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ý Prefeíturø Municípal de Murmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

Endereço:

Número da Cøsa:

Bøírro:

Cídade:

CEP:

CNPI(CPF)r f sr883o8s-osl

Data do Pedído: 0911112021

Típo de Pessoa: F1

70115

8561 5-000

Estado: Fralá-l

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente: CARLA ISABEL RODRIGU n

I[r

GUES DE OLIVEIRAISABEL

NTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO E

CHAMAMENTO PUBLICO N" OO1/2021
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BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 317.883.088-08

Nome: CARLA ¡SABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data de Nascimento: l0/06/1983

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 131071200'l

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às 14212:19 do dia 0811112021(hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 6F20.8609.E163.1D42
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Este documento não substitui o "Comprovante de lnscrição no CPF"

(/Servicos/CPF/l m pressaoComprovante/Consu ltal mpressao.asp).
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasltuacao/ConsultaPublicaExlbir.asp 1t2
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(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.1
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vc'cê tambénl est6 obrigado a usá-los, para prevenir aci-
dentes e evi¡ar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o
cercam n0 trab¿rlho.

Cadu acidenre é uma IiçÊo que deve ser apreciada,
para evirar mûioros desgraças.

llodo o acidcnte tem una causa que é preciso ser
pesquisadrr, paro. er.itar a sua repcriçäo.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médi-
co aclequado. Não deixe quê "entendidos" e ..curiosos"
concorram para o agravamento du' sua lesâo.

Se voç:€ não ó eletricista, não se neta à fazer serviços
de eletricidade.

Procurc e socorro médico imediato. se vocé for vfti-
m¡l de unr acidente, amanhã ierá r¡rde demais.
. As máquinas nilo respeitant ninguém; mas você deve
re spe i tá- las.

Atenda ùs recomendações .dos Membros da CIpA e de
seus mestres e chefes.

Conheça sen'ìpre as regras cle segurança da seção onde
você traba,lha.

Coftve¡sa e discussão no ,trabalho predispögm a aci-
dcntes pela desatenção.

Leia e reflirir icmpre os ensinanrentos contidos nos
canazes e avisos sobre prevenção de acidenres.

Os anéis, pulseiras. gravarûs e man_sas compridas não
fazem parte do seu uniforme.de trabalho.

Mantenha sentpre as guarrlas protetoras das máqui-
nns nos devidos lugares.

. Pare a máquina quando tìver que consertá-la ou
,-rqbrificá- lu.

Habitue-se a trabalhar protegido contrå ps ncidentes,
Useequipamentos de proteçäo adequados a seil serl,iço.

Lonneça o manejo dos exrinrores e denrais dispositi-
vos de combate acr fogo existenres em seu locat de traba-
lho. Você pode rer necessidade dè usá-los algunr dia.

J

U
tn

d
Uz
H

!
Eì

É
t"
r¡
ô

tlj
F

(,

ý
à
KJ

t¡

ü
Er

x
oHú.ld
lt)
z
E

koia-
b,q
crli

"Ift)
,-.i

ç
b

z

rl'

C

aLTERÂçÕES pn
(Com relaçiio nome, est. civil e datå nasc.

Doc,

No¡ne

Doc.

Est.Civil

l*

$
o

!,
si
!t

,+j
ìì

ì:
'i,

i',i ='ìì'l ()
'l c'o
::i o
ti c-t-

#çÝ
'H-c,Ð

''ü ,:t-
i{' oiI; ^ii. .., \ _,

i*' ÄiL \*J
ili q'r.
lli ç1.
.1.

ï'
tl .'['ttü. N;Ii ô,"..'

{l +
IT\

ct
CI

ol
oz
d
o
A

q)

z

6)

0ô
f-¡

âo

G

rll

o
Þ
X
f¡l

,1)

cq

G'
cË

è0
a)

U

F¡

(J

tL

ct
alâ

. ,.,. ,. ' li .. i.l

ritì

I

St
;S
V

.f,l

.(¡)
)}
fi
Ç

o(Í,
zo
d

4d
tü
É
H:
ti.i
lJ-

s

+



15 6(

UBHERoTo|Hÿ& IGUES DE OLIVEIRA

ilgEtffo
OD l.7 LOT ø1

OUALIDADE

Nô Mlnlmo d€ Amoslr€s Exlgldas

NôAmoBlras Reallz€das

NoAmoElrss Alendsrom à

Conclusão

DE PAGAMENTOS

RES llirrinro
De 6 a 1Ønr3

Endereço: Rua Engenhelros Rebouças n0 1370
CEP 80.215-900 Cur¡tlba - PR
cNPJMF 76.484.013/0001.45
lnscrlção Estadual 1 01.80080.64
lnlernet: www.sanepar,com.br

FONE SANEPAR: 0800 -.200 -0116

MAr{$'Md676-

Nrlr'4$o hw -Nor4EuTE-

*",:^#!:^F"m#,
CONTA
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43,lt
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È8G0I0
34,49
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r2 2ø tø B 1ø I 3I6 61ø
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64ø31 øâ/L,L/?ø"1 848 I Lt/2ø?r
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112021

ø6/L?/?ø2t 84,78

RTEND I IIENTO : FRANC I SCOBELTRAO@SANEPAR . CO¡1 . BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI L?.?41 - VALOR APROXINADO R$ 6,92
AUTEÑfIcAçÄo No VERso oBSERVAçOES No VERso CoMPRoVANTE oLIENTE
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:¡orË-. cARtA ISABET RODRTGUES DE. OTIVE]R,A
rn"reçeo ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA

E MARTA DO CARMO RODRIGUES DE, OTIVETRA
,{^ruiâLUID6
TE,IXEIRA -PB
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rþô oãoru TEIXEIRA-pB

cn" 3l_

TEI
CN:
830

XETR.A
LV. A14 / ELS .1"2L /N . 0 7 4L3L
8/ I

;r (
!l'r " L, i.; r..l ¡.1 r

REp_tiBucA FEDERATTVA DO BRAStt
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üW Fref,eltura do Municlpio de Marmeieiro - PR
Av" ltllacali, 255 GEP 856.t 5.OOO Telefone {46} 3525'8{ OO

cH FJ 76.20F,6ESÍOO0.|,O { ïvvrr$r.fna rm el øiro.pr. gov.h r

CERTIDÃO NEGATTVA nn OÉsrrOS r¡" 4364/ 2021

NOME.
CPF/CNPJ.....
cóo. coxrnre.
ENDEREÇO.....
COMPLEMENTO..
BAÏRRO
C I DADE
CEP..

CARLA ISABEL RODRÏGUES DE OLÏVEIRA
317.883.088-08
31788308808
SETS No: I49]-

SANTA RÏTA
MARMELEÏRO
85615-000

UF: PR

FINALIDADE
DATA DE VALTDADE

CADASTRo E LTcTTAÇÃ,o
08/0L/2022

CERTrFrcAMos, REVENDo o cADAsrno }¿oerLrÁRro E tl¿ogrr,rÁnro DESTE l,luNrcÍpto, euE
etÉ e pRESENTE DATA N.Ão coNsrAM oÉsrtos rnreurÁnros RELATTvo coNTRTBUTNTE AcTMA
DESCR]TO.

FTCA RESSALVADo o DIRErro DA FAzENDA púsr,rca MUNrcrpAL DE coBRAR euArseuER
oÉntros posrnRroRMENTE coNSTATADos, MESMo REFERENTE A,o prnfooo NESTA cuRrroÃo
COMPREEND]DO.

A eRESENTE CERTtDÃo rsrÁ coxorcroNADA A vERrFrcAÇÃo nn
ao sÍrro oo l¿unrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao . marmelei ro . pr . gov . br : I 0 8 0,/cidadao>
UTÏLÏZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE JUNTO

ou erRavÉs Do eR coDE,

ANo DA CERTIDÃo
Núvnno DA cERTTDÃ,o. . . .

cóprco DE AUTENTTcTDADE DA CERTTDÀo

202r
4364
535213705535213

c¡nrroÃo EMrrrDA er,nrnô¡ITcAMENTE vrA TNTERNET EM 09/rL/2021

v
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MIN|STÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À OIVIOA
ATIVA DA UNÁO

Nome: CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
GPF: 317.883.088-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dfvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1l da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida às 09:50:29 do dia 09/1112021 <hora e data de Brasília>
Válida alé 0810512022.
Código de controle da certidão: 2D6F.FFFD.EFCC.3CAC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

cERTTDÃo on ANTEcEDENTES cRIMINAIS
N" 83837242021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de

Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de CARLA ISABEL RODRIGUES DE
OLMIRA, nacionalidade BRASILEIRA, frlho(a) de ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA e

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, nascido(a) aos 10/0611983, natural de

TEIXEIRA/PB, documento de identificação 476451504 SSPiSP, CPF 317.883.088-08.

Observações:

l) *Certidão expedida nos termos do Art. 20,Parâgrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de

antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à

instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa n" 005/2008-

DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentacão de

documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVER.Á ser confirmada na pâgina da Polícia Federal, no endereço
(http ://www,pf. gov,br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 09:48 de 09llll202l
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ANEXO II

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO DE PESSOA
FÍSIcA

(este documento deve ser elaborado em formulário próprio)

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS FÍSICAS sendo profissionais da ârea de saúde, técnicos (as) em enfermagem 40
(quarenta) horas semanais para prestação de serviços junto ao Departamento de Saúde, divulgado
pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro, objetivando a prestação de serviços especializados, nos
termos do Edital de Chamamento Público n" 00112021, diwlgado em (data da divulgação).

lnformar Agência e Conta para pagamento.
conta deve ser no nome do credenciado

Marmeleiro, 09 de novembro de202l

\),

"l

p

Nome: CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 317.883.088-08 RG:47.645.150-4

No do PIS/PASEP : 210607 6270801

Telefone: (46) 98806-4295

E-mail: c.rodrigues4 I @yahoo.com
Endereço: Rua Seis, no 1491

Bairro: Santa Rita

CEP: 85.615-000
PR

Cidade: Marmeleiro Estado:

Banco: no 001 Agência:n" 1970

C/C: no: 20988-6

Item Qtde
Unid.

Medida Descrição Valor Mensal

01 3 Meses
Contratação de Técnico de Enfermagem para atendimento em
unidade de saúde do município, com carga horária de 40 horas
semanais.

2.185,20

e da proponente)

t-+-



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇ.Ã,O UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a pessoa fisica CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF
n" 317.883.088-08, residente na Rua Seis, no 1491, Santa Rita - Marmeleiro - PR, através de seu
representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

2) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
relativo ao Edital de Chamamento Público 00112021.

3) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce cargo ou função
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este

Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato
seja encaminhado para o seguinte erdæço:

E-mail (opcional): c.rodrigues4l@yahoo.com

Telefone: (46) 98806-4295

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos.

Marmeleiro,09 de novembro de202l.

Assinatura do Responsável

)
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REPÚBIICA FEDERAITVA DO BRASIL
covERNo Do EsrAI)lo DE SÃO pAUrrO - SECRETARTADEESTADO DAEDUCAçÃO

Diretoria de Ensino Centro-Oeste
Unidade Escolar: Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde

lnstituto do Coração - Fundação Zerbini
Autorizado pela Portaria DRECAP-3 de'18/03/1987 - DOE 2010311987

Convalidada pelo PARECER CEE 474196 - DOE de 1511111996

End.: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471

Entidade Mantenedora: Fundação Zerbini
Curso de Habilitação Profissional de Técnico de Enfermagem

DIPLOMA NO I4B2

O Diretor do Centro de Forma@o e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde Instituto do Coração

Fundação Zerbini, de conformidade com o disposto na Lei Federal no 9394/96 e normas dos Conselhos Nacional e Estadual

de Educa@o e do Regimento Escolar, tend.o presentes os termos de aprovação em todos os componentes curriculares

da Habilitação Frofissional de Técnico de B¡¡flsnneg€m¡ concluído no

Carla Isabel Rodrisues de OliveÍra

ano letivo de ZOOT confere a

R.G. 47 .645.150-4 Brasileira Teixeira Paraiba nascido em 10 o6 1_983 ,o
Núnæ Necirnålided. NãtlÉlftiade Esiado

título de Técnico de Enfermagem. O presente

Ensino do País. ."ii ¡,,;

-gåTffi"ðë;i" ao portador as prerrosativas e os direitos estabelecidos pelas Leis de

São Paulo,

-f.Jt-¡-¡t-g

Rosi Omena Ferro
Secretária do Centro de Formação

R.G.: 18.860.641 - SSP-SP

<Íezembro de

Ana Beatriz Braga de Carvalho
Diretora do Centro de Formação

R.G.: 7.358.743-6 - SSP-SP

L7 de 2007
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COMPONENTES CURRICULARES

TOTAL

Relações Humanas e Bioética/Ética ll

Saúde Coletiva ll

Organização do Processo de Trabalho em Enfermagem ll

Assistência de Enfermagem a Cliente/Paciente Clínico Cirúrgico ll

Assistência de Enfermagem em Saúde Mental

Assistência de Enfennagem a Cliente/Paciente em Situa@s de Urgência/Emeçência

Noções de lnformática

TEORIA

584h

52h

52h

72h

260h

52h

64h

32h

ESTÁGIO

CARGA HORÁRA

340h

32h

32h

212h

32h

32h

RESULTADO

Este Curso refere-se à Complementafio da Qualificação Profssional de Auxiliar concluida pelo Ïtulado em - 2-90-6 
-...-. no

_,V_i!a-l _ts_qaSrJ _Es_cofa qe Ënfe_rttagem-
Estabeþcimento de ENino

nos lermos da Resolução CFE no 07177 e CEE23183.de SP
Es1ãdo

AUTORTZAçÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria DRECAP-3 de 15.10.1993.
Plano de Curso incluso no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) sob no 23.00243212003-79

ESCOLARIDADE ANTERIOR: Ensino Médio Completo

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

OBSERVAçOES: Conforme Del¡beração CEE no 04/95, publicada no DOE de 13/06/1995, fica vedado o registro de informações relativas

à filiação do aluno.
Areestruturação do Plano de Curso está embasada na legislação: Decreto Federal no 515412004; Resolução CNE/CEB no 04/99, lndicação
CEE no 08/2000 e Parecer CNE/CEB no 01l2OO4.

Diploma expedido conforme termo no

ooB920BOB68

L4A2

de

OB

-flA"- Or"r*" ".- ''.f<-.*

www.gdae.sp.gov.br, sob no

lavrado a fls.

2007 publicado via internet no site

em

Rosi Omena Ferro
Secretária do Centro de Formação

R.G.: 18.860.il1 - SSP-SP

Ana Beatriz Braga de Carvalho
D¡retora do Centro de Formação

R.G.: 7.358.743-6 - SSP-SP

São Paulo, 17 de dezembro

- em ?2- --t 97 no 98 .
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coNSELHo REGIoNAL DE ENFERMAcEM no pana¡vÁ

cnnrrnÃo DE REGULARTDADE cADASTRAL

Impresso em 08/1112021 às 17:47:28

De ordem da Presidência, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do Paranâ de inscrever
e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do(a):

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paranâ, Coren-PR, no uso de suas atribuições e

atendendo ao que foi requerido por CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLMIRA, inscrito(a) no CPF
sob no 317.883.0SS-08, CERTIFICA que o(a) profissional ¿ fÉCNfCO DE ENFERMAGEM, registrado

,- sob o n'714907, cuja situação da inscrição é Ativo, estando apto(a) ao exercício da profissão, nos termos do
art.2" da Lei n" 7 .498 de 25 de Junho de 1986;

CERTIFICA que NÃO CONSTA, até a presente data, condenação transitada em julgado decorrente de
processo ético.

O referido é verdade e dou fé.

Rita Sandra Franz
Presidente Coren/PR

presidente@corenpr. gov.br

Válida por 30 dias após a emissão.

CuritibaiPR,0S de novembro de202l

No da Certidão 081 1202105 47287272507 5
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no link abaixo com o número da certidão descrito

aclma.
http : //certidao. corenpr. gov.br/consulta
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO P

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO1/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 035/2 O2I-LIC

OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas sendo profissionais da area de saúde, técnicos (as)

em enfermagem 40 (quarenta) horas semanais para prestação de serviços junto ao Departamento
de Saúde.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, junto a sala

de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de

Licitação designados através da Portaria N' 6.597 de 01 de outubro de 2021. Estiveram presentes

Ricardo Fiori - Presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e Lidiane
Helena Haracymiw, membros da comissão. O presidente informou aos demais membros da

comissão que o presente edital de Chamamento Público ficou à disposição dos interessados do dia
08 de março de 2021 a 31 de março de 202I. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da seguinte interessada ao Credenciamento:
CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF no 317.883.088-08,
protocolado sob o n' 701 15 da data de 09llll202l. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura

do envelope e realizou a análise da documentação contida nos envelopes confrontando com o

exigido no Edital, e rubricando folha a folha os documentos apresentados. Concluída análise dos

documentos, foi constatado que aproponente CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLMIRA
cumpriu com a documentação conforme disposto no edital e foi declarada HABILITADA. Dando
sequência aos atos do processo, conforme o item 8.3 do Edital consta "As pessoas fisicas que não

se credenciarem até o dia 31 de março de 2021 às 11:00 horas, poderão apresentar sua

documentação a qualquer momento, sendo que o critério de classificação destes será a data e

horiirio de protocolo do envelope de habilitação, seguindo a ordem de classificação inicial. " Sendo

assim, tendo em vista que até o dia 3l de março de202l, foram Habilitadas 5 (cinco) pessoas

fisicas, a interessada ficou na 6u colocação da ordem de classificação, segue em anexo a Ordem de

Classificação Ablørlizada. Tendo visto que o Chamamento Público ficará aberto as pessoas fisicas
interessadas poderão apresentar seus documentos a qualquer tempo para julgamento da comissão

de licitações. Sem mais a ser tratado, encerrou-se o processo de abertura dos envelopes de

habilitação e proposta de preços com a lavratura da presente ata e assinatura dos membros
presentes.

Lr-r b a*..
Ricardo Fiori

Everton

da Silva

Lidiane
Membro

CNPJ: 76.205.ó6510001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacaofô¡nanl-el^gjre-D!,eay¡r¿ljgüac"a-o02(¿r¡iu!:c1üa.Ëgq-v-bl - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARIA NO 6.597 , DE I O DE OUTUBRO DE 2021.

Altera composição da Comissão
Permanente de Licitaçäo e dá outras
providências.

O PREFEITO DO UUI.I¡CÍ PIO DE MARMELEIRO, EStAdO dO

Paranâ, no uso de suas atribuiçöes e de conformidade com o disposto no art.

51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composição da comissão Permanente de
Licitaçäo, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrícula 1194-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrlcula no 1555-5.
Parágrafo rinico. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço ptlblico municipal e, na falta de um

membro, assumirá o suplente.

Art.20 São competências da Comissão Permanente de Licitaçäo:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisições e

contratações;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
lll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitação ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestaçäo;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos

licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento;
lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitafr$NFERE 

COti4

Art. 30 A nomeação se dará pelo prazo de 01 (um) ano, tftnBlçINAL
recondução da totalidade de seus membros.

2 I $tlT, 2021

Art. 4o O trabalho dos membros detentores de cargo efetivo se

remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso l, da Lei no 2.096,
de setembro de 2013, observado o disposto nos $$ 30 e 40, do

w-w-w.marmeleiro.pr. gov.br

URA



168(

9re f,Tun de f,Tarme/eiro
aa

EST/IDo 0O p,fmruÁ INPJ 76,205.ó6510001-01

Av,Macali, zss - cx.Posta| 24 - tona f Fax (+6) gszs-8100 - cEP 8s615-000 - MARMELEIRO - PR

. Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 10

de outubro de 2020.

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 1o de outubro de2021.

P R PILATI
de Marmeleiro

T

Publicado no DOE de Edição no 1 083, de 1o cle outubro de 2021

CONFERE COAÁ

O ORIGINAL

28 O|.lT .7071

'ww w.marmeleiro.pr. gov.br
ATU RA
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

LISTA DE CLASSIFICAçÂ,O - ATUALIZADA

(-.,*-.6 '4-rn
Ricardo Fiori

Presidente

Everton Leandro Camargo Mendes

Lidiane
Membro

ITEM 01 _ TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
I o CILIANE RIBEIRO DE LIMA
2o SUZANA KUOVACKI
30 CLAUDETE RIBEIRO LOFF
4" DAIANI DE OLIVEIRA
50 REJANE DE LIMA FRANCO
60 CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó15-000
E-mail: licitacao@U¡Ìln-cls[.].pr:,eoy.]-rl-liçlt¡grqQ2(r?.r-Uirulçlcirn.nr.g<lv.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OOl/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 035/2 O?I-LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 0l de outubro de202l,
com base na Lei Federal no 8.666193 e legislação complementar, toma público o resultado da

licitação em epígrafe, cuja proponente habilitada é:

ITEM 01:
o CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLMIRA, inscrita no CPF n" 317.883.088-08;

Marmeleiro, 09 de novembro de202l.

V *^¿n A^,ø
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@rnanneletrtLn¡-gç1y.hrl-lþlgç¡g02("Ù¡¡au:rqþi-rç-,pl-gçlb¡: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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uuNrcÍpro DE MARMELEIRo - plnaNÁ
QUARTA-FEIRA,10 DE NOVEMBRO DE 2021 ANO: V

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO N':1108- 19 Pág(s)

Art. 2o A Luto, os servidores abaixo relacionado:

Art. 3o. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 09 de Novembro de 2021

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATTF|CAçÃO DE tNEXtctBtLtDADE DE L|C|TAçÃO N" 025t2021

Fundamentado no lnciso I do Art.25 da Lei 8.666/1.993, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no 025t2021,
para a contratação da empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n" 59.104.273/0001-29, para a
aquisição de 3 (três) veículos para o transporte escolar diário de estudantes, sendo um ônibus denominado de Ônibus
Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e os outros dois
ônibus denominados de Ônibus Rural Escolar - ORE 2 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, nos termos da
documentação acostada ao Processo Administrativo no 23012021 .

A contratação deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria 6,597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um.
Contratada: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ no 59.104.27310001-29.
Valor: R$ 817.700,00 (oitocentos e dezessete mil e setecentos reais).
Pagamento: O pagamento será realizado até o 15' (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à emissão da nota fiscal.

aMarmeleiro, 09 de novembro de 2021

Paulo Jair Pilati
Prefeito

CHAMAMENTO PÚBLrcO NO OO'I 12021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 035/202I -L¡C
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n"
8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cuja proponente habilitada é:
ITEM OI:

CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n'317.883.088-08;a

Marmeleiro, 09 de novembro de 2021

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

Diário Oficlal Asslnado Eletronicemente com Cert¡flcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

o Munlcfplo de Marmelelro dá garantlâ da autentlcldade deste
documento, desde que vlsuallzado através de

htto://www.marmeleiro.pr.eov.brl no link Diárlo Of¡clal.

In ício

Nome Matrícula No de dias Período
Aldrine Maria Nespolo Navarini I 381 -1 1 0511012021
Roberta Petry Pissaia 1821-0 3 o5l 1012021 à 07 I 1012021
Marlei Rodrigues 1 602-0 2 07 11012021 à 0811012021
Eusebio Luiz Vodzinski 1 382-0 3 131 1 0t2021 à 1 5t 1 0t2021
Marta Moro Vodzinski 1817-1 3 1 3t 1 0t2021 à 1 5t 10t2021
Gilmar Cabral Dos Santos 1621-7 3 25 I 1 0 I 2021 à 27 I 1 0 I 2021
Marlise Noll Poltroniere 1252-1 1 30t09t2021
Marlise Noll Poltroniere 862-1 1 30t09t2021
CeloniA. de Oliveira Rodriques 1374-S 1 1111012021

rGp
åIãs¡l

Página 5
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Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

PARA O

mesmo

ucrTAçÄ0
PRESENCIALNO

O Munlcfplo d€
2511112021 àtà aberlura da

14h00.

Sfntoso

€plgrale,

da sessão públlca

csnho. na

N'02412021

PLAN¡LHAS,
908339/2020

08h30mln.
aos lntotæsådos com

AVISOOEAEERTUM

l€lolo¡e

0911112021

corlamg 6m

ENVETOPES N'02REFEREN'TE

avira e5 licilant6 o

PLANII.IIAS,

6mpf€s¡l

emprõas

Ficando adludledaa prcs€nto ¡lcllaçáo, nos le¡mos anlerlorss menclonadog,
São Joqô D'O€sle-Pamnå,05 do nôvombrc d€ 2021

Dt@ode 0llv6ha
Þregoetrc

porlødan 2047t2021

^,-ft911_a¡.gn¡em 
vmcedoG aclmÊ desdlas, convocadas para ass¡natura dasa$ 0e rôg[r0 ds preços, n0 p@o de 03 (tês) dlãt, a contar a pa¡i¡rdæta oubtiøc¿ã.

Sào Jorge Ð'Ooste - pR, 08 de novembro dó zozl.
LEILADAROCHA

PREFEITA

abodurs dos

wn¡fatm¡e

LOnIraIA0Al

obþto: u pr@nrs l€ho tsm pot obþlo o reo¡urle dõ niõr do
9€gulnlo $ryiço:
LoTE3 - IIEM 0l: LINHA 12 Wlgllp - UNtoEslE E UNtpAR
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3,95 {lrð8 ¡sls 6 novÊnta e ctnæ øniávoc¡. pæ ñ'O l,fZ
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rrcþ
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a d¡ta d6
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0llv€lE
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//.ì ,AssocrAÇÄo REG|oNAL DE SAúDE Do SUDoESTE
\ I CNPJ 00,333.678i0001.96 - Fone/Fax {0XX46) 3524-3335

, 
\ì Rod. Contomo Vitóiq Trslano, nc S0l, Êairc Á'gua gran€,

U CEP85,604.278,FEnctsoBet{Èdph,
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OBJETO:

SAUOE

do Sa¡id6

24 donovsmbro do 2021.
SUDOESTE

DEq'JOEDOSUæ68,

ß.ÉMldr $& ô t&il., ñ0 d.d.ñh& ¡o¡r,

10,4!u
rjo!@0!x¡t1{¡
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02m?0007rj.ÊF.'+::-

igim¡fltutootîa^
tri*da

Municipal de Marmeleiro

' CARLA¡SAEELRODRTGUES DE OL|VE|RA, Insc¡¡ta no CpF n.317.8E3.088.08:
Ntameletro,09 ds novemb¡o ds 2021.

Rlø¡do Florl
pr6slde¡t6 da CpL

Portarta 6,597 do 0il10/202t
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MERCEDES-
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Prefeitura
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2311112021, L5 horas,

de suas

l¡po l,,laior quo será

10.024
a finalidads

dez reals e

aAnsxos na plataloma de llcilaçÕes no endoreço
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LEILAO DE FIDUCIÄRIA I PRESENcIAL c oN.LINE

GAIIA äHHÄ$JTr'ïNrs-rËRro DA
ECONOHIA

Edrtår de Leirão,rr,, *,.1Tlì;rï ;:1"?'1 . no 3o6s/202 1 /2. Leråo
A CAIX.À ECOI{ò|TCA F;DÊRA! - cAtXA. por moio dâ CN ll4ãhrilençáo de 8ens, lorná pút)tico â@ jnlâ¡âssdoE t0â ÝáMors,
polå madola6, t69åiådo o proco nlnimo dÁ vâñda, sñslenlo 6¡ñ6xo 11, desb Edi6l, no oslidol¡sicô c dâ orpa?fo onì
qùÈ sê enúnk¡(n), iùû/ùl (i6) r6übidô ls) eñ !Èr¿nù¿, nos Øntr¡los lrsjmpl€nt.e d€Airsn¿çäo Fiduclår ê. dè Þrop¡ied¡d€ d3
¡JAIXAOECibldôL.ilJoPúbliÉ CúndlçksBó6ias.doquorôpâda¡f.gr¡trråopres¿nrêoýi6odôVðnla.¿st3r¿ddiÉDGiÿåo
dos rfér ¿$sados, l:111.1/¡1Q21.ßtA.U!l lliLULI no Hiürcro rélllo. s dn ¿tj(.lJ¿U21.ru.tH.l2¿ì121, ¡þ s¿0urìdo tái:ito. 4nr hor¡r ú
Ða¡rtn,o,rilcAíréouô$dil0AIXA16srle,oÉdrÀ0,4i. llA.ÇF,0f,tis,CìO,l"1A.M(;,1!!T.pA,PC,Pl.Pt?,itJ,fìN,fìr),Ril,
RS, SC o îE a n. ôEcritô'iD dâ Inrrãúo. Sr Lîoñy GôñrÂ rìonb:r.tunid, no ondô,rcô õbîto: Rôdoÿñ 8R 153, (r¡ t?. ÐÂhG
. ANrorìda dñ Goi¡n:ajßO. CEP 7¡003.405. 1l¡2) 3250-1500 nô hcrdno do sgoñdâ å setaJâilå, d¡r Oni30 á6 t?:O0he å d0F

l3i30h6 ás 17:30hÉ {Silt: w{ittleîrhtÄtil,ç?n,bÍj iO Ed(ål esl¿rá di¡ponlÿel tãnìbrm no 3il6r v.rny,çåi[¿gpÿ-þÍj¡i¡]p!.tjÞ)
C I' Lsll¡o ruCrzån$.¡ ño dlå ?t/lll20i1 àr 13.0n hç(Ar.1nqr.ñd9..Cg.Bßtll?¡, s or lor¿! rsnuEs{ånt6!, *råo olâdados
no 2' Leilüo ¡o di0 0911??01.t. ó6 1 3 09.ll9rÂt.th$$.iq dp .e rgrjJ¡I ¡rnbo3 6¡cfús,vârn6nlè no 6itù do t0 i¡oårc ûo srdsrô ço
t{mr^hrtHr&rÂril.(1ìn.bt. ccrlL{ssÄo PÊRMNiNt ti tr t.()rAÇÃo - cN NÀNlJrËNçAo 0t StNs

C^lH ECÞNÓMICA FEDERAL. por mcro dô Coroíådois, túndc on vrst¡ ên(ir/oîo ncârÌo û Íìåo 6sDdD. o qoê
,Êos6lbrilo( o mñrnlo FrÍorl. ¡oldÈ o{¡ì) (.r.)ñrnprol-do(il) nobodo Cúrnr J¡cob do rur ænd,çio do ôrotrco no

ProÇ(rxo Dlsc¡Dlnilr 0 C,ýil dâ CAIXÀ r. FR.25¡Q.?021.C.10011€ o o qrrvi(tl , (rrilpsrocûr is loh:¡ do úúr 1711t/2021.
rlrÐÿrit (lê Viúcurtilàr*rcú- Plahl(rto lcùir, tstrcio' llìk d, (csss àoe.riail ¡l:¡ko ¡Ddbâio) pi,ù trd0{ùr ddpûardrkr
n¡ condrçäo do ¡rôlodo. Frc6 o lâl *nhor (ñÉ) d6doJá, ciontêqu6 o Frocerso têrá ænlinudadô, iñdôpåndoîtêmonte di s6u
conDårociñoñlo no dlå 6 hora hErcädæ, !ìs hb¡lho3 aslåo señdo r¡Àllzâd6s nâ FEAFO/FO - Corùg¿dorla poiloAtôgro,
sirurdð â R!ì $rld dft Sotonbro. 1001. lZ ñndâf åÐtro Cerko. PMo Atrîre/RS Conr¿to €m¿ilt re{pino{:)dire oo;.br
lnlormilîìus que V.S¿, podp oblrr v¡$låß aroo fófiindú ptot€¡¡ÿ r qurrôXucr oltú0ñ ìnlúrrnçöós.

GAf '.4
EDITAL DE NoTIFIcAçAo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
EsrADo Do p¡ne¡¡A

DEPARTAMENTo DE LtctrAçÁo

Avtso oE REATtvAcAo E RETtFtcAcÄo Do CERTAME

MODALIDAOE: PREGÃO ELETRONICO PARA
REGTSTRO OE PREçOS No 067/2021 - pMM

OBJETO: CONTRATAçÄO DE EMPRESA
ESPEcIALIZADA EM LocAçAo DE REGISTRADoRES
ELETRONICoS DE PoNTo . REP PARA o REGISTRo E

coNTRoLE otÁnro DA FREaUÊNctA oos
SERVtDoRES PúBLtcos MUNtctpAts,

A Pregoeira do Municlplo de lvlatinhos/PR, designada sob
Decreto no 79412021 de 1511012021, no uso de suas
âtribuições legals tendo em vlsta a suspen6ã0 do certême
no dia 0811112021. torna p(rbl¡oo a REATIVACÃO E

do certame eplgrafado lnclulndo
Es No TERMo oe Re¡enÊucl¡,, conforme

-Ða¡xo edltal retlflcado, dlsponlblllzado no portal de
licitaçåo s¡te llflp.ì ilçtOilprasiÞr.cc)nì,bri e no portal de
transparéncla da prefeítura no llnk

LUf)l.¿m¿111ù!-qr.êlrltde!!Çl¿?
pg-n ä0sf-'.iteftpl¿rt¡ligrupol ì /rlerlr' l./trpo,;1 :

PRORROGANDO A ABERTURA DO CERTAME em tetâ
na data 24111/2021 às 09h00min.

r¡¡lcro oo pRAzo PARA pARA ENvto DA pRoposrA:
Oia 101 11 12021,a parllr das 08h00mln.
TÉRMtNo Do pRAzo pARA ENVto DA pRoposrA: Dta
24t1112021, alé as 08h30m¡n.
rNlcro DA sEssÄo DE LANcES: D¡a z4t11tt2o21. às
09h00mln.
Ped¡dos de esclarecimentos dev€råo ser dirigidas à

pregoeira na Prefeitura lvluniclpal de lvlatlnhos, å Rua
Paslor Ellas Abrahão, no 22, l\¡atlnhos - PR. CEP: 83260-
000, setor de llcìtações nos telefones (41)3971-601216247
e ender€ço eletrôn¡æ liçjlflçíl.0omr?iinh.Ari.,¡?r.,q9y.þ.t.

Matinhos.09 de novembro de 2021.

Jan€te de Fát¡ma Schm¡tz
Pregoe¡ra

1.1¡NlSl ËRlO DA
ECONOtiilA ãHH'H$:{

t-l*¡=t*

cHAMAMENTo PúBLrco No ool/zo2l
PROGESSO ADMtNtSTRATtVO No 036t202.1 -LtC

RESULTAoo DE JULGAMENTo E cLASSIFIcAcÃo
A comlssáo de llcjtaçào, design¿då através da

Porlaria n" 6.597 de 01 da outubro de 2021, com båse na
Lei Federål n' 8,666/93 e leg¡siação complementár, torna
públlco o resultado då licttaçåo €m epfgrafe. cuja proponente
habllitãda é:

ITEM 01:
¡ CARLA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA,

Inscrlta no CPF n" 317.883.088-08:

l\4aflnele¡ro, 09 de novembro de 2021.

Ricardo Fiori
Pres¡dente cla CPL

Portar¡a 6.597 de 011101202'l

PROCLAMAS

"sEc - sERVIços EspEctALtzADos E coNTRAlos LToA,
CNPJ 25.461.879/0001,08, NIRE 412.084370e.1, såo ænvocados
pe¡o ôdnrinislracior l\4ARClO ADILSON SOIELLO, os sonhorcs
sôcios quotislas pora padicipârom da Asssnlbloia dos sócios ¡ sc
rcollzar no dio 23 do novÊnrbro dÐ 2021, dcviclo ås r€striÇöos do no
novo CoÞnavkus, o rounlâo sêrä realizodû gm lornìoto on-lihe. o
pãrtir d€ fêrâmentÉ9 vkkrâls oroânt¿ada pelos representdntes. em 1.
convocâção ô6 18100 horar com a pr€sonça hlnrmâ de 3/4 do cap¡tal
soçirl e 2¡ convocação ãs 18i30 hor¡F çgm número qualquer de
prosonto5 po¡o disculirom o clolìbor¡renì sollro a soguinlo ordonr clo
d¡or 1. Pro6l¡çäo do @ntasì 2. Co666o (vondc) do quoias 6oclals ontre
æt¡slas e lcrco¡rosi 3. lngrosso o rêllrado de sócios quê man¡fostorgm
intgrosso peronto a socrododo;4. Docisáo sobro noto fìsçol do ropossc
aos rnédico9 o portir do 2022: 5. Assuntos gorois de lntoræs€ soci¿l.
Mârcio Adilson Solello. Admlnistrador"

sERV|çO OtSTR|TAL OO NOVO MUNOO
ELIZABETH MARIA PAOUET DE LACERDA

Ru¿ Joðo Pslonìoquú. nÞ 1 78 - Fono: (4 1 ) 33.t6-2 197

- CEP 81.050-040 - Cûrilibà-PR

EOITAL DE PROCLAMAS

1. ARUNO PHILIPPE MENOONCA O R€NATA EMANUELLE DOS REIS
NEVES:

2. HANIELOEOLIVEIRABEREÌTA . SANDMMARAROSA;
3. CARLOS HENRIOUE CÂSTILHO CORREA e EMANUÊLLE LUIZE OE

MELLOi
4- LUIZ ALESSANDER DE SOUZÂ SIOUEIRA o RÊNATA MICHELE RIBAS

MARYINS:
5- ROoRIGO KAVALKIEVICZ o VANESSA FRANCIELE SIIORSKl :6. MAIHEUSKUCHNIR e ALESSANORAOÂCOSIAOEOLIVEIRA;
7. ÏIAGO CHAVES IABORDA ê MICHELLE CRISIINA SOARESi
8. MARCELO SAN OII. o RENATA GRISCUOLI FARDOSKI;
9- JoNATHA{ WILLIÀN BONFIM DE soUZÀ tr SABRINA STEFANY GRUZ

OA SILVA:
iO. EDUARDO LARSEN O MANOELLA MURMEL gUIMARÁES (EdhI dO

Prôclama$ faccbldô do scrutço olct{¡l do gôcichêil - cùfilhå/PR):
i1- FABIO CPAR FUNARI o EVELYN CRISTINÉ RODRIGUES DE PAULA

{Edllål de procl¡m¡3 r€c€bldo dæ Se.vlço OlÊùlsl do P¡nherlñho -
CuiltlbdPR)i

12. JAZER NAALIEL oANIAS OONoALVES o THALITÀ PRETO
OA SILVA lEdlrl de ProclnnråE recoþldo do Sorvlço de Rcqrs¡ro
Clvll dos PcÍroôr N¡tornla do Plnh¡la - Com¡rcn d¡ Roolüo
Mêropolliåñ! do Curllbo/PR

Foço gobcr quo probndo[ì cûoor-sú c âtrrèôoùtorúnr os ¿oounlonloo
exigiclús polo ârrigo f.525 do Códigù Civll 8råsilcirol

So âllJU"!nì soubor dc okluùr lnìt)edinìonto, oÞcilìhfl.o na füilto d¡ Lcl,
n¿J prozo ilc qu¡nzè diùs.

O relerido á vÊrclacle e dor¡ lê.

Curitibo-PR, 09 dÈ nc¡vombro de 2C2 1

Ellzabeth Marlã Paqr¡et de Lãce¡da
RêOlstraç1un lntîrlna

.,.l:;:'., - lò
i¡,.r rtr iý^.,',.,,..',i,il,.-

oRAçÁo ao
DlvrNô ËsÞtR[ô sÀNro

qilo ilìo dá o donì dlvino du Frdqr c'

triq{Pcot o hill qlo mo l¡Eom, e euc
trll¡ oryrH{nrls da r¡l*ro ýi(iâ olirl
corrsÍ¡(. Cu q(rf) r0rkr cÍr!) (,i,lkxto.
afr¡dæa:ltra fl)r udo 6 c¿nlirnút môts
0ñ¡ !€¿ q{e nlo dâseio sapârÂr.me
de !ooê. pd rnúior wo s¡j¡ â ¡hr€¡o
rr¡lfliå|, ilåo sc,Í rnJrÌrìô o qil'l sillo
utrr dh 011il' c0trr fr* { kxi0:; or rnE
ilrn;k's tri ìftfir ÞëtpÉlr). Oh,iùrúo
n'ris ornô ÿñt. A Frtoû Cere lì¡*r esh
orâfão. 3 dá segUidoi 9et¡ nlôncionor
o p€drdo. OenlÞ d€ Uè6 dia6 ¿l6ncârá

diÍr4l çue reja
ro¿iber n orJç¡

unr¡ 0f¡n@ gfJcl

ØjjGRCfi'lii+.
| -_ -rts .*rÉâr.dj,
ra. Å:frr1"\¡ Nr4{^

Avtso DE LtctrAçÄo
EoTTAL DE LE|L.Ao No 4o/202t

o coNsELHo REG|oNAL DE CoNTAE¡L|DADE oo PARANA
tome públlco âoo ¡nloressâ(los que realizará, por m€io do Leiloelro
Oficlal Eduardo S_chmltz (N4atrlcu¡a Juæpor 20/318-L) lìc¡taçäo niì
rnodÊlidad€ LEILAO do tipo tulAlOR OFERTA 6rn foûrato virtual
visando â âl¡€noção de beos móvêi6 ¡¡lsôrulve¡s (ilens €lekónicos.
de ¡nfomìátiça e mobiliár¡o) descriros nos Aneros I e ll do certams.
d¡stribuldos em 2 (do¡6) lot€s qu€ poderão ser vislo¡iados elé o dia
3011112021, nos l€rños do €d¡lal dirponlvol no s¡tÉ
\tt!r.úr(:01oril.Þ'tor(rpriliçil¿rcc('tilo;llì-2(121. DATA DE ABERTURA E
LOCAL: d¡a 0111212021 às 09h00m¡n, no 6it€
!f:!^"J''-çiiçìÝ¡ßle,$-l,r).!).Ì¿f. Mais informaçô€s poderão ser obt¡das
ãkevás do t6¡èfon€ (41 ) 3360.4789. 6-ma¡l licil;ìc;ìéoçfopr qí9.(\r.
Curltlba.PR, 10 do novembro de 2021.

L€udêlino Jochenì
Presidento cio CRCPRRIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANçAS

Av¡so de Credenciamenlo

Credenc¡amento n' 00612021 - lnexig¡bilídade de

Lic¡tação n'029/2021
OBJETO: Credenclamento de servlço de acolhimento
¡nstitucional para ¡dosos, VALIDADE DO

CREDENCIAMENTO: 24 meses, inic¡ando d¡a 1511112021 e

encerrando em 17 111 12023. MODALIDADE: lnexigib¡lidade

de Licilação no 029/2021. VALOR TOTAL UÁXltr¡O: R$
'1.090.399,68 (valor esle que se rsfere a todas as empresas
que se credenciarem, e näo a cada unìâ lsoladânìente).

ENTREGA DOS DOCUMENTOS: a partir do d¡ã

1811112021, das 08:00 às'12:00 horas e das 13:00 ås 17:00

horas, mediante protocolo, na Rua Horacy Santos, no 222.

Centro, Rio Brânco do Sul - PR. EDITAL: Estarå d¡sponlvel

aos interessados, no s¡te

ll.!ll¡,¡^r.!yv.":,riql.¡r.al.¡.ç.9Jio--s.uLu;goy,.þt. no llnk "Portal da

Transparência . Licitaçóes", a part¡r do dia 1011112021,

INFORMAçOES: Poderáo ser obtidas no site

hltÞiii.r.f,yw,Íiçht.anç.gdnsill"Þr.opv,þ1, ou pelo telef one (4 1 )
3973-E083. das 08:00 às 12t00 horas e das 13:00 ås 17:00

horas.

Prefeitura Mun¡c¡pal de Rio Branco do Sul,09/11/2021.

Crlsle¡ne dos Santos Leonart
Departamento de Compras de L¡citaçöes

@r
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PRlil'Ut ltrtì¡\ lvtJNrcrp¿il, DE L^R^NJlilR^s Do stjL
(;NP,t N', 76.205.970/000 I -95

RUA ExpltDtctonÁnro.loÃo lvrAtìrÅ, I 020 - cENlRo - fts.30 t-4 I 0
ñr'o DE RE'nFrc.rÇ.{o ¡rri lrcrr,tçÃo

pREc,\o prìBsuNCt^L N'. 120/202t - ptltLS
Objcto: Rcgistro dc prsços pila conlra(açilo do cmprcsa (s) paa a aquisiçdo dclìltros
nulornotivos l)flro alendcr as ncccssidadcs dc ntatrutcnç¿ìo dâ fiota clo nrurrici¡rio dc
laraljeiras do sul/pr; cxclusilo para rne. ep¡r e nrci.
'l'ipo de Licilaçrìo: l\4cnor l)rcço por Lotc.
A Sra. Prcgocirr intilrur quc houverutr allcraçôcs no eclital, fìcanrlo pronogrrJa a

abertura do ceÍanre lìcitatório para o dia 25llll202l, às 08h l5min,
Larlnjcirrrs rlo Sul-l,ll, 09 do novcn¡l¡ro dc 202 l.

l\'l¡ria lcrczinhr Snoz
Prcgocira

158124t2021

I Londrina

PR[,IIt'I'TTIIIA DO i\I TJ N IC I PIO DII LONDRIN¿\
ES'|Xt)() l)o P tì^N,i
Â\,tso t)E t.,tcttnq:Ão

Corrurricanros aos iuteressados que estão dispolibilizad¡s as licitaçrìcs a seguir:
PIIIIGAO Pl(ESENCI At- POR VIDEOCONFEI{llNClA - t,cvislvlcP-0i06/202 t,
objc(o;Conûâtâçâu dc serviços dc refornì¿ È nraturönção ù(nrctiva e preveil(iva e

consen,açâo predial dos sistenrûs de piltura para as cdiñcaçðes próprias e alugadas
do llfurricípio dc Lontlrira,/l)r, co¡n fonrccintcrto dc rnalcriois c crlui¡rarncntos
cnr rcgirnc tlc crilprcitada llor prcço rrnit¡irio. o pRlìGr\O pRESIINCIAI- pOR

Vf DËOCONITERjiNCIA N" PCV/SMcl\11301 1202t, objc(o: I{cgistro tle preços

para contlatação de crr:¡rrcsa lxtr¡ cvcltual prcslnçiìo dc scrviços tlc couf'ecçño
clc adcsivos c tranncrs para alcnder as nsccssidadcs da Admilisl.r.açdo Dircta
c lndirct¡ do tvlunicipio tlc Londrinr PR o o PRECÀO pRESENCIi\L pOR
VII)EOCDNFERENCf^ No PGV/SMGP-0308/202 l. obicto: Ctorrrratação de
scrviços cic rcfornra c tìr¿ulutcnçíìo. rop¿ìriìçíìo, adîl)1ilç¿ìo c lrodcrniznçiìo dcr

instalaçôcs, cstrilturûs c ambientcs a scrcm rculizados dc lorma corrctiva c
conscryação predial rlo sislenìil (lË ¡riso ¡raru as edilìuaçclcs próprias e alu¿¡atlas
tlo i\'fruricípio tlc [,ondrinil/Pti cotì lì)n)ecintcnlo dc rnutcriais c cquipârncntos c]ìt
rcgimc dc cnrprcitada por prcço unirário c o EDfIAL ÞE (:ON(:ORRÈN(:lA N'
001512021 - () lvluniclpio tle Lold¡irra rorna público quc tuít rerlizû; às 13:()0
horas do dia l3 de Dezenrbro do ¡no de ?02 l. na Av. [)uque de Caxias r. 6î5
cm l..onrlrina. Paraná, Brasil, CONCORRENCI,Â, sob rcginrc dc cm¡rrcitada por
prcço global, ti¡lo rncnor prcço, a prçço lìxo s scru rcajustc, da(s) suguintc(s)
obrn(s) - Local rlo Otrjeto: Sedc lvlun icipio - Obejto: Rccape rsfúsltico cnr CIIUQ
- Qrrartticladc e unidado clc nrcdida: (19,ó32.95¡n2 - PÌ¡vo (lc cxccuçrìo: 240 clias.
A Pasta'l'.ronica corrr o intcir¡t tcor do Edital c scus ruspccfivos mo¡lclos, a¡lcnd<rs
c urcxos. Os èditris podcrâo ser obl.irlos através do sitc wurv.lonrlrirrr.pr.govbr.
Qurisqu* inf'ormaçôes necessárias pelos telefores (4-3) 3:]?2-4284. 3iì?2-44 I 7 ou
aindn pclo c{rail: licitafdlondrin¡.Dr,gov.br. l,ondrina, 08 rlc novenrbro dc 2021.
Irábio crvuzoui c Sitv¿ - sECRlj'l ÁRtO lvttJNlcll,AL DË cES't'A() pl.:tBLl(;A

157671t2021

I tvtand.aguûçu

^\¡lSO 
DU PREc;\O [],['|'RONICO N" I t91202t- (tìP)

PROCttSSO N". 216/202t

'l'ipo: ll|ENOR PRE('O POR lTEl\4
Objcto: lrnphntaçiìo rle unr¡ horta cornu¡ritária, co¡n a lìnulidatlc da produçto clc

hortaliças no moclo agroccológico. hcnt cotno promoçãrl à scgÌilançî alilncnlar c
nutriciorral. ao associativisnlo c gcraçrio dc rcn(10 ¡rnrl 55 l'irrnilias cnvolvidos no
pr(lcto sob'l'cnno dc (lonvônio n" l-10/20l9.Sll^l:ì - Prolocolo 16.175.286-0,

¡rarr o nrunicipio dc Marrtlagrraçu - PR, (conlirnrrc doscrilo no ccliral c iucxo);
Valor lvláxirno; RÍ; 38.9(i I ,(i I (tl intil c o¡to rìril, novcccl(os o scsscnta c utn rcris
o scsscnta c nrn ccnlavos).
Dnta c llorário dc rcccbirucnto das ¡rropostas das crnprcsîs, até Às l.ì:00 horas (lo
<lia 261 I ll202l;
Datnellorór'iodascssi;iodcdispuladcprcços.àsl3:l5horættodia26/tl/2021;
l-ocll: Run Bcnrnrdino Bog<r, 175 ccnllî, no lvlunicipio (ìc l\'lîn(laguilçu, Esta(lo
tlo l)rrarñ:
Infornraçrics: O cdilîl c scus anexos cstào ii disposiçào na Rua Bc¡¡rarrlino
175. (lcrìlro Forto (,ll) 3245-8400, lvlandaguaçrr, llslrdo (lo Paranii
rwt.¡nandaBuacu.u¡.gor,, br

Bogo,

- sitc

N'larrlaguaçu. 20 tlc sctc¡rrbro rlc 102 I

l\,lauricio Aparccido tla Silvo
I'rclèito ì!f urricipal

157812t2021

I Mørmeleíro

cHAMAT\tENTO PÚn¡,lCr¡ N. OOI ¡lOZt
PIIO(:ESSO A DM INI STR¡\TI VO N' 035/202 I-LIC]

4a feira I l0/Nov/2021 - Edição n0 I 1052
DiárioQp¡gLALPaun¡

A comissrlo rlc licitaçâu, designuda através d¿ Portaia r" 6,597 dc 0 I de outubro dc

202 l, conr b¡sc na l,ei FsdeLal n" 8.66ó193 e legislaçrio conrplomontar'. tolra ptiblico
o rcsultarlcr da licitnçÌ&| enì cpigt nfÈ, crja proponentc habilitada é:

I'r'llt\4 0 I :

C¡\llLA lS^ BIìL RODRIG l-rI,iS DE OLIVOI llA, irscrita ¡ro CPf nú 317.ft8J.08&0E;
l\'larrrclciro,09 tlc novc¡nbro dc 2021.

Ricardo lìiori
l)rcs¡dcntc dâ CPl,

l'orkrria 6.597 rlr 0l/10/2021
15815',112021

I Marumbí

PRlllìlll lL)Rr\ lvluNlclPAL DE tvt_,\RLrt\,f ut/t,R

^vtso 
Dri t.rc'rTAÇÀo

1'ON4AD^ Dll Pl{E(lO N'02/2021 pnrn
C) rnunicípio rlc lllrrunrbi tortrâ pírl)l¡co quc farú rcalizor, ás 10:00 horns rlo
(lin 2l dc Novcnrbro tlc 2021 na flutr Vcrcador Joâo liuelti n'800 cnr
Ir,farumbi, lìarará. llrasil, dc acordo corn as disposiçrìcs da Lci n.o 8.(r66/9ll c
srras allcrrçõcs, tonra público quc rcalizari lbntnda ¡lc PrÈço. paril:
PÁV¡r\'rENli\(:ÃO POl.,lli:DRTCA COi\t pDDtu\S lR|ìEGtJL/\RUS, ('O[r
llx't'liNsÃo Dti 12.900Mr Do lrrtJNlctPto Dli lU/\Rt"rNf llt ES'I;\D0 l)o
P¡\RÂN¡(.
DA'l)\ l)Â l\ llUR'l'tJ llÄ D^S I'ROPOS'I AS¡ 24 I t t 1202 t

O Udila¡ e scus rcspcctir,os anc\os. podcrá scr rctirndo no sitc
rnarurnbi,pr.qor,.br. lnlonnaçðcs adicionris, dirvidas c pcdidos dc csclarccitncnto
clcvcrõo scr dirigidos ¡i Curiss¡ìo dc Licitaçâo no cndcrcço lcirna ntcncionarlo -
Tclcfone (433441 l2l2), fax 4334411212
- "c{nilil" Li!.¡!!s4q@rrsq.!újü .

Adhcmar Francisco Rcjani
Pre f 

'cito 
I\4 r nricipa I

lVlnrunrbi 09 dc Novcmllro dc 2021

158'140t2021

I Mírødor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Estado do Paraná

CNPJ: 75.475.44210001 -93

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO N,O 086/2021

NO EDITAL PREGAO ELETRÔNICO N. o 086/2021, pubt¡cado no Diár¡o
Oficial NO DIA 411112021 NA PAG 56 EDIÇAO 1-11048 Cujo objeto e
Aquisiçáo de Retroescavadeìra 4x4, "ONDE SE LË: lTEl\il 3.2.1. Tipo e
número de marchas à frente e à ré T¡po Powershuttle, 04 velocidades a
frente e 02 veloc¡dades a ré LEIA-SE ITEM 3.2.1. Tipo e número de
marchas à frente e å ré Tipo Powershuttle, ou Powershift - 04
velocidades a frente e 02 velocidades a ré.
Dev¡do a mudança no edital a abertura fica para as 09:00 horas do dia
2511112021, na www.bll.orq.br, será realizado a licitação na modalidade
Pregão eletrônico, do l¡po menor preço, por me¡o da ul¡l¡zâçåo de
recursos de tecnologia da informaçåo - INTERNET, de acordo com as
especiflcações do edital,
lnformações e esclarecimentos relêtivos ao edital, modelos e anexos
poderåo ser sol¡c¡tados junto ao Prégooho Glelce Perelra dos Santos,
Peraná, Brasil - Tolsfone: løl 3¡t348000 - E-mail
omÞras@m¡rador.or.oov.br. A Pasta Técnica, com o ¡nte¡ro leor do Edital
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada
no seguinte endereço Avenida Guaira, l 53, das 07;30 às 1 7t00 horas.

MiradoÊPr,09 de Novembro de 2021

Fabiano Marcos da S¡lva Travain
Prefsito Municlpal

15811812021

I Nossø Senhora døs Grøças

AVISO DE LICITAÇÃO - I/IODALIDADE DE LICITAçÃO: PREGAO
ELETRÖNICO N" 46t2021. T|PO: TVTENOR PREÇO POR |TEM -
LICITAçÃO EXCLUSIVA PARA MICROEIì/PRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (ME, EPP), SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, O Municipio de Nossa Senhora das Graças, Estado do
Paraná, TORNA PUBLICO aos interessados que realizará processo de
licitaçäo na model¡dade de PREGAO ELETRONICO No. 46/2021,R r:st, IirA Do Da,rt rt,(;AM nNT0 D c t,¡\sst tÌt cACÃo


