drsprssiçpes em canbáiio.esla Portariaentraráem vigorna dota tSe
SI» pubicaçAo.

Sato do Lonlra.em 07 de Marçode 2017.

JOARES CARLOS CAVANHOL
PRESIDENTE

PBerBtunn tiuNícipaL pe FiuLisaar'" "ip

FvuniOoPerané

AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N"036/2017- IIASG !»7563

EXCLUSIVO PAHAMICROEMPRESAEEMPRESADE PEÜUENO PORTE
A Preliiiiurá Mi/niragd! de FranciscoBeíràn-PR. avisaaos mieressadosqus laià

luatzar niidki 21 dc- marçode 2017.as 0900 horas, a aberturada hcilaçàu na mu-
dalid.ide Pregáo Efelifníco,menorpreço GLOBAL P(W LOTE. que tem por cih|elo a
Cfflilrnlaç.10 deumpresa para fomenmento demívurnontcs doaviií.içJki psicoPÍgicas
mmo íerramenlas liediieçto doirsbaNi dainclusAi para serem utàz.idns rin av.iia-
çáPdos alunascomnecessidadeseducacionaisespeciais.

RECURSOSFinanceiros Recursos vinculadcisao Própno Município
Aheilura pas propostas e Recctxmenlodos lances a paHIrdas 09 00 hcvas do dia

21demaiçode 2017.
Editalna íntegra-á drspcsiçáodos mieressadosna Onesâode Ucàa-çâís. na Rua

OcUvunn Teiicirn rios Stúnos. lOOOe nnsiteuwA-.àaricisccibeliraopr.ç^.br - kna-
çàes. nr airmvàs do srte-iMwccvnprBsnet.gov.hr. Ncmatães ccvrçileinenlares eva-
vís ifeisicTeloncs(-l«|352a-210?e£23-2103.

Fian/.isa>Eehrào.06 de marçode 2017.

nAoiadahagno.
Pnt^ira

AVISO DELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL N-037/2017

ITENS ExaUSIVOS PARA UtCROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEOLíNO PORTE

A Preleeura Municrpal de Francasco B^irAo-PR. .avisa aos interessados que Iara
rcMíSinodia 21 demarço às lOOOhrvBS. aabertura datcrtaçáo nanxaiahdado Pre
gáoPresernal. menor preço por ITEM, ouelem por nbfFto a Ccntraiaçis deempresa
cspeci^zada pata evecuçàods reparosde assenlos.nacslolamenla. nasubslduiçáa
de inrrn,tapetes e assnaíio. de veiculas,carnínhiese máquinas,mclun^ o lomerj-
mento de maten.-il e mào do obra.

Dataparaentregadcoimeniose dosenvelopespropostaebabitUnçAo"?! ds março
de 2017. ás iQOOlioias.

l oca! da realizaçáo da sessão públicadp pregão sala de reimibes da otlnunislra-
çái).no paco da Preleiura Mu/ncipal - làrren.situadanj Rua Ocla-eanoTeirpira dos
Santos n' foOO • centro,na cidâdede FranciscoBeliráo-PR.

Edital naintegra àdisposição dosinieressadcs naDivisão PeLicila^s.names
mo endereço erio Siie www.lranascobellrao.pi.govJjr Icitaçiles. Protocolo detebtada
arieru ao EdilaLtnlixinaçOescampienieniares lekilrines 146)3520-2103« (46)3526-
2107.

Francisco Bearào. 66 ds março de 2017

NÃDIAOALLAGWa
Piegoe/a

APreledura Murvppjn^^BSnWnWMwQPièHWHssdos quefará
rcaliJHr nei dia21 risn.jrçc-às 15Ou horas, a abertura PaIdtaçáoriamodalvi^ Pre
gáoPresencal merv.v preço porITEM. queiem porobielo a Ccevalaçáo rteempresa
especializaria para eresuçáe de vglánua rfeoa/rruida. tom IcvnKirnftnlode mio de
obra íe prpSsjjonais vmcularioj jo quadro de pesíoel da Liatanle. NAUnriadede
ProntoAteodinienlo -UPA 24 toras dé Erarv-vsco Beltrão.

Dala paia entrega cocamenlos c dos envelopes proposta e haíillaçâo 21 de março
de 2017.35 15 00 horas.

Local oa reaizaçào da sessão pubhca do pregáo sala oe lauraoos da árjipinlslra-
çáo. no paço da PreleduraMiirvcipal - térreo,stluartana Rua OuavianoTeixeira dos
Sonlos n* lOOO -cc-niro.na uladorje Frenciscu Beliráo-PR.

Edital nainlegra. ãdispusicãu dosinlsre.isadus naDi-.nsãrj daLxiitn^s. nomev
moendereço e noSilc wvuv/.Iranciscobeltrao pi.goviir idlaçács. Piotocwdoretirada
anexoao Etlilel. Sifcirmações complemantMe.s telefones |46)352n-21P3 e (46).T520-
2167.

Francisco Beltrão.Wide março de 2017.

NÃDtADÁLLAGNOl
Prpgoeira

Município dc Encas Marques
InexfeiOildadéde LicdaçaoN°0C2'20I7

CONTRATANTE UllNICÍftOE£ ENEAS MARQUES - PR
CONTRATADA LSiCNMÃCHJINAS S A.
OBJETO

00 VMOA: OvakylejJal certoe dfusiMopdttio fomtamenio 43 czjntrato i de R$
30,501,0A (irkilA milqijit)h<%nlo& e umraâise ato cení9vos}.

DA E^^TREGA a Enipie^ dâvetá entreter e tjsscfviços (Kj praza ded;i
eriKssAa da Ord<^mde Compn

PAGA MEN TO OspajamcniusserAofeitosem6té30itrinta) di.n opoad re^tzoi^Ao
rtanianutençflo nvfti.irte a darespectiva nota íiscal. cí>nríi wr^íiüiAo
de icct'bini<!riio, enntiJupeto DepafiniricnTo de Vi3ç»5o,

DOTAÇAO orçam PNTÀR IA;

CédigoDota

lNEXIGIBa.lüADÊ DE LiCiTAÇAõ Con» íi-i n®. 8 66633, cm$oj artço
25, nav) I.que diz 'Aiíiqo7í-- £ Lr<ekuqivel a licjiâçAc quando ha/ver nv^d&ibdadd de
co'T4>ei<';âo om ospandi I - pera a aquisição de m^torcais. eyLnDsrrytntos, ou
qiM) M ^ torneado por produtor,empresa ou representante cofr^rricl exciu*
sivc, vedacUè preíeréqaa de marqa.devendoa CArr^ov^jçáo de exclusividade ser
feita airavèsdeateado fomcadcpeloór^ãode recistro docomercio doloc&l cmque
nare^dizaru^ e Hntaçâo ou obia ou serviço, pHo .5inâ«&:iin, Fedei nçr^a C^tedem-
Ç.50 Patronal,ou aiiKia. pelasentidadesequivalenies*.

EASMARQUES, ü6 de marçoOe2017.

-•
MAIKON ANDRÉPARZIANÊLlO BARBARASIMONIPEREIRA

Prefeilp Munrcrpal PresideileéaComissácMufilcipalda LKtaçáa
Avso ds Licitação

Piocesso Adminislialrvo n°. 17/2017
Modaãdâde: Pregáori«. 1Z2017
Tiporte áilgamenEaMenor Preço
Objeta; AQUISIÇÃO DEPNEUS NOVOS PARA AUANUTENCAO DAFROTA DE

VEICUIOS E MÁOUWASDO MUMCiPIO,
COM VALOR MAXIilO DERS349.810.00 ilrezenlése quarentae km mi e cào-

cemoee dez reaei
Endega e abeniía dos Envelopes:20.1)3117 as OdhJOnitfi.
O Edrtal e esclareommias porJ&áo ser obtidos nassgiimie endereço heiaiin. A-va-

nida Joaquin Bonett. S79. nos dias
úteis, rte Segunda á Sexta-feo. das (íiúDRéF às 1in30mine das ISbOOmin ás

17h00min.ou p^fcine ;0"46|,T544-21l».
EHÉASHARClUES.06deniiíÇOde2017.

MAIKONWíDRE PAfíZIANELLO
PreleiloMuniopal

TennadcAdtudicaçáo
ModaMade lnexIgibiidadeN'062/2017

Atravésdo presentetermo,hcaadjudicado o obteloconstanledo processode licila-
çáo modatelade ln*vigbildsden°0Cl2f2017, consoanteala de julgamento.

Termo de Homobgaçáo
ModaSdwle Inexigibi|idaçleli°062í2017

Tendo em vistaa decisãogrolerlda pela comissão de abertinae jiigamçnlp de
liciloçSes,desigru-irta através dofai PorWtian' 2964/2017

HcvncJrxjr).
Nesta rtala a referidadeosáo e constante da ala anexa, consideianae vencedor da

lialaçio, objeto da licitação jnexigiLiSiJâdí n'. l)fl2r'2Ui7. tas) particiuantels;

A /y
BARBARASIMCiNIPEREIRA

Pnigiwlfo

Fornecedor

UNg MAQUINASSA

RS30.50l.<l8(tnnta ml!quinhctitr» e um reais e orto ccma vos)

EnéasMarques íJOdertjrçflijs2C17.

A
MAKON ANDRÉ PARZIANEUO

PielOloMi/iiápsl


