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Cruz Machado, 1 de novembro de 2018 

Ilma. 

do pelo Centro de 

ite dos atendimentos 

ira, conforme parecer 

s burocráticos para a 

Lar dos Velhinhos de 

Vimos através deste, conforme solicit 

Referência de Assistência Social - CRAS e d.i 

realizados ao Senhor Domercindo da Luz Ferr 

social e relatório .vn arzro, seltcjta:r os trit 

contratação da bzrtuição de Loriga Penrianénc.i 

Pio Azul (documentação em anexo). 

Solicitamos ainda urgência no atendimento deste pedido 

conforme a complexidade da situação do referido idoso. 

•a disposição para Sem mais para o momento, nos 

quaisquer informações. 

a • - 	 Atenciosamente. 

[ri! 

Juliana 

Secretária Municipal de 

À lIma Senhora 

Vera Benzak Krawczyk 
Secretária Municipal de Fazenda e 
Setor de Compras e Licitações 

Social 
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Centro de Rete,tcïa de Assistência Social 

CRUZ MACHADO - PR 

PARECER SOCIAL 

1- 	DADOS GERAIS 
Data de emissão do parecer: 13/11/2014 
Solicitante: Setor Jurídico e de Licitações da 
Cruz Machado 
Técnica Responsável: Eugenia Kseniuk 

II- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Domercindo da luz Ferreira Data de N 
Idade: 88 anos 	 Escolaridade: Analfal 
RG: 14.216.910-0 	Data de Expedição: 21/( 
CPF: 115.578.029-98 Data de Expedição: 11/( 
Filiação: José da Luz Ferreira 

Laurinda Maria da Luz 
Naturalidade: Mallet/ PR 

Beneficiário do BPC IDOSO: 
Sob n°: 7012189054 Data de entrada: 16110 1  

III- OBJETIVO DO PARECER 

Institucionalização do idoso 

IV- RELATÓRIO 

Utilizamos para o estudo e parecer se 

registros dos atendimentos realizados ao ic 

prontuário do CRAS, (no qual possui registros 

relatos da Agente Comunitária de saúde, que 

o Sr. Domercindo reside. 

Sr. Domercindo da Luz Ferreira, 88 anc 

Municipal de 

12/07/1930 

/2014 
/2014 

14 

da luz Ferreira. 

o caso em tela, os 

e seus irmãos no 

le o ano de 2007), e 

no território em que 

de idade, (aposentado 

R$,954,00), desde a morte do pais, sempre residiu com o irmão 

Silvestre da luz Damas este já falecido. Os ir aos não constituíram 

família e nem tiveram filhos. 

Com a morte do irmão Silvestre, o Sr. Dor 
	

ficou sem ter 

onde morar e sem familiares que pudessem acol] lo. Desde então vêm 

sendo amparado pela Sra. Maria de Lourdes Szremeta dos Santos 



- 	s 

irnal 
(vizinha), que se colocou à disposição par 

necessários ao idoso, e o cedeu uma casa, pri 

localizada na linha Louro/Procopiak interior de 

No entanto, após 05 anos de cuidados 

aproximadamente, Sra. Maria compareceu ao 

que o idoso adoeceu e foi necessário acolhe-li 

segundo relatos da mesma, o diagnóstico é de 

possuir nenhum exame ou atestado que com  

prestar os cuidados 

ima a sua residência, 

uz Machado. 

idoso, há três meses 

RAS para comunicar 

em sua própria casa, 

incer - apesar de não 

ove tal enfermidade - 

o 

relata ainda que o Sr. Domercindo passou por procedimentos cirúrgicos 

e apresenta limitações para atividades da vida diária, tais como: 

locomoção: esta acamado, e para se locomover faz uso de cadeira de 

rodas; higienização: necessita de auxilio para tomar banho e faz uso de 

fraldas. Passado um mês Sra. Maria retoma ao CRAS solicitando 

orientações sobre a possibilidade de encaminhar o Sr. Domercindo para 

um asilo, pois está com dificuldades em prestar 4  cuidados necessários 

ao idoso, devido a problemas de saúde e 

desejo de continuar com tamanha 

Diante dos relatos, e em atenção aos 

Maria em relação aos cuidados ao idoso, por 

consanguinidade com o Sr. Domercindo, e 

familiares e nem vínculo com a rede 

amigos), a técnica do CRAS responsável 

idoso, iniciou a busca por Instituições de 

Idosos, que tivessem a disponibilidade para a 

não possuir mais o 

:ilhos postos pela Sra. 

• mesma não possuir 

mesmo não possuir 

• (vizinhos, sobrinhos, 

acompanhamento do 

a Permanência para 

r o Sr. Domercindo. 

V- PARECER SOCIAL 

Mesmo considerando a priorização do 

sua própria família, em detrimento do aten 

rege o Estatuto do Idoso - Lei 10,741 de 01 de 

Art. 3.°, inciso V, compreendemos que a 

Domercindo, caracteriza a necessidade de in 

ausência de familiares e vínculos fortalecidos 

ato ao idoso por 

asilar, conforme 

de 2003, em seu 

atual do Sr. 

devido à 

a rede comunitária. 



000004 
Diante do exposto dou parecer favorável a institucionalização do 

idoso, afim de cumprir com obrigação, neste caso, do Poder Público, em 

assegurar ao idoso, com prioridade absoluta a efetivação dos direitos 

fundamentais e constitucionais «direito a vida, à saúde e a 

alimentação". Que neste caso sã será assegurado por uma instituição. 

Atenciosamente, 

Eugenia Ksenhuk 
Assistente Social - CRAS 

CRESS 8078/PR 

o 

o 
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Centro de Referência de Assist~ Social 

,CRUZ MACHADO - PR 

Cruz 
	

13 de novembro de 2018, 

A 
Secretaria Municipal de Assistência Social —SMAS 
Juliana Sembay 
Secretária Municipal 

Assunto: Solicitação de institucionalização de Pessoa Idosa, 

Considerando, que é obrigação da família, da co 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta priorid 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao e 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à conv 
Previsto no art. 3 0  do Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de 01 

jnidade, da sociedade e do 
e, a efetivação do direito à 

)rte, ao lazer, ao trabalho, à 

ncia familiar e comunitária. 
outubro de 200. 

Considerando, a priorização do atendimento do idso por sua própria família, 
em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 
condições de manutenção da própria sobrevivência. Previsto no art. 3° inciso V do 
Estatuto do Idoso - Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003. 

O Centro de Referência de Assistência Social de ruz Machado - CRAS, em 

atenção ao assunto supra, vem pelo presente solicitar a Secretaria Municipal de 

Assistência Social a viabilização do processo burocrático para custeio da 

institucionalização do Idoso Domercindo da Luz Ferreira, 8 anos de idade, beneficiário 

do Benefício de Prestação Continuada - BPC Idoso. indicamos a Instituição Lar dos 

Velhinhos de Rio Azul, situada no endereço: Rua Campolim J se Ribeiro, 994, Centro, Rio 

Azul/PR Inscrita no CNPJ: 792617310001-40. Ressaltamos que foram realizadas buscas 

em outras instituições, porem consideramos inviáveis economicamente para o 

município, e no momento não disponibilizam de vaga, si o: lar de Nazaré e ACAROI, 

ambas na cidade União da Vitória e a Instituição APADEFIC a cidade de Porto Vitória. 

Av. Pascoal Vila Boim, s/n - Bairro Vila Boirn - CEP: 846201000 — Cruz Machado/PR 
Tel. (42) 3554-1093 e (42) 3554-176 

e-mail: crascm@hotmail.com  



000006 
A instituição Lar dos Velhinhos de Rio Azul, receie o Idoso na condição de 

realização de convênio com o município no valor mensal de R$ 700,00 - (setecentos 

reais) mais o valor recebido pelo idoso referente ao Benefício de Prestação Continuada 

—BPC. 

Agradecemos pela atenção. 

Mic»)SChen Schorr 
Coord 	ora do CRAS de Cruz 

Machado 

e 

e 

Av. Pascoal Vila Boim, s/n - Bairro Vila Boim - CEP: 84620- )O0 - Cruz Machado/PR 
Tel. (42) 3554-1093 e (42) 3554-173 5 

e-mail: crascmhotmaiI.com  



000007 [lha:1/1 ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 
Av. Vitoria, 167 
C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições 
suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizara  abertura do presente processo administrativo de licitação, 

A - Processo Nr.: 25312018 

B - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
O - Forma Pgto./ Reajuste: 

E - Prazo Entrega/Exec.: 5 DIAS 

F - Local de Entrega: DEPTO. MUNICIPAL DEAsSISTÉNcIA SOCIAL 
- Urgência: 

H - Vigência: 12 meses 

- Objeto da Licitação: É objeto da presente inexigibilidade de licitação visa a contr 
estadia e acompanhamento ás necessidades diárias para o 
do mesmo se encontrar em situação de vulnerabilidade soc 

lhe confere a legislação em vigor e 

identificado: 

de casa de apoio para prestação de serviços de 
pe Senhor Domercindo da Luz Ferreira, em virtude 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

lDespesal 	Código da Dotação

-

Descrição da Dotação 	 col. do Elemento 	Valor Previsto J o o5.oa.2.o35.a3.go.39.00,00.00.00 Secretaria Municipal deAssistencia Social 	 3.3.90.39.99.99.00.00 	 8.400,00 
Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto: 	 8.400,00 

Cruz Machado, 22 de Novembro de 2018. 

MUNICIPAL 



Machadocruz 	 .7 	is,' 
1 	IIt 

Prefeitura 
Comissão Permanente de licitações 

Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 25312018 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 
Assistência Social - E abjeto da presente inexigibilidade de licitação via a contratação de casa de 
apoio para prestação de serviços de estadia e acompanhamento ás necessidades diárias para o 
munícipe Senhor Domercindo da Luz Ferreira, em virtude do mesmo se encontrar em situação de 
vulnerabilidade social. 

PREVISÃO 

1 PREVISAO DE DOTAÇAO 1 R$ 8.400,00 

TOTAL APROXIMADO R$ 8.400,00 

/jOo,OC - 

Cruz Machado, 22 de novembro de 2018. 

Ver, 

'EV 	rvt 

Requisitante 

Cornisso Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - TeL: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - PR 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado  
Av. Vitória, 251 1 Centro] 84620-000 	000009  

(42) 3554-1222 
www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 22 de Novembro de 2018. 

Parecer Contábil 32512018 

Referente à Solicitação-25312018 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Certifico que; 

(X ) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) 
especificada (s) abaixo (s); 

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2018 

Cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto! 
Atividade Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto 

192 05,03 2.035 3.3.90.39.00,00.00 1.000 R$ 5.544,59 R$ 1.400,00 

Total R$ 1.40000 

Recursos orçamentários: 2019 

Cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto! 
Atividade Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto 

05.03 2.035 3.3.90.39.00.00.00 	1.000 R 	7.000,00 

Total R$ 7.00000 

Jefferson R. Mazur 
Contador 



APADEFIÇ - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO AO DEFICIENTE 
rEalço E AO IDO$O CARENTE - LAR DE NOSSA SENHORA&3114ffi 1 O Fone/fax (42) 3573-1145 - e-mail apadefIc@botnQIQJ!Y .1- 

Rua Miguel Holowka, 39 Bairro Santa Hilda - CEP 84615-000 

PORTO VITORIA - PR CNPJ 79 318 11910001-67 

1Www.apadéficorg.br  

ORÇAMENTO 

Entidade: Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente - 

\PADEFIC 

CNPJ: 79.31811910001-67 

End Rua Miguel Holowka n0 39— Bairro Santa Hilda - Porto Vitória - Paraná. 

Fone,: (42) 3573-1145 

Msockão AtLFC 
- Ibflc  

Nome do Contato: Marlene Rauber 	 CNPJ 79218 1190n1ai 1423b73 1145 

-maiI contato: apadefic(*totmai1 com  
ESTIMATIVADE 

Ii IMATIVADE 
ITEM WD. DESCRIÇÃO DO OBJETOISERVIÇO UNTAM CUSTO TOTAL 

MÁXIMO IRS) 
Serviço de Acolhimento para pessoas adultas, de 18 a 59 
anos, 	com 	transtorno 	mental, 	associado 	ou 	não 	a 
deficiência mental, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, 	devendo o serviço ser prestado 	de forma  
ontinuada, sem hipótese de subcontratação 

Especificidades técnicas para execuçao do serviço: 
- 	 Prover 	ambientes 	de 	njcu-adia 	e 	convivência 
humanizados 	com 	instalações 	físicas 	em 	condições 
adequadas de habitação e saiu bridade em conformidade 
com 	a 	legislação 	sanitária 	vigente 	inclusive 	com 
acessibilidade necessária, 
- Fornecer 	alimentação 	balanceada, 	através cia 	um 
controle 	de 	nutrição 	e 	dietética, 	com 	elaboração 	de 
cardápio 	diferenciados 	quando 	prescrito 	dietoterapia, 
treinamentos sobre higiene com empregados e avaliação 
nutriçional'dos 	internoa, 	reaIizda por 	profissional 	de 

01 flutrtçãQ habilitado,  
01 - Viabilizar junto aos órgãos competentes a documentação 1 460,00 1.460,00 vaga pessoal dos internos como: RG, CPF, Cartão SUS, isenção 

de titulo eleitoral, isenção de alistamento militar e acesso 
os beneficios socioassistenciais, 
- 	 Garantir 	proteção 	integral 	e 	atendimento 	em 
onsonância com os direitos fundamentais de cada um doe' 
ndMduos zçlando por sua segurança e integridade física, 
moral a  pslquica de acordo com a legislação pertinente, 
- 

Promover a preservação e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários com ações que garantam a 
onvivêncM com família nuclear, extensa ou outros vínculos 

estabeleddos na comunidade, quando possível; 
- Desenvolver atividades socializantes, 	esportivas, 	d6 
lazer, que promovam a garantia de todos os direitos dos 
acolhidos. 
- Promover a participação dos usuários 	na vida EIS 

omunidade local s em atividades da vida diária visando a 

AR71 



e 

o 

0 00011 
ilizar transporte adequado para ser 
necessário pelos acolhidos 
minimamente, a individualidade e ate 

isténcia módica especializada, 
bem como, a realização 
s e.,, qando necessário, erra 

Prover os :medicamentos necessários de acordo com 

reação e qualificação profissional de acordo com 
essidade de cada acolhido;  
Atendimento ininterrupto por 24 horas com equil  
lica compatível com o serviço e com indicação 
pensáveis técnicos na área de psicologia e servi 

30antrr. em caso de óbito, a documentação respectiva 
Udâo de óbito, comunicando, de imediato, a ocorren( 
óbito ao município, que o responsável pelo funeral 
ultamento do falecido: 
Vianter atualizado estudo social e Pessoal de cada ca 
valiando-o periodicamente, com intervalo máximo de 

) meses e disponíveis para a contratante; 
Realizat reuniões técnicas para discussão de casos 
tliflcação do processo de trabalho, elaborando-se 
pedivas atas; 
Encamiribár mensalmente ao município a listagem 
ibidos, e, bimestralmente, relatório do atendimento' 
Cumptfr todas as orientações da Secretaria Munici 
a o fiel desempenho das atividades especificas q 
rdunem ao objeto do presente contrato; 
Responsabilizar-se por todas as obrigações e encarg 
orrentes das relações de trabalho com os profissiom 
ntualrnente contratados para execução do contrai 
vistos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhisi 
vldeiçiãrio social, securitários bem como taxe 
rostos embalagens e quaisquer outros que incidam 
ham a incidir sobre o objeto do contrato; 
3uníprir e fazer cumprir por seus propostos conventadc 

e regulamentos bem como quais determinaçã 
anadas das autoridades competentes, pertinentes 
Léria objeto do contrato cabendo-lhes única e exclusÈ 
responsabilidade pelas consequências de qualqi 

Porto Vitória, 

PetraniIadé :Jesíís Lo 	Giaab 

Presidente da APADEFIC 

2 



Roundcube Webmail :: Re: Orçamento Cruz Machado 	 https://webmail.pmcm.pr.gov.br/cpsess2O7  1671 987/3rdparty/roun... 

Assunto Re: Orçamento Cruz Machado 

De 	APADEFIC Lar de Nossa Senhora da Luz 
capadefic©hotmail.com > 

Para 	smas@pmcm.pr.gov.br  <smas@pmcm.pr.gov.br > 	 fi 012 
Data 	26-10-2018 2:58 pm 	 ti ti ti 

o Orçamento Cruz Machado.pdf (-'849 KB 

1 1 of2 	 21/11/2018 10:41 



Roundcube Webmail :: Re: Orçamento Cruz Machado 
	

https://webmail.pmcm.pr.gov.br/cpsess2O7  1671987/3rdparty/roun... 

Olá Fabiana! 

Atendendo a seu pedido, estamos encaminhando o orçamento. 
	 000013 

Destacamos que no há vagas disponíveis, ou seja, o APADEFIC no 

está em condições de firmar nova parceria. 

Atenciosamente 

Marlene Rauber 

Coordenadora da APADEFIC 

www.apadefic.org.br  

Apadefic 
• www.apadefic.org.br  

A Associação de Proteção e Amparo ao Deficiente Físico e ao Idoso Carente - APADEFIC - tem 

o nome de fantasia Lar de Nossa Senhora da Luz e foi criada em 1987. Trata-se de uma 

entidade beneficente de assistência social destinada ao acolhimento institucional de adultos 

com deficiências. 

De: smas@pmcm.pr.gov.br  csmas@pmcm.pr.gov.br > 

Enviado: sexta-feira, 26 de outubro de 2018 09:16 

Para: apadefic@hotmail.com  
Assunto: Orçamento Cruz Machado 

o Bom dia, 

Conforme contato telefônico solicitamos orçamento com o valor para 

munícipe permanecer na instituição. No caso de não haver vaga se puder 

colocar no email nós agradecemos. 

AU, 

Fabiana 

42 3554 1752 

1 2of2 	 21/11/2018 10:41 



Roundcube Webmail :: Fwd: Ene: Pedido de vaga 
	

https://webmail.pmcm.pr.gov.br/cpsess2ø7  1671 987/3rdparty/roun... 

~our-Id,evw 4 Assunto Fwd: Enc: Pedido de vaga 

De csmas@pmcm.pr.gov.br > 

Para Iicitacao <Iicitacao@pmcm.pr.gov.br > 

Data 20-11-2018 6:26 am 

Mensagem Encaminhada (nli KB) 

Mensagem encaminhada de Oras Cruz Machado <crascm@hotmail.com> -- 

Data; rue, 20 Nov 2018 13:19:58 +0000 
De: Cras Cruz Machado <crascra@hotmail.com > 

Assunto: Enc: Pedido de vaga 
Para: smas@pncm.pr.gov.br  

De: lar de nazare <larnazare86@yahoo.com.br > 
Enviado: terça-feira, 20 de novembro de 2018 10:23 
Para: Cras de Cruz Machado 
Assunto: Pedido de vaga 

Bom dia Eugênia 

Ø

Conforme solicitação, informamos que o Lar de Nazaré acolhe idosos encaminhados pela 
Assistencia Social, de acordo com os preceitos do §2° do art. 35 da Lei n° 10.741, de 1° 
de outubro de 2003) , porém não disponibilizamos de vaga no momento. 
Att 
Neusa Lucia Benoni 
CRESS 10545 - lia Região 
Assistente Social 

Final da mensagem encaninhad- ---- - 

Assunto Enc: Pedido de vaga 

De 	Cras Cruz Machado <crascm@hotmail.com > 

Para 	smas@pmcm.pr.gov.br  <smas@pmcm.pr.gov.br> 

Data 	20-11-2018 6:19 em 

o 

De: lar de nazare <Iarnazare 86 @yahoo.com.br> 
Enviado: terça-feira, 20 de novembro de 2018 10:23 

Para: Cras de Cruz Machado 

Assunto: Pedido de vaga 

Bom dia Eugênia 
Conforme solicitação, informamos que o Lar de Nazaré acolhe idosos encaminhados pela Assistencia Social, de acordo com os 

preceitos do §2° do art. 35 da Lei n° 10.741, de 10  de outubro de 2003) ,porém não disponibilizamos de 

vaga no momento. 
Au 
Neusa Lucia Benoni 
CRESS 10545- lPRegião 
Assistente Social 

1 1 of2 	 21/1112018 10:47 
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Orçamento 

Dados da empresa: 

CNPJ: 79.261.731/00001-40 

Razão Social: Associação Lar dos Velhinhos de Rio Azul 

Descrição 

0 	Para o acolhimento do idoso Dormencindo Damas em instituição de longa 
permanência, conforme determinação legal a ser realizada mediante parecer social ou 
solicitação do Ministério Público Estadual. Idoso com benefício/Aposentadoria/Pensão. 
A prefeitura deve repassar o valor à instituição de R$ 700,00 por mês por idoso. 

Talbian Raouy Przybycz 

Enfermeiro Coordenador/Tesoureiro 

Rio Azul, 23 de novembro de 2018. 

LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL 	 CNPJ; 79.261.73110001-40 
RUA: Campolim José Ribeiro, N° 994, Centro 	 FONE: 42 3463 1365. 
RIO AZUL — PR 	 CEP: 84.560-000 
lar.diretoriagmail.com 	 lar.colaboradoresgmaiI.com  



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR -   CEP: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 	

ÜO 016 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

0 	
N° 33/2018 

OBJETO: 

É OBJETO DA PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISA A CONTRATAÇÃO DE 
CASA DE APOIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTADIA E ACOMPANHAMENTO ÁS 
NECESSIDADES DIÁRIAS PARA O MUNÍCIPE SENHOR DOMERCINDO DA LUZ FERREIRA, EM 
VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

e 



J. 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
'T :a 	 Estado do Paraná 000017 

Departamento de Compras e Licitações 
>Ei1h Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado —PR— CEP: 84620-000 - Te!.; (42) 3554-1222 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO33/2018 
OBJETO: É OBJETO DA PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISA A CONTRATAÇÃO 
DE CASA DE APOIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTADIA E ACOMPANHAMENTO 
ÁS NECESSIDADES DIÁRIAS PARA O MUNÍCIPE SENHOR DOMERCINDO DA LUZ FERREIRA, 
EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 

A Secretaria de Administraçàõ Municipal em atendimento à solicitação da Secretaria de Assistência Social 
visa a contratação de casa de apoio para prestação de serviços de estadia e acompanhamento ás 
necessidades diárias para o munícipe Senhor Domercindo da Luz Ferreira, em virtude do mesmo se 
encontrar em situação de vulnerabilidade social. Desta maneira, vem proceder à abertura de processo de 
lnexigibilidade de Licitação, fundamentado no Art. 25. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Tendo em vista a exclusividade da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
estadia e acompanhamento às necessidades diárias do munícipe Sr. Domercindo da Luz Ferreira. Solicita-
se a contratação de Casa de Apoio, ressaltando que se trata de um caso de saúde mental, já que o Sr. 
Domercindo 88 anos de idade, desde a morte dos pais, sempre residiu com o irmão Silvestre da luz 
Damas já falecido. Os irmãos não constituíram família nem filhos. Com  a morte do irmão Silvestre, o Sr. 
Domercindo ficou sem ter onde morar e sem familiares que pudessem acolhe-lo. O sr. Domercindo passou 
por procedimentos cirúrgicos e apresenta limitações para atividades da vida diária, tais como locomoção, 
esta acamado, para se locomover faz uso de cadeira de rodas e necessita de auxílio para tomar banho e 
faz uso de fraldas. No qual p referido munícipe já vinha sendo acompanhado pela Assistência Social desta 
municipalidade. Destacando ainda que o Sr. Domercindo não possui familiares que possam acolhê-lo. 
Justifica-se esta contratação, haja vista que a Secretaria de Assistência Social buscou uma instituição 
mais próxima ao município e diante da inexistência de vagas, a única instituição que aceitou a Sr. 
Domercindo foi a Lar dos velhinhos de Rio Azul. Desta forma se faz necessário que a administração 
pública contrate com alguma empresa que atenda a especificidade do serviço solicitado, para o bom 
funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 25, da Lei n° 8.666193 Lei das 
Licitações. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A instituição prestadora do serviço foi selecionada através de pesquisa feita, a qual envolve a totalidade de 
valores entre produtos e serviços, caracterizada assim, pela apresentação de todos os requisitos solicitados, a 
instituição LAR DOS VELINHOS DEMO AZUL, inscrita no CNPJ: 79.261.731/0001-40, localizada em Rio Azul, 
Paraná. - 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Os valores cotados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 8.400,00 
(Oito mil e quatrocentos reais) perfazendo o montante total. Sendo a vigência do contrato para 12 (doze meses). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade Orçamental: 05.03 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

T ai 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 	000018 
Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR— CEP: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

Projeto/Atividade: 2.035 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados: 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 

Ø 3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa 

Débitos - CND); 
6. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 
7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei n° 12.440/11. 

DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas 
na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Inexigibilidade encontra respaldo legal no Art. 25, da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 
9.648/98, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: o

"Artigo 25 - E inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição" 

DA RESCISÃO 
Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas nos Art. 77 ao 80 da Lei 

Federal n.° 8.666/93. 

UIIMIIJKII 

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 
instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. 

ANEXO DO EDITAL 

Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo: 

a) Anexo 1 - do Objeto 

de 

de 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 	 000019 
T 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado— PR— CEP: 84620-000 - Te!.: (42) 3554-1222 

b) Minuta do Contrato 

Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93. 

Cruz Machado, 27 de Novembro de 2018 

0 
	 Prefeito 

Euelides Pasa 

fl 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

LtI!!J 	Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP: 84620-000 
\. 	) 	 CNPJ76.339.688/0001-09 -Cruz Machado—PR 

U 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 25312018 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 3W2018  

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Lar do velhinhos de Rio Azul 

OBJETO: É objeto da presente inexigibilidade de licitação  visa à contratação de casa de 
apoio para prestação de serviços de estadia e acompanhamento às necessidades diárias 

Ø para a munícipe Senhor Domercindo da Luz Ferreira, em virtude do mesmo se encontrar 
em situação de vulnerabilidade social. 

VALOR TOTAL: R$ 8400,00 (Oito mil e quatrocentos reais). 

PRAZO DE CONTRATO: 12 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 - Art. 25 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 
	

Lar do velhinhos de Rio Azul 

E; 



., Diario Ofic 
L411! 

Decreto ri 0  190212012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 
Iwww.pmcm.pr.gov.brj 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Centro - CEP 84620-000 

Responsável: Sueli Crisiana Gabai, 

E-mail: diariooficial@pmcm.pr.gov.br  

DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
253/2018 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDA-
DEN° 33/2018 

Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Lar do velhinhos 
de Rio Azul 

OBJETO: É objeto da presente 
inexigibilidade de licitação visa à 
contratação de casa de apoio para 
prestação de serviços de estadia e 
acompanhamento às necessidades 
diárias para a munícipe Senhor Do-
mercindo da Luz Ferreira, em virtu-
de do mesmo se encontrar em situa-
ção de vulnerabilidade social. 

VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (Oito 
mil e quatrocentos reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 12 me-
ses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 
—Ad. 25. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Lar do velhinhos de Rio Azul 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Interessado: Secretaria de Assistên-
cia Social 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO que 
o PARECER JURÍDICO prevê a 
INEXIGIBILIDADE em conformi-
dade ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93, e no uso das atri-
buições que me foram conferidas, 
em especial ao disposto no artigo 26 
da Lei de Licitações, RATIFICO a 
INEXIGIBIL1DADE DE LICITA-
ÇÃO do PROCEDIMENTO AD-
MINISTRATIVO n°253/2018. 

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: É objeto da presente 
inexigibilidade de licitação visa à 
contratação de casa de apoio para 
prestação de serviços de estadia e 
acompanhamento às necessidades 
diárias para a munícipe Senhor Do-
mercindo da Luz Ferreira, em virtu-
de do mesmo se encontrar em situa-
ção de vulnerabilidade, social. 

Favorecido: Lar dos velhinhos de 
Rio Azul, CNPJ: 79.261.731/0001-
40 

	

Processo 	de 	Inexigibilidade: Valor Total R$ 8,400,00 (Oito mil e 

	

CONTRATANTE: Município de 33/2018. 	 quatrocentos reais) 



Fundamento Legal Artigo 25 da Lei 
no 8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de inexigibilidade de lici-
tação n°33/2018. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.3.90.39.00.00.00 

Dotação 	 orçamentária: 
05.03 .2.035.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a 
devida publicidade legal, em espe-
cial à prevista no caput do artigo 26 
da Lei Federal n° 8.666/93, e que, 
após, seja o presente expediente de-
vidamente autuado e arquivado. 

ruz Machado-PR, 03 de Dezem-
bro de 2018. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

000022 

ATO N OLARIAS NOME CARGO VALOR MOTIVO DESTINO DATASAFDA DATA RETORNO 
3012018 1 Zeno Kaziuk Presidente R$ 6000 Reunito Promotoria Uni8o da Vitória - PR 03/12/2018 03112/2018 
31/2018 1 ElisSngela M. Zakareaki Advogada R5600 Reunião Promotoria União da Vitória . PR 0311212018 1 	03/12/2018 
3212018 1 rranclell Ap. Zakseski 1 	AusiliarAdm. R$,00 Reunião Promotoria 1 União da Vitória - PR 0311212018 1 	03/12/2018 
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DE U NIAO DA VITÓR IA . PR 

LICITAÇÃO DESERTA 
PREGÃO PRESENCIAL No 124018 

PROCESSOLIOITATÓRIO N.' 182018. 
OBJETO: Contratação de empresa para aqaialçãoeinoldoçeodeuma poeta ed bmndadireder lOom, 
vidro Snparado.4 ocaso adJoincel firo mJpmiIA corno eaqoaddo bravos, arsirsddos branoao, instala-
da aaaso da FornAda Bacias Moniopal de LEtão da Vitória- FR, conerno. condições, qoaotdadeoe 
eaigãndao eatabdecidaa nenle editeI e ascos Mecos. 
Are 04 (qoatro) dias do mõededezeeobrode 2018, a lidtaçoo era agendado para sua realização, na for-
mo presencial, eco hondrio determinado para abertura o analise doa proposloo, oellosu.ee que sentam 
prruoerae fie apoeounrloo pera wucuoe' co cenlmnoo, falo que levou o Pregoeiro a declarar a Licitação 
DESERI'N. União da Vitória 04 de dezsrobro de 2018. 

Paulo Maoo&o Solista. Pregoeiro 

- 	PREFSITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN - - 

AVISO DEABERTURA DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SFR- N° 78102018 

1: Ragiabo de Proçoe pera huhjçe e eventual oqoicição de Cleo Dissal 5.19 e Óeo Oaod 5-500 
cio 5 otiizeção erre oeloulra pedenoenteo à frota do Menicipio de Podo Frrarl  elo confiar-
sono ao erpeciflooçõce, qoanúdadeo e adorou roádmoo edmifidos e sonalaedee no Tenro de 
ria, Mexo V, o qual é pote imotagrenle do EditeI, e, cenpreto pote anqaiso digital BETRA AU. :  

ienes den°O1 -estado Pe~o'02-Hdeiisçso,deverãooerentregueseá0009ho8n'r, 
t/1212018eo Semão PAtAcedeficitoção, com aeumoquenteabelure doa ewdaçesde Pregoe 
do, terá (melro às 0Sh3Ornin do ooeerno dia (horérla loca?). 
oponivel: Rua Rol Baboso, 204 - Podo Pronto - PR, dias Alda das 09/teCer/o ão llliOOnnrin. 
doo: Fone (42)3543-1210. E-soei lidlepuzlofrcelln@trobn001rnerr.  SEle: oonws.puutofroortinpr.gov . ;  
r,vorin _PP_mnlniv,nia 

Eder Rendo Sfetrnxh - Pregodro. 

rntrtIIv'vimuOeIurrnLuc runb,,aUNL°0L0 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Pnoroenio Uritatdrio 279/2018 -ALTERADO 
Reabloeção de Edild de FveçãoPrerooclal 160)2018 

O Prefeito Municipal, no 000 de mas aftiboipõea, terna público que houve eltenoções  
no Edrial do Prese000 Udletôeie sapracilade. Dianle doo altereçõen a dato limite pera 
recebmer010daoprspoulaepasoaarerdia 18 di dermubro da 2018 Au OOhOOmin, coco 
mloo da consOe pública ás Ogfrltmmn.O Edilol e kqodvoa eiconlzom-se diapmriveia 

no dl, do Prefeitura Morricipd de Porto União flsew.porbocuniao.ac.govfr. Maiores irrtmrnraçoea podem 
ser reoradao na Rua PodreMdrieta, 126, e-mail lieileçoitaordooyahoo.combr, lidtacao/9oontouniao. 
ao.gev±r e feno (42) 3523-1155. Podo União - SC, 04 de de/ombro de 2018. 

Biron Mibrjn. 
Pmfeito Mueicipd. 

Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui not 

'Assembleias 
• Demostraçôes financeiras 

Batanços 

• Pedidos de licenças 

• Notas de esclarecimento 

COMPANHIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
E ISABITAÇÃO - 0119-553 

1' TERMO DEADITWO DE 2018(85) 
D000NTRATO N.07/201t(73) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°01/2018 
PROCESSO N.' 01)2018 

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Qanfitafivo e 
do Prazo de Vigência. 
CONTRATADO: MIGao CERALDINO RODRI-
GUES. 
OBJETO DO CONTRATO: Locação de inoável 
uibtadoà Rua.koõ Batiotadu Siso, 0.0 117 Bono 
Jesus, Urilão da Vitória-PR, aquel será declina. 
da aAluuguel Social. 
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGEN. 
CIA: O prazo de vigência a que se refere à olás-
colaS' do Termo de Contrato n, 7018(73) fica 
przrts20ado por meta 06 (odo) rreces, a micos 
ia/11/2Oltea terminarem 17815059, 
DO VALOR: Fiou adiado ao Controlo r.0  7)2018 
(73) ovoter teta de R$ 2.120,20 (dois ruim coes 
roda), pare a dsãocia de 06 (odo) rrmeoeo. 
DO FUNDAMENTO LEGAL Migo 5 7 ladro II 

Jornal O Comércio 
Quarta-feira 05 de Dezembro de 20181 Ed. 6174 

PREFEITURA DE CANOINHAS ANTECIPA R$ 600 MIL PARA 
O HOSPITAL SANTA CRUZ 
A decisão pelo repasse do aporte foi tomada pelo prefeito Beto Passos (PSD) na manhã de segunda-feira, 3. 

Segundo ele, foi feito um estudo e a prefeitura vai conseguir fazer o remanejamento de recursos para suprir as 

necessidades do hospital. rara isso, foi elaborado um projeto de lei que será enviado à Gãmara. Dois projetos 

serão encaminhados ao Legislativo. Um pedirá autorização para o adiantamento de R$ 500 mil de recursos 

relativos à porta de entrada da rede de urgência e emergência e outro solicitará autorização para repasse 

de R$ 100 mil de recursos para custeio de exames e procedimentos de média e alta complexidade. Aldeia é 

remanejar recursos de serviços que não são de urgência para desafogar o hospital. O prefeito afirmou que estão 

contando que o governe cubra esse valor nos próximos meses. Se o Governo do Estado não cumprir, o prefeito 

garante que estarão mobilizando outros órgãos para garantir repasses de recursos ao município como emendas 

parlamentares, projetos junto ao Ministério da Saúde e parcerias. 

ELEIÇÕES 
Os eleitores que não compareceram ao local de votação no domingo de eleição, 28 de outubro, e não justificaram 

a ausência no segundo turno ainda podem regulariza a situação eleitoral até dezembro. Os que se ausentaram 

no segundo turno, o prazo vai até o dia 27. A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de um 

requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (1SF), que deve ser entregue pessoalmente em 

qualquer Cartório Eleitoral ou enviado por via postal ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito. Além do formulário, 

o eleitor deve entregar documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. Pela 

Internet, o eleitor pode justificar a ausência usando o Sistema Justifica nas páginas de TSE ou dos tribunais 

regionais. No formuiário online, o eleitor deve informar seus dados pessoais, declarar o motivo da ausência e 

anexar comprovante do impedimento para votas O requerimento de justificativa gerará um código de protocolo 

que permite ao eleitor acompanhar o processo até a decisão final do juiz da zona eleitoral. 

ESÃO MATEUS DO SUL 
Após período da fase de licitação e prazo recursal, e vice-prefeito de São Mateus de Sul, José Marclniakl 

Stuslçi, que estava em exercício no lugar do prefeito Luiz Myr, assinou e publicou em diário oficial do município 

a homologação e adjudicação do edital de concorrência n°003/2018 que visa a construção da Rua do Mate 

e a cobertura da praça Nossa Senhora da Conceição. O prefeito municipal vai assinar o contrato e a empresa 

contratada tem 11 dias para o Inicio das obras, que tem provirão de 300 dias de execução. A empresa responsável 

pela obra é a são-mateuense Flama Construções e Serviços Ltda., que ganhou o processo licitatério como valor 

de R$ 1.995.696,78. A obra refere-se a revitalização da Rua do Mate e cobertura da Praça Nossa Senhora da 

Conceição, perfazendo uma área de 3.110,97 m 2. Os recursos são provindos do Governe do Estado do Paraná, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU) e do Serviço Social Autónomo ('ARANACIDADE), que 

dispontbihzam aos municípios recursos financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no 

desenvolvimento econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná. Segundo o cronograma físico 

financeiro apresentado pela empresa, os trabalhos da obra não interferiram as apresentações natalinas do Natal 

Ouro Verde programadas para acontecerem em frente á Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). 

Prooeaao do Iroalaibilidade: 35/2018, 
lnlwesaodn'. Sooretaria de Asa'nlúucia Seciel 

A amolo dou elementos sonIdos no pmoenrle P. devidamevlejeuolcedo, CONSIDERAJIDO que 
o PADECER JURIDICO prevê o INEXIGIBILIOADE eu coeotormnidade co diapoulo mc amIgo 25 do Lei 
Federal 0.0(s6193, e 00000 das atribuições que me broco roenlamideu, seu eapecid 00 dispuelo 00 arSao 
25 da Lei de Udlaçdeo, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMI-
NISTRATIVO0°253/2O18. 
Autorizo mo  rmrapouflercla, o proceder-co à prealoçeo doo uemviçou nos Iermroo do ad(adiruçao expedido 
pala CenteIo Persmenemte do Licital oonfoeone ebeino desoGa: 
OBJETO: É objeto da preaerte iueaigibllldode de licitação siso à osrolrolagoo da rase de apoio para 
produção de aorudprade eotadiae esompanharasota ás receaeidadeediãmiee pra a rmurioipe Sovlar 
Do,nmeocimdo da Luz reeroiro, eu ditado do rmmeanmro os e'azuluar eco aitaação do vulnerabilidade uodal. 
Favorecido: Lerdos vai de RioAzud, OFIPJ: 79,251.731,000l-40 
Valo' Total R$ 8,400,20 (Oito mio qaaftroerllou reato) 
Funda erre Lugd Migo 26 da Lei 00 8568193. 
JarülostvoMeaa nos autos do pralearo de ineaigibiuidade de licitação o' 33/2018. 
Eenneuuode Deçaae: 3,3.9139.000120 
Dotação orçemeutãria: O5.032.035.3.3,90,39 
~Menos que ce(a dada a desida publicidade legal, cru especial á prestou, go sapal do anão25 
do Lei Federal ri 0  8.666193, e que, após, seja o proaeulu especiarIa devidermermte autuada e arquivado, 
Cruz Maclrodo-PR, 03de Deseeobro de 2018 

Pvefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
DA VITÓRIA- ESTADO DO PARAF0A 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 125i20111 

PROCESSO N° 153/2018 
Horrologo e Uritaçuo na modatidode Pregão 
Praaonaiol u' 125/2015, quetaru por eirjetoo Re. 
giulro de Preços pare Contratação de empresa 
paro prealor serviços de tronaporisa de puras 
guinou (foncinrórlou, elelos, muatcipes e oatror), 
estadual es Iutereetaius, deatmoades o nuprir 
as naoeanidedeu das Soszetedaa Muniripala de 

se, era favo' da empresa: Biliar Trono-
TunisUco LTDA, inorafita no CNPJRoIF 1 

,579.95419001.09,00rnoVala Global 
.400,00(Trozeilou edez mil e qeutro-
lo); para que prodara ou deitou balada 
rdokL43,mnduowdeLeiPederalu,°; 
suas alterações poetesiorua. 
DE CONTRATO 
Ruglelro de Preços poro Cor/ralação 
apara prealer oaralçoe de transportes 
Á. (fudonSêna, slefea, municipeu 
autadoal ou inlereotadus, destrodoe 
neoea&dedes doa Seoetaias MorI-

)ulao da Vitória - PR, oonfannne mui-
esfriadas e eoiçõudaa estabelecidas 
tesaisamoexce. 
*TE: Prefeitmre Municipal de Uoifo 
PRGIlIton Seroso Rocada. 

530(A): 
pcnladcra Tanialica LIDA - Valor Go-
110.420.20 (Trezentos e dez mil e qua-
edo). Tenro de Contrato o' 284018 
uro' 4914. Itens n'ei e n°02. 
IOMOLOGACÃO: 03/12J2018. 

nade rode/da 
centre e 50000 

FUNUA/AENLO LEEAL: Lei Manicipd o? 4363 
de 04 de fevereiro de 2014 e suas atsreçõee 
poatori&oa: Lei Federal o' 10.520)2002 e usas 
altodaçõna poatedores, Lei Cranrptemrertar Feda-
reI ro' 123120)6 e circo dleraçõce: o Lei Fedvrat 
mi 0  8.565/93 o suas alIenações poeleriores. 
FORO: Cantares de Uulao da Valem. 
União da V'rtÕda - P01, 03 do dazorambro de 2018 

Hilton Santino Roreda 
- Puefeito 

- 	MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 
CNPJ N°75,688,3856100V02 

TERMOAOITIVO CONTRATO tu° 141 
PROCESSO AOMINISTRATIVO N°090018 

INExIGIBILIDADE N° 01018 
ADITIVO N °  07016 

CONTRATANTE,. MUNICIPIO DE PORTO 
TOMA CONTRATADA LIPINSKI & LIPINS 
LTOA, inuoflo(a) no OIPJmZIF sob o 
78,937,315fiJ0e31-57-1 - Ar partes acima qu 
liloodas l'rnrrnero/no mor 07 de fevereiro de 20 
o muouaoo de Foerecimento da Co'rbuutloo 
rIo 1402018 pelos tarrmea da Lei 866683 

A: Fornecimento de combautieel 
corram, e doo diacei comum pera 

ressoe potrbies, de manulerção vastoiooa da 
açoeta, o funrecimeuto 00 lntereuae recipe 
be os muotratentro. reuolvemao alterara Cleuou-
Terreiro, passeado a prevolesor o seguinte: 
.1, ,- CLAUSUIA TERCEIRA - VALOR CON-
ATUAL- Foto feraesioaanto do de(&a, a CON. 
IAT/JITE pagarA à CONTRATADA o valor a 
~,elo (xr.00irrenao da GoodumuaCornum 
e era R5 4.69 inualuo rede a aesaaota e nove 

sendo o valor do uso- 
 (dois mil, em real e 

onolernie retetórlo mor arexo, 

KURT NIELSEN JUNIOR • Prefeito Municipal 
- 	- 	Corolraturte 

LIPINSKI & UPINSNI LTDA 
- CNPJ'MF: 78237.3185004-57 

Contratada 



PreFeitura Municipal da Caia Macliade 
Estado do Parar á 

Arte/da Vitória 251 -Centro 
Cara Machado - PR CEP:84520.000 

CNPJ: 76.339.6881~ 
Tal.: (042) 3554-1222 

E-mail: mon8/man.pr.gos.br  
Sito: ltttpjlpmcen.pr.gov,br 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇAAMBIENTAL SIMPLIFICADA 

3 Municlio de Cr. Mediado - PR, CNPJ rri 

are ao LAP a 

VIária, 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Muriripal 

MUNICIPID DE PORTD VITORIA 
ESTACO OPtPANA 

EXTRATO DE HOMOLCOAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PRCCE550ADMINISTIWIVD N°138/2018 
PROCESSO DE CDMPPAN° 139/2010 

DISPENSAM' 35i2El8 
OBJETO: Codrutaçâo de espeta resiaritada 
para oa,fmvao de priora Sadro de imanlrdo 
n'lana coar noção de eretia IelTrperáia, corr 
laredmento do 811 de pulso  e exso,çdo, .& 
Sul Malas 2jrI Prefa0o Manliral, no uso de 

teido caro retcedce o pecçenasrn: F P 
MIA LIUNCNPJ: 27.2381221-49, 

Karl Mioloso Jarior- PleIsIlo Mileidpd. 

t 	 Município de Porto VItr%rla 

Rua Osvaldo (Ramos da Silva, 717 
Fone (42) 3573-I2I2CNPJc 75.686.366/0000-02- 

CL?: 84615-000 
www4,ortovttoriapr.gov.br  

TESTE sanvo PARA ESTAGIÁRIO $0 00112018 
Edital IS' 03/2018 

O Município de Poria Vilória - PR. atooaat do ike0ritcr Municipal Kaet Niolsen 

S da Con,issgo ~riscariamdo Processo seletivo designada através da 
12212018, com Mero na Lei Federal 11.788/2008 e dentais diai,osiçôea 

legais aplier%vtla, tesuloc. TOR2/AR. PÚBLICO, as rceiflcaçeas -  que segaeos: 
ONDE SP LÊ ,  
'tente Seletivo na' 08/2018 
12. DOS RECURSOS 
12.1. Caberá intte,3,oaiç8o dá recurso davidameaue 4santrntadoá, neo prazo dEz 2 
(dois) dias útejs, contados do prinseirta dia subarquctine à data de publicação do 
ol*to de recurso contra: 
A) inscrições indeferidas. 05 e 06 de dezembro de 2018, emhonirio comercial 
LEIA-SE: 
Teste Seletivo ar' 01/2028 
li DOSRECURSOS 
12.1. Caberá  iareaposiçao de recurso devidlscoeone flondselannedos, ao prazo de 
2 (dois) dias úteis, contadas do primeiro dia sublequenle à data de publicaÇÃo do 
objeto de recurso contrai 
& Inscrições Indeferidas, 95 e 07 de alcem bro de 2018, em horário comenta?; 
ONDE SEI.t,0 

CRONOGRAMA 

ETAPA 003 ATIVIDADE DATAS 
PubliceoSo do Edital 30110/2018 
Período de tãcacoiçoo 

________________________ 
31110 a 
30121/2018 

l'ublicaçeo da relaÇÃo das itsaoriçaoa homologadas e 
elivalgaçlo dos locais para realização dar provas objetivas. 

04/12,2018 
______________ 

Prazo para rrr,rrso quanto a hontologaçslo das inscrições 05 	 e 

Data Provável da Prova Objetiva 15112/2018 
Pa8/ticnçáo do gabarito preliminar da prova objcsiva no 

tuan,sv'avporsoviroria.rs,gov,br 

1511212011 	às 
21:001, 

,iesenno de recurso contra gabarito preliminar e 
Oca - da prova escrita 

17 	 e 
18112/2018 

Pasblicaç.lo contentado final da prova escrita 19/12/2008 

Recebimento do recurso contra a publicaÇÃo do resultado 
CosIda 	va escura 

20 	 e 
21/12/2018 

Homologado do ressaltado Essa1 	 - 26/13/2018 

LFJA-6F4 
CRONOCRAMA 

ETAPA OUATJVIDADE DATAS 
Psib/icrrçâo do kílal 3011012018 
Período mie lnucsiçÃlo 31110  

Pab1leeç4o do ràaçio das iesar4røes haaodogra das e 
divailgaçifa dos -lacete pesa nqmmrç90 das provas 

05/1212918 

I'nazopare arcano quanta e bom akgaçft. eiras lriascriçjes 04 
071I228I9 

e 

Doto Provável da -Proso Oí/eliasa 15/2212018 
Psdnflceçáo e/à gabarito pr.rllnsinar da prova objetivo ano 
sUo aworlorieorla.pr.sovbr 

15113/3018 
21:00/a. 

às 

Racebimentto de recerso contra gabarito pra//au/nor e 
qaazõa da prova escrita 

17 
1811212018 

e 

Jblblicrrtdo de, reruutaeloftaolde-p'oaaI eserota 2912212018 

Recebimento de recesso toldaria a pie/alice ç8o do residisse/o 
final do tvoa'a escrita 

20 a 

líoni&logoç3o do rer,digrdo final 2611212018 

Bslc Edital cnn ca, vigores data de tua pdaliáç80. 
Pa'etbmntara do Mtiatio(pio de Porco Vitória. Estado do Psrsri& em 03 de dcsceabro 
de 2018, 

1(41EV NIELS8SN 3W/IDE 
Prefeito Municipal 

IS 
(42)352248128 

Jornal O Comércio 07 Quarta-feira, 05 de Dezembro de 20181 Ed. 6174 

COM PAN li A MUN CC IPA 
DE DESENVOLVIMENTO E HABITAÇÃO 
01842 'AVISO DE CANCELAMENTO 

A Prerdtura Muridpal de União da Nilória lana 
púbim o CANCELAMENTO do Tenso da Cai-  
trato o' 13I2018 - Sequerda ii' 83, da Dispensa 
da Udlaçao no 13(2011 -. Proranso e' 13/2018. 
Caitatana: l'loracl de Pátina Praia Scaroe de 
Siquorra. ONDA.: Lxaçao de Inórol alIsado à Rua 
Eduarda Carvalho, N ° 338. bairro Rado, ser União 
da Vttdeia - PR,. a qasi saiS dedicada à AIagad 
Social. Data do ranicalainerslo: 30/112018, 

81FF nASAl • Prnnidenrle 

PREFEITURA MUNICCPAJ. 
DE UNIÃO DA VITORIA- PR 

TERMO CEADIT#IENTO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N 27015 

PROCESSO 54/2015 
OBJETO DO ADITAMENTO: Ela Quantitativo e 
do Prazo da Vigiada/Execução. 
CONTRATANTE: Manicto da União da Vitória 
- PR 
OBJETO CO CONTRATO: Oeb da presente 
idlaçeo é a esdotia de proposta mala sant4sua 
Para co/ralação de prolmlnaiain mádime para 
ntenrdirrrnrto nau unidades de nasde do Masirl-
pio de tento, da Vitória PR tipo menor preço por 
lana polo perlodo de re (ada) meses 02 ah a 
,tnic/ogação do colosso público para ooipa-
ão das sagas par ao/dares elnlvos, catres 

mexo Ido edital metendo ecos oa rena e teus 
reepaslkoa valores. 
CONTRATADO(S): 
DECIL LAURIANO LEME CLINICA MÉDICA E 
'EOIATRICA- Me Ternio Aditivo e? 00072018 
4693) ao Termo de Contrato n? 87/2015(2749), 
Fica aditado ao vaiar eriçiaalrrrerte contratado. 
maior total de RI 4.9/0,55 (Quatro mil aaierenlca 
a usaste/a e reis realce noverila cenlavra); 
IOAD PAULO SCHREINER CORREIA MED 
-ME: TermoMib'so n.n 0007/2018(4194) es 
nade Ore/raro n°89/2015(2751), Fios adilado 
no vala ceisindrnrente erniratado coles lold RI 
1.358,00 (Nove mi Eeaetice e dnqamrra e nele 

Ustão da Vitorie 23 denrrenbrode2oll. - 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.' 23018 

PROCESSO N?185/2018 
Horiologo a Diapetsa de Licitação n °  23/2 

Selo Digilulisa? a fornecer messIada e as-
a 00511905 de diollalisação,  isoternrentatiza-

recuperação, prenorvaçao e aganiração 
aceso do arquivo da Preroltara Municipal 
União da Vilória, conoibuirdo para a pto-
rapto do ana saimeL, as tara da mal-
lo: UNESPA.R - linloerridade Estadual do 

Caspija d, União da Vitória, CNPJ 
)5.012298546, uro o Valor 9*5 de 
42.000,00 (Quareila  n dia sol reais), para 
produza os efe/loa legais da Lei Federal n.' 

Sei/ralação de trniralçlo de Ersiao 
sourpão do projeto inStalado Projeto 
a farnece mesnultain e rea(nar ate-

lipilatração, hnfrairwilalicação, real-
Irustesação e ropaairaçao do aceso 
r da Prafeibare Municipal de União da 
ctibnindo persa preservação do avo 

Estadual de Paraná - Carpes de Usilo da 
ária. 	 - 

VALOR GLOBAL: RI 42.aOO (Qsarerta edo 
mil male), 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:  0311382018. 
TERMO DE CONTRATO: 283/2018-Seqalnc 
4813, 
DATA DE ASSINATURA CO CONTAR 
03/1212018. 
PRAZO DE VlNCta: 12 (doze) tese 
(03112/Gi8 a 02/12/2019). 
PIJNDAhIENTO LEGAL: Ad. 24', Inciso Xll1 
Lei Federal n a  8.858193, com auaaideraçlea. 
FORO: Canarca de União dnVildela. 
Untso da Vilória - PR, 0da dezembro de 2018 

Hiton Sartis Ramada 
Prefeito 	 -  

ESTADO CO RaR2IÁ 
PREFEIITJM MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.l580%1-00 

Asetida Vitóçtn n°251 CEP 84520/200 
Crus MacoradoPr. 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°114,2018 

PROCESSO N°235/2018 
A R'alatlrra Municipal de Cruz Machado afrasela 
do Deparrameota de Compras e Lidtaçses lana 
público a tuba os mntaesaaadoa que o Pregão 
Ptuaesdat n' 114018 corra data prevista para o 
dia 12512/2018 ão 0920 horas, cujo objeto é o 
Registro de Pinça ciojenisando o forradmerno de 
poçau rara máquinas  rodoridriar/nqaipamesiloa 
peaados da frota da Adn,inislraçao Maulcipal. 
rira prorrogado para o dia 11102)2011, ão 15:09 
bolsa. 
Molóso: Por intemaso pibica, 
Peis,aseno,ss iralteradari todas as dmnnlo medi-
ções catataslas no dotal aigltàrto. 
Cruz Mtisdo, O3de Dezenbro de 2018, 

Vara Mania Benzak ttimrinczyt 
Plago/ra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UNIÃO DA vrrÕRLA- ESTADO DO R4RAGÃ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Na 112/2018 

PROCESSO N°163/2018 
Hassdcço a Uctração ca nnrulsadade Pregão 
Pmae,dat n° 11212018, qaa tait pai *Øo o 
Registro de Ffrnçca para Co/ralarão demrpm- 
aa eapedalhzada na prestação de rorariços de 
paólicapóea si, (nasal, no forrara Tebldda ou 
Statalerd, creu drwlaçãoLoral ode ao nricbra 
04 (quatro) edições semanas, para atuar cano 
árguo de imprensa odeS do Muniolpio de União 
de VIL/ria PR na/caros mediçãoa, qsaitdetea 
e es1çanciaa esitelecidan neele edital e ateia 

43, Inciso IV da Lei Federal a.' 8.165193 e caso 
alãoaçõecpenleiaen, 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Registro de Preços para Contratação 
de enpreta especializada na prestação de ter-
siçcn de prublcnçães es jarmal, no formato lã. 
tcideolaStardard,cotoocirca/nç!oLocalederu 
mlnimoo4 (quatro) ediofes semeado, para doar 
relias óngao de trnrprensa odeal do Maslctpio de 
União da Vitória PR, eco/terno audições. qaar-
Idaiase e,dçãndra estabeleceriam neste edtal a 
soas aure. 
CONTRATANTE: Ptsrnilsrn Manlalpal de LIs/lo 
da Vilória - FRililtot Saertn Rosada. 
CONTRATADA(S): O Comércio CoIsa e Editou 
LIda, CNPJO/F n' 77.95a.8822-08, 
VALOR GLOBAL: RI 230.000,00 (Dnzentm i 
trinta ml mia). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22111/2018. 
TERMO DE CONTRATO: 255/2018 - Sessada 
4881. 	 - - 
DATADEASSI1/AtlJPdm 20101018, 
PRAZO DE VtCENCIA: 12 (esse) meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Mesidpnl 0 4383 
de 04 de fevereiro da 2014; Lei Federal n• 
10.510/1002; Lol Casspleerrnrinr Federal 00 

12312008.. ansa àlcraçtea, sericandosa, soi 
idiasiatnanta, rio qae roubei, a Lei ri 8566 de 
2003. 	 - 
FORO: Carranca de União da Vjrdeia. 	- 
União da Vitóta - FR, 22 de novembro de 2018 

BarJirAbbas 
Prefeito Interina 

PREFErRJRA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

A, Vilória, 251 -Ctuz Madrado-Pr 
CEP: 84520-&10 

CNPJ 76,331.6884100l-C9-Cosa Machado- PR 

EXTRATO DE IND(IGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSOADMINISTRATIVO 253/2018 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N ° 3312011 
CONTRATA//TE: Mariclpio do Cruz Machado, 
Estado do Parará, 
CONTRATADO: Lar do veihinhoa de Mo Azul 
DBJETO; É dajeio da prasetie irarjg'hlidada 
de lieitaçao alta à contratação da casa de apoio 
sara prestação de seo/çce de estada e amor-
,anhasie,to às necessidades diárias pana a es-
itápe Senhor Domerdndo da Las Parreira, ata 
idade do meteu as eimntrar es utsaç!o de 
nilnorabiidede social, 
VALOR TOTAL: R$ 1.40000(0110 mil a qaatno- 

FP3Pg'Qgo 
Previsão para hoje 

bules: O apaje da faunlila sal oferecer e maperla 
guie veta uaecasalta na tear qnalqaer proMetas 
beje tlmaotça ou pmmão drne saie novIdades, 
Fadará reatar com ex-amas cor, tenteie-  

Teerar Tralsaltarsem grupo pedem ser Inlcta 
e obterão stsoeeooaa forcas letrudos a s/tie, o 
tfãlago Imã papel teportaara nas amIzades Urna 
boa convesa ao motor canrtntart Coco erema 

Gamees: Solde deandannento de reis serviço 
traifinlie, pala há ctaance de ttncrementai seus 
gmohos. Sã ato perca e corsole ,tcs gastou, O 
clima pode atrapalhar. cor: aaal-asvo. 

Càacen hsalita ora esitados e senis ebletaes 
8v/rIo mata prisidnsso de na realizar. Stmpnaa e 
efsaraae calão em alta. SÓ ato pode pamtltlr cçae 
abiacem da num boa vontada. Cem: bnga. 

Lelos liojs, vales pena sagale avo sauna sentIda, 
elae emlseá afade Coranaeahmadoase 
e ririrs chaaasar aaára atoNIa por eesguaanta. 
Ffrableaan ria sido a dela, Soco arrã-enantntae 

'flpeat O S á foerváres pnea pa a ajuda de 
mslgae Maneta planes, Relato ores os maligno 
tesa lado pare aedaasideAde najaizemo 
epas meto tIni em cntraaa. Cear: verde 
ttu O ela ccenaeça nas subais eia alta e vmS 
la precIsar de asila asealel Baen e-aevat pana 
betume piar mnm pooranção os sanioso de naldete 
Oaoçarrirdtlnnnm na vIdas dois. Cor tardo-claro. 

Esoerpltem Sna ctlaflttdade ajudará a remiaer 
probttmaa mis mala diversas catava haja Bnas 
opoetetldetpaas nja?aa está afràs de novo 
etogrege. Coa paste, 

Sagttárt.o Vact vai precisar de jogo de elevara 
para lidar rena Sitiam mudanças da (dama 
bem, ilaflallto socIal e aelanttãale recebem 
pmtepdessaros,OenptrdL 

Capdcáoalec Val chegar mais longe se nisto 
tnrças com colegas qne rIns os mesmes 
objetam ganem alt. /a diferenças essa saci 
anel par devem somar Cor amarela. 

Mudeteto Terá tatIlIdade em organIzar 
saias trança haja Novas oportrmatdadea 
prefimlmnala podem asglr. Vate a pena dedicar 
mais atançteása3* Cor. brance, 

Pelares: Não falia criatividade para saci lIdar 
cena tolha tpo de attrldade bsje Aprodeite pana 
untar uaiatestnha-- ii logIn estásotolnde pana 
vacthojel cor. rosa. 

Novelas 	- 

ESPELHO DA VIDA 
Cria lrs:entvaMama a no aproximar de Nsclla. 
NaIe tal ao lado de acldeiser de Fdtpa Mesmo 
César ole gania de Ser guie Mariana sala catre 
MesSe, Marlalse e Marcelo são telegrafasse 
Se redauraottm. Marga  nattta corre 9/cesta. 
Erntillatiooi Sotanle ao dita para Lentea. A 
eqitpe de cinema se reine para Ir é fazenda, e 
asnal chega com Fhttd la, 

O lIMPO uÃo lenA 
Te/ovo Impede e  Colunata eaptiae Mollalaa 
eZeideda ponia. Botnatrm toblgadalfaa 
Laide atolas guie nt mantã-la sob num prnteçâo. 
Barlo wdoataTeãte taonaanarts pas cnddar de 
ode loro-caIxa. flmo ossegae o enipeén/nnn 
pan energurarapadodt Dnra Sabino doa 
fiaisso piatdo Fanfre l.alsconsalca pie vaI 
com pgSrm a Soem. L(tlo contrasta Uvorde e 
contem talo .,larr*r como um p5 pode egaenmr 
dettrab- e polartofilbeu 

O SÉTIMO anA/latÃO 
Macllda ruela avateasna cabine a passagem 
aacrala aOS a farte, Cem a tntaaçãe de 
ercnmssdnel/net ata a faetnu ttaleasøna ordene 
qnaTobtraaclnne lóplranaga para refazer preste 
da obra em nua casa, Machado e iranha 
repreendem áaditia por  permltr a eafrado de 
Gabriel no casará,,  M  Falte Remira repreende 
Mines e ,ksaacstr por maldlzeree MIlo e 
FSIcWa Rétes eCtolIde pedem goa NoMe 
convide Rruailra para  cozhdsar para dos, lisa da 
Cássia conteoxe Leoerarndo a fazer um teeae de 
câmara croa ela. Matas presnea 101* InSeto na 
Perto de 8/ulirarma. Gaaralhella9ra Jirtor com 
uma arara nas mIra. Veinnllraa consegue falar 
cem Marco. raid. 

Nível do Rio aLIEIÇU 

2,00 
'17 botas do ontem 



000025 
Prefeitura Municipal de Cruz 

SuL 	vitória, 
Machado- PA 

Av. ' 167 Cruz Machado - PR CEP 84M20-O00, 
ÕN,PJ. 76.339.68810001-09 	Inc. Est. Isento 

Fone/Fax (42) 3554.1222 
Página Ide 1 

PORTARIA N° 005 /20 18 

EuUdes Pasa Prefeito Municipal de Cruz  Macha4o - EstadQ do 
pfl, no uso de suas atribuições legais, oopfbrzue o Artigo 77° 
item V da Lei OrgAnica do Município, Resolve: 

A composíçflo dos membros da Cottissâo Permanente de Licitações, a qual contém 
os seguintes membros: 

VERA MARIA SENZAK KRAWCIVK inscrita no CPF n° 066263.159-74 - 
Presidente 

LILL&N MACffiL DE. OLÍVEIPÀ inscrita no cr n°026.1 80.459-63-Membro 

ADÉLIA SEDLÀCZBK inscrita no CPP n° 846-9 13.01 9-68 - Membro 

NTVALDC) BUDIN inscrito no CPF no  026.181.609-83 -Membro 

Registre-se e Publique-se; 

Edificio da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 02 dejaneiro de 2018. 

Ruclldes Fasa 
Prefeito Municipal. 
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LAR DOS jkssOCIAÇÃO 
VELHINHOS CE RIO )ZUL 

m0WJ'.t 
tc:S4O4Q 

LAR DOS VELEMOS DE RIO AZUL 	 CNPJ 79S1.731J0001-4,0 
RUA Campohm Jos R.ibe4rc,, N° qqó, centro 	 FONE, O 3463 1365 
RIO 4ZUL—PR 	 CEP 84.560-000 
br diretona(ttijs~ 	 ar coJaboradoresQ4gmad com 
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029 
Dou fé. 

ATA .NÚMlto. 1 

Aos dois diás do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às vinte horas e tnntammntos 

resnfr a-se :na sede do Lar dos Velhinhos de Rio ~k situado a Rua Campõlirn 

Jose Ribeiro, n° 994 - Centro, os membros da chapa Envelhecer com Dig nidade, 

concorrente as eleições do dia oito de dezembro de dois mil e quinze para a gestão dois 

mil e dezejs dois mil e dezenove, Sndo esta chapa Única e vencedora com vinte e. 

dois votos dos vinte e quatro associados votantes Sendo está a data escolhida para a 

troa de posse, oportunidade na qual nenhum membro da gestão dois mil t dÕ±eidois 

mil e quitas comparece, sendo a ausência da então presidente Efigêhia Meiborg 

Alfieri, sido Justificada devido a problemas de saúde. Desta forma, assume a 

administração da Instituição de Longa Permanência para Idosos Lar dos Velhinhos de 

Rio Azul gestão dois nul e dezesseis/dois uni e dezenove a chapa anteriormente eleita e 

composta da seguinte forma: 

DIRETORIA EXECUTIVA 

PRESIDENTE - Elvis MSdns; VICE-PRSIDENrE - Leonardo Bambu; 1 0  

TESOUREIRO - Talbian Raony Przybycz, 20  TESOUREIRO - VeníciusiCrol, 1° 

SECRETARIO - Miguel Zub, Y SECRETARIA - Màna Joceli Kowalski, 

CONSELHO FISCAL E SOCIAL 

Titulares Ewandro Komechen, André Perteila, Tasline Saqueto, Miguel Jubanski e José 

Marcelo Mlchaloski, 

Suplentes:.: Eflg&iia Meiborg AJfieri, Nereu Ramos M Filho, Tatiane Borges, Roslaine 

Kuspiosz eDécio Druezowski, 

O responsável técnico pela entidade .taggra 1" Tesoureiro, relatou que tentou contato 

com membros da duetoria,antenor, não conseguindo contatar o Sr Jaime Cecilia, e que 

a então l Tesoureira Sônia de Oliveira estana em viagem, Assim sendo, o agora 

Presidente Elvis Marfins iniciou a otpIanação sobre ~tos dos quais a nova diretoria 

já tomou conhecimento e por conseguinte buscará solucionar. Foi marcado uma reunião 

entre diretoria e funcionários, dia onze de janeiro, o Presidente Elvis pediu ao membro 

diretor e também funcionário Talbian que este convoque os funcionários para tal 

reunião, Em relação a outros assuntos, o 1° Secretario Miguel Zub, relatou sobre a 

-4 
1 

visita aoA) São Vicente de Paula em Ponta Grossa, e na 

1 
1 / » 

1 	 . 	E 



000030  
dó estatuto desta pra Talbián, Elvis e Miguei pediram paa que tste, repasse também  

assistente social para que esta possa trabalhar na refõrmulação do estatuto do Lar dos 	 1 
Velhinhos, Talbian mencionou que pode também ajudar neste processo, Miguel Zub 	 - 

aproveitou também para explanar sobre possíveis isenções de cinquenta por cento nas 

taxas de luz e de água, segundo ele, alem do decreto de Utilidade Publica Municipal. 	 4 
que segundo Talbian a Instituição já possui, ainda e necessário que haja um decreto 	 4 
municipal isentando em cinquenta por cento as ~tinções assistências das taxas acima 

citadas, e que o mesmo na verificar a existência da lei Para que o Lar dos Velhinhos de 

Rio Azul seja inscrito nos Conselhos Municipais de Assistência Social ,e dos Direitos da 

Pessoa Idosa, a diretoria decidiu marcar uma reunião com membros dos conselhos 

acima citados e representantes da Secretária Municipal da Assistência Social, para que 	 - 

estes expliquem sobre as novas adequações que a entidade deve buscar Desta forma a 

diretoria decidiu marcar a reunião para a mesma data da reunião com os fbncionanos, 	 - 

porem, sendo esta a ser realizada às vinte e trinta, O Presidente, juntamente com o 1° 	 - 

Tesoureiro e o P Secretário, estiveram conversando com o Prefeito Municipal Paulo 	 - 

Girardi, ainda antes da vinda de ano sobre a possibilidade de parte do recurso 	 - 

firtinceiro devolvido pela. Câmara Municipal ao fim do ano, ser revertido a entidade, já 

que este volta como recurso livre E relatam que na oportunidade o Prefeito Paulo disse 

não, ser possível e que haveria um outro provável recurso que talvez pudesse ser 

revertido, o Prefeito sugeriu que fosse feito um oficio solicitando parte deste recurso 

Talbian mencionou que tal oficio já foi encaminhado e Elvis complementou dizendo j 	 - 

- 	que recebeu uma ligação do Prefeito quando este acabara de receber o oficio dizendo 

que não há viabilidade direta para este repasse. Miguel comentou que ainda em 	 -- - 
conversa com o Prefeito, mencionaram sobre a demanda de profissionais do Município t 5 
como Assistente Social. Psicóloga e Educador fisico para darem apoio ao atendimento  

, aos idosos quando este estiverem na academia da saúde, e que Paulo disse haver estai { 	- 
o Q 

possibilidade. Na oportunidade Talbian comentou sobre a ambulância, cedida pelo 	 - 
Jj 

-- 	Consórcio intermunicipal de Saúde ao Lar dos Velhinhos, e cedido por este a Secretaria 	 - 

-- 	Municipal de Saúde. Juntamente com Miguel e Elvis, todos reforçaram que pelos custos 

- 	de manutenção, é melhor que a ambulância permaneça com a Secretaria de Saúde e que 

- 	 esta atenda prontamente -a entidade quando houver a necessidade do uso de ambulância. 

- 	Sobre os convênios com as prefeituras que encaminham idosos para o Lar dos 	 - 

Velhinhos de Rio Azul, fica decidido que na próxima terça-feira (05), Elvis, mãe, - 

Miguel  Jubanski, vão até São Mateus do Sul/PR para uma reui9âo com o PrefeitJ3 	» 	- 

/ 	 ( 	 - 
/ 	 de 2ÜLJJIZUL-JLkrtO 	. 	 I i 	 - 

Rio flU 	
__ OSÀ!1 



Sen'íço VLtíta[é ío14zuí?1ario TietroskN#iaal 
Rua )ose PSS&a, i, centro - Rio AZUI4R 

Fone: (42)3463-1277 EmrnI; cartononoazul@hOtfllaø.00m 

AUTENTICAÇÃO  000 
- 	 A presente coip6iif 	com o original. Dou fé 

RioAzuh 17 	 - 
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D MUNE ÍNËS GtINSK! 
- 5$ÇVENT!AUTCRIZADA 

[VI ROSENILDA PLOÜOW$'t PRZYSYSZ.- ESCP. T.  
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daquele munícipio, sendo esta visita para tratar de assunto referente ao aumento & 

rpasse Fica decidido que o mesmo devera ser feito com o Prefeito do Municipio de 

Mallet/PL Taíbiaji .explanou sobre seu papel dentro da S&UiÇAO, relatou que além de 

enfenueiro, desde dois mil e doze responde também como responsávul técnico;.mesmo. 

esta flinçãõ não sendo regulamentada- devidamente, porém, pelo fato de quc. algúém 

-1 

	

	deveria excite-la, ele assumiu a responsabilidade Porem, segundo ele, agora pela 

Tipificação dos Serviços de Assistência Social o cargo torreto seria o de Coordenador, 

-J 

	

	solicitando assim a mudança. Como consenso de todos, Talbian passa agora a ser o 

Coordenador dos serviços da entidade, informação que sem repassada aos flincionanos • - durante reunião do dia onze de janeiro do presente ano Miguel Zub aconselhou Talbian 
a ter cautela quanto aos seus posicionamentos, uma vez que além de fimrnonáno, 

também é membro da diretoria, Miguel Zub relatou ter pesquisado sobre a atividade 

econômica na qual a Instituição esta atualmente inscrita, a qual não estaria correta, 

sendo como atividade principal, Atividades de Assõcia*s da Defesa de Direitos 

- 	 Sociais e como atividade secundara. Atividades de Organrzação Associativa Ligadas a 

— 	 Cultura e a Mie e Atividades Associativas não especificadas anteriormente Quando o - 	correto como atividade principal seria Instituição de Longa Permanência para Idosos 

— 	 (ILPI) com Serviços de Alta Complexidade, Talbian lembrou da questão da construção 

- 	 dos vestiários para fiincionriõs, item constante no Termo de Ajustamento de Co~ 

obra da qual o Juiz de Direito da Comarca de RØbOUÇaS/PR, 1k. James, disse no & da 

- eleição que haveria como conseguir recursos, se o material fosse comprado apreço de j  ÇO -se 
- 

custos  Miguel Zub disse que verá com sua sobrinha engenheira civil Letícia se esta tem 	is 
disponibilidade para realizar o projeto; Quanto a ações das quais a diretoria já está 

- 	 procurando realizar, Elvis disse já ter conversando com moradores da comunidade do 	,"tzs 
'- 

3 
Marumbi dos Elias sobre a possibilidade de promoverem um almoço em prol da j ' e 
Instituição, oportunidade na qual em contrapartida moradores da entidade e diretoria , 	 - 

— 	 também participariam do almoço,  Elvis também repassou a ideia a moradores da 

- 	 comunidade de Cerro Azul e Talbian conversou com moradores da comunidade de 

Faxinal dos Paula Todos demonstraram interesse em colaborar, tendo inclusive o Sr. 

— 	 Jomar da comunidade do Marinnbi dos Elias mencionando sobre realizarem na sua 

— 	 comunidade este evento já no mês de fevereiro, a diretoria decidiu que irá sugerir a ele 

as datas de vinte e um ou vinte e oito de fevereiro; Quanto a ação entre amigos, nesta  C~C,1 
reuniào o presidente Elvis, entregou os blocos aos presentes, pedindo auxilio nas venda!Ç7 	2( 

e enalteceu a todos os membros 
 ifretoresprei7a  resposta / 

- 	 L 



'boo 032 
i41da em conseguir brindes para realizarem esta ação; Foi sugerido ainda a ideia de 

espalhar caixas de madeira ou acrílico junto ao comércio, para arrecadação de moedas. 

Para tal MgUCI Zub conversará com o Sr. Gerado ~wicze Elvis verá coma 

ON 
empresa Rio Vidros sobre a possibilidade de kizerem tais caixas; Talbian lembrou que 

devem ser escolhidos três membros entre diretoria e conselheiros para formarem a 

Unidade Gestora de Transferência (UGT), responsável - prestação de contas junto ao 

SF17 e Tribunal de Contas, ficou decidido que estes serão escolhidos na próxims reunião. 

Bem como na próxima será escolhido o Presidente do Conselho Social e Fiscal; Talbian 
ainda ressaltou sobre a ausência das atas de número seis a cinquenta e cinco, e que neste 

período o antes denominado Lar dos Velhinhos Padre João Salanczyk, passou a ser 

chamado Lar dos Velhinhos de Rio Azul, mudança da qual sua realização não consta 

nas atas presentes na entidade; Fica decidido pata próxima reunião diretora a data de 

vinte e oito dejaneire de dois mil e dezesseis. Participaram desta reunião EMs Martins, 

• Talbian Raony Pzzybycz, Miguel Zub, Joceli lÇowalski, José Marcelo Michaloski, 

Miguel Jubanski, Tatie Borges e Roslaine Kuspiocz. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Miguel Zub 1avríe'ta as' mime demais presentes: 

c 1  
fl(; 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para devidos fins que a fristituição denominada de Lar dos Velhinhos, de Rio 

Azul sob o CNPJ 79261.73110001-40 à inexistência dividas com o :Poder Publico: e 

de Insenção nos Bancos de dados Públicos ou Pnvados de Proteção ao Credito 

Ivis Martins 
Presidente 

Ria Azui, 20 de:m.arço de 2017. 

LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL 	 CNFJ 79261 731/0001-40 
RUA Campohm Jose Ribeiro, -N o  994, Centro 	 FONE 42 3463 1365 
RIO AZUL - PR 	 CEP 84560-000 
Iarretonagmali com 	 lar eo!aboradoregnad cai 



Declaro para devidos fins que o senhor EMs Marfins portador do. CPF 

072.558.699-04, o qual ocupa o cargo de Presidente nesta Instituição denominada 

de Lar dos Velhinhos de Rio Azul cão e membro do Poder Executivo, Legislativo, 

Judiciário, do Ministério Publico ou do Tdbunal de Contas da União, ou respectivo 

.Cônjuge ou companheiro ou parente em. Linha Reta, colateral ou porfinidadê. ate .0 

20  grau, e que não é servidor publico vinculado ao órgão ou entidade concedente, ou 

respectivo cônjuge, companheiro ou parente em l inha reta, colateral ou por afinidade 

ate  20  grau. 

t#n-4c 
Tiarj  Raony Przyoycz 

-to TesÕureiro 

Rio Azul, 2()dé março de 2017. 

LAR] OS VELHINHOS DE RIO AZUL. 	 CNPJ: 19,261.73110001-40 
RUA Campolan José Ribeiro, N 994, Centro 	 FONE 42 3463 1.365 

RIO AZUL - P11 	 CEP 84560-000 

lar dtretÕriãÇfliMLcOm 	 . 



DEGLAMQJAO 

Declaro pará devidos fins que o. senhor Leonardo Rarnbo portador do CPF 

845.07.9.009-30, o qual ocupa o cargo de Vice Presidente nesta instituição: 

denominada de Lar aos Velhinhos de Rio Azul, não e membro do Poder Executivo, 

Legislativo, Judiciário, do Ministério Publico ou do Tribunal de Contas da União, ou 

respectivo Cônjuge ou companheiro ou parente em. Linha Reta, colat&al• ou por 

,. 

 

afinidade ate o 2 0  grau; e que não é servidor publico vinculado ao órgão ou entidade 

condedente, ou respectivo cônjuge, oompaneiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade ate 020  grau. 

Elvis Martins 
Presidente 

Rio Azul, 20 de março de 2017.. 

LAR DOS VELKIN1R5OS fl PIO AZUL 	 CNJ: 79261.7310001-40. 
RUA Campolim Jose Ribeiro, N° 994 Centro 	 FONE 423463 1365 
1110 AZUL -4'R 	 CEP 84 560-000 
.Iar.di.retoríafüjmail;cor 	 nco1abotadoresgmaiLCõti 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para d:vidos fins que o senhor Talbian Raony Przybyczpórtador do. CPF 

080.912.499-40; o qual ocupa o cargo de 1 0  Tesoureiro nesta kistituio 

denominada de Lar dos Velhinhos de Rio Azu', não e rnernúro do Poder Executivo,  

Legislativo, Judiciário, do Ministério Publico ou do Tribunal de Contas.. da :  União, ou 

respectivo Côijuge ou comøanheiro ou parente em Linha Reta, colateral ou por 

afinidade ate o 211  grau,  e que não é servidor publico vinculado ao órgão ou entidade 

.concedente, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em Unha reta, :colateral 

u por afinidade ate 0.20  grau. 

Presidente 

Rio Azul, 20 de março de 2017, 

LAR DOS VELHINEOS DF RIO AZUL 	 CNN: 79S1.73110$140 
RUA Campohm Jose Ribeiro, j 994, Cetrn 	 FONE 423463 1365 
RIO AZUL - FR 	 0W, 84.560-000 
larÁliretor 



DECLARAÇÃO 

e 

Declaro para devidos fins que o senhor Vnicius Krol do CPF 059.2fQ.559-$0 o qual 

ocupa o cargo de 2°  Tesoureiro nesta Instituição denominada de Lar dos Velhinhos 

de Rio AzuL não e menbro do Poder  Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério 

Publico ou do Tribuna! de Contas da União, ou respectivo Cônjuge ou companheiro 

ou parente em Linha Reta, colateral ou por afinidade ate o 20  grau; e que não é 

servidor oublico vinculado ao órgão ou entidade concederre ou respectivo cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta; colateral ou por afinidade ate o? grau. 

-'resiaente 

Rio AzuL 20  de março de 2017. 

LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL 	 CNN 79261 731/0001-40 
RUA Campobm josé Ribeiro N° 994, Cedro 	 FONE 42 3463 1365 
RIO AZUL - PR 	 CRI> 84560-000 
lar diretongma. gi 	 &r okboradoresgmai1 com 
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DECLARAÇÃO 

Declaro ::para devidos fins queÚ senhor MigueI.Zubdt) CPF 243302,139-15, o qual 

ocupa o carpo de, 1 Secretario nesta instituição denominada de Lar dos Velhinhos 

de Rio Azul, não é membro do Poder ExecuUvo. Legislativo; Judiciário, do Ministério. 

Publico ou do Tribunal de Contas da União ;  ou respectiva Cônjuge ou companheiro 

ou parente em tinha Reta, colateral ou por afinidade ate o 20  grau;' e que não é 

servidor publico vinculado ao órgão ou entidade concedente, ou respectivo cônjuge, 

companheiro ,ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ate o  2 grau. 

'MS Martins 
Presidente 

Rio Azul, 2.0 de março de 2017. 

LAR DOS VEUUNØOS DE RIO AZUL 
	

CNPJ: 79161.7311000140 
RIJA. Campohm Jose RIbe2ro N ' 994, Ceqtro 

	
FONE 42 3463 1365 

RIO AZUL - PR 
	

CEP 84.56M00 
lar diretona,gmall eow 

	 ar olbora do resg ali com 
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DECLARAÇÃO 

Declaro para devidos fins que o senhor Maria Joceli Kowafski do CPF 084 706 319-

08, o qualocupa o cargo de 20  Secretaria nesta instituição denominada de: Lar dos 

V&h'rthos de Rio Azul, não e membro do Poder Executiva, Legislativo, judiciário, do 

Ministério Publico ou ao TnbuS de Contas da União, ou respectivo Cônjuge ou 

companheiro ou parente em Linha Reta, coIatera ou por afinidade ate o Y grau; e 

que no é servidor pubhcó vinculado ao Órgão ou entidade cQncedente, ou 

0 

	

	respectivo :Óôhiuge  companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade: 

ate: o  20  grau. 

i` 	
\ - 

Presidente 

Rio Azul, 20 de março de 2014. 

LAR DOS VELHENILOS DE RIO AZUL 	 CNPJ 79261 731/0001-40 
RUA. Campohm Jose Ribe'ro, N 994, Centro 	 FONE 42 3463 1365 

RIO AZUL —PE. 	 CEP 84 560-000 
areoÏaboradore$gmaflcozn 
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000046 
IAM- 

M?'ilSTÉREO DA FAZENDA 

fl Secetaria da Receita Federal de Brasil  
Prnoradoria.Geral da Fazenda Nacional 

'U) 	1i7VA DE PÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

L1D1t YELHiNHOS DE RiO AZUL 
CNPJ: nt2i$1,731/fl00i4O 

Os:» ::c 	30ra0sn1a lacicnal cobrar e uscrevar quaisquer dívidas de 
res)c.Td- do sujeito passko acima dar tificado oca vierem a ser apuradas, é certificado que 
não cor's»mpnd0ndas em seu nome-relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da EsJrra do E3r6s: (kFE3) o a inscricões em Divida Ativa da União (DALI) junto à 
/'iocurac»cGsu co Fazanda Nacional (PGFN). 

PE, a o estacskscrrnenou marrz e suas iiiins e, no caso de ente federativo, para 
'5 !L'StOS púbicus da admirstração drosa a ele vincuedos. Refere-se à situação do 

sujeito casar/o »cs mbEto 
 

ca RFiB a da FGFr4 a auranga nclusVe as contribuições sociais previstas 

Ø ses sLas:•s a'a. 	50 pars;rafo único do art. 11 da Lei n ° 3.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitocCodosta.  certidão estã condicionada à verificaço de sua autenticidade na Internet, nos 

crIara-aos .155.,, rb.gou'ur> Ou <hap:/iwaos.pgfnqov.br>. 	 - 

Ce!tidãa asotida ruS,hamente com base na Podaria Conjunta RFBIPGFN n °  1751, de 211012014. 
Errdticia ês, 20:20:150 o»: dia 3511012018 <hora e data ce Erasiiia>. 
Válida ard 0313412319. 

OJ (5 	- 	 J3 	'1,4 / uD .OFI 21uL 

.,<L(1LS»SS,O-,O ''_- ar. anda ircaiidará esae cocumen55. 
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Estado do Paraná 

1 	Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 	 000047 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

;r 0189652452 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 7281,, 731/0001-40 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CO4TPBUINTES DO ICMSIPR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados, cerflficamos que, verificando os registras da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamoi não exisJr pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data- 

Obs.: Esta Cerddâo engioba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 

0 
naturezatribuïá: -ia e no ributÉria. bem como co desournDdmento de cbrgações tributárias acessórias. 

VáHda até 0510312019 Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmaoa via Internet 

yw.tazenda .orciov.br  

Página 1 de 

Emitido via lntomot Phiicn (31/11/2013 011 54:20 
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Certidão 

0 00048 
Município de Rio Azul 

Secretária Municipal de Finanças 
Departamento de Cadastro e Tributação 

CENTII1ÃO NEGATIVA 1775/2018 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR 
DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

ÍP'E 	 2, 	A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 0511212018, SUA 
1 AUTENTiCLÇÃC IODERÁ SER CONFIRMADA NO SEGUINTE 

ENDEREÇO: 
htip:11200.I95 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O 
CONTRIBUINTE Nfl)A DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A 
EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

REQUERIINtE: aoison Godoy de 	CODIGO DE 

um 

	

FlNAIÁÜA)rL: 	tzi 4NS DE LOCUMENTAÇÃO 

kAZÂO SOCLUL AR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL 

	

NSCRri C 	 CI' 	 INSCJÇÃC 

	

EWLPRiSA 	 j 	ESTADUAL 

7926 	79.261771/0001-40 	 1901 
ENDEREÇO 

RUA CAMPOLIN JOSE RIBEIRO, s - CENTRO CLP: 84560000 Rio Azul - PR 

Data de Emissão, Rio Azul, 05 de Novembro de 20 

Certidão emitida Blelrônicaniente, lua veracidade poderil ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: 
iiap://200. 195.1 70.202:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.Ioad.logic 

http://200.195.17O.202:747i/esoor:aLstnleertidao.view.Iogic?idCertidae=8318 	 1/1 



2911112018 	 https://w.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgaCF5ImprjmjrpapeJ,asp  

o 

CÂNÔM

ra  

CAIXA ECOCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	79261731/0001-40 

Razão Social: LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL 

Endereço: 	R MARECHAL DEODORO SN / CENTRO / RIO AZUL / PR / 84560-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em Situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/11/2018 a 17/12/2018 

Certificação Número: 2018111801102869248646 

Informação obtida em 29111/2018, às 09:51:43. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caíxa.gov.br  

o 

https://wwwsifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprírnirPapel.asp 	 111 



0811112018 Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE/PR 

Tribunal de Contas do Estado do Paranw 

Certidão Liberatória 

LAR DOS VELHINHOS DE RO AZUL 

CNPJ N°: 79.261.73110001-40 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: ECEIIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO,TERMO DE 
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÉNERE 	 - 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N°113, DE 15112/2005, E DOS 
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O LAR DOS VELHINHOS DE 
RIO AZUL ESTÁ EM SITU,çÁO PEGULAR PARA RECEBMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 14/1212018, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM 
WWWTCE.PFLGCV.BR . 

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE N NSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012. 

Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná 

Código de controle 261 0.PQIZ.7457 
Emitida em 1511012018 às 15:43:14 

Dados transmitidos de forma segura. 

e 

111 
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000051 

TRABALHISTAS 

Nome: LAR 	VELHINHOS DE 

(7JATRI 2 
Oertidto 6 60450172018 

Expediçãc 05/11/20i8 às 1 
Validade: C13/05/2019 - 180 
de sua emoedicão. 

RIO AZUL! 

E FILIAIS) CNPJ: 

3:12 L 2 

oento e oitenta) 

79,261.731/0001-40 

dias, contados da data 

Certifica - se que LAR LOS VI?LNINHOS DE RIO AZUL 

(VÁATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n °  

W 72l.I,'600i43, NÃO CONSTA 	do 	Banco 	Nacional 	de 	Devedores 
Trabalhis Ias, 
Ccrcidto ao.. tida com base n'o ar. 	612-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho acoescentao cela Lei n 	.2,440, 	de 7 de julho de 2011, 	e 
na 	R'sAo::ão IdubrO scoatrvu n° 	1470/2011 	do Tribunal 	Superior do 
lrabaLho. .ia 	24 	de 	agosto 	de 	2011 
Os 	dados 	!!!.O!:antes  desta Cercidão 	são de 	responsabilidade dos 
Tribuna lo 	Trabalho 	e 	estão 	atualizados 	até 	2 	(dois) 	dias 
anterio ::eo à 	cace 	casca 	expedicão 

caso assoa 	Jur:Lcsca. 	a .ert -,,Sao 	atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos. 	aqéncias ou filiais. 
A acerOn nesta 	certidão 	oond -: dona-se 	á 	verificação 	de 	sua 
autectcoir::de no 	cortai 	do 	TOIrO soaI 	Superior 	do 	Trabalho 	na 
Internet //www - 

-s- 

oa 	rrat'±tarpn..te 

:cNpc72i:r:Qçv 

Do 	Banco CHnicnsi 	da 	De! . adores 	T:raba lhistas 	constam 	os 	dados 
' _:et rcacoãodas 	nessnas 	naturais 	e 	juridicas 

inadiorpaculos oeranre a uustça co Trabalho quanto as obrigações 
au sentença 	condanaooroa transitada em julgado ou em 

acordos' 	ludi dais 	tO abalhistas, 	inclusive 	no 	concernente 	aos 
reoolhiiie:stos orevidenciársos, 	a 	honorários, 	a 	custas, 	a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 	ou decorrentes 

de execuçi o de aoorios 	firmados cerante o Ministério Público do 
... abnliru 	O:' ..:onY ssc 	de 	ÇnojiHaoo 	Prévia. 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	000052 

Processo de Inexigibilidade: 3312018. 
Interessado: Secretaria de Assistência Social 

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666193, e no uso das atribuições que me foram 
conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n°253/2018. 

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: É objeto da presente inexigibilidade de licitação visa à contratação de casa de 
apoio para prestação de serviços de estadia e acompanhamento às necessidades diárias 

• 

	

	para a munícipe Senhor Domercindo da Luz Ferreira, em virtude do mesmo se encontrar 
em situação de vulnerabilidade social. 

Favorecido: Lar dos velhinhos de Rio Azul, CNPJ: 79.261.73110001-40 

Valor Total R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) 

Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibihdade de licitação n° 3312018. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

Dotação orçamentária: 05.03.2.035.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666193, e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 03 de Dezembro de 2018 

Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

Telefone: (42) 3554.1222 Im~t 	 CNPJ no 76.339.68810001-09 

PARECER JURÍDICO N° 206/2018 	 000053 
MODALIDADE: Inexigibilidade N°: 033/2018 
PROCESSO N°: 239/2018 

Foi remetido para a apreciação desta Procuradoria o Processo de 

Inexigibilidade referente à contratação de casa de apoio para prestação de serviços de 

estadia e acompanhamento às necessidades diárias para o Munícipe Sr. Domercindo da Luz 
Ferreira. 

A lnexigibffidade é uma hipótese em que a competição é inviável, ou s eja, 
impossível de ser realizada, sendo este seu traço nodal, possuindo previsão no art. 25, da 

Ø Lei 8.666/93, o qual transcrevemos abaixo: 

"Art. 25". É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 

Ainda, o presente processo foi devidamente observado no que refere ás 

exigências constantes no art. 14 da lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, quanto há existência 

de previsão dos recursos de ordem orçamentária para cobrir a obrigações decorrentes da 

contratação. 

Infere-se daí que desde que comprovada à exclusividade do fornecedor a 

licitação é inexigível. Portanto, da análise dos atos e termos do presente procedimento, 

conclui-se que o mesmo encontra-se revestido das formalidades legais, desta forma, essa 

Assessoria posiciona-se pela legalidade da inexigibilidade em tela, conforme os 

fundamentos anteriormente aduzidos. É o Parecer. 

o Cru. e novembro de 2018. 

KONELL 
6.474 
)O MUNICIPIO 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 
Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 3312018 - IL 

Processo Administrativo: 	25312018 
Processo de Licitação: 	23912018 
Data do Processa: a A ti A 2911112018 

Folha: 1/1 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666193 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

• 	a) ProcessoNr.: 23912018 

b) Licitação Nr.: 3312018-IL 

• 	c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

• 	d) Data Homologação: 1211212018 

e)  Objeto da Licitação É objeto da presente inexigibilidade de licitação visa a contratação de casa de apoio para prestação de 
serviços de estadia e acompanhamento ás necessidades diárias para o munícipe Senhor Domercindo da 
Luz Ferreira, em virtude do mesmo se encontrar em situação de vulnerabilidade social, 

(em Reais R$) 
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)jjs. Quantidade Descto (%) Preço unitário Total do Item 

LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL (12870) 

1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO 	 MES 	12,00 	0,0000 	70000 	8.400,00 

Total do Fornecedor: 	8.400,00 

Total Geral: 
	

8.400,00 

Cruz Machado, 12 de Dezembro de 2018. 
PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 
C.ER: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.; 3312018-IL 

Processo Administrativo: 	25312018 
Processo de Licitação: 	23912018 
Data do Processo: 	 2911112018 

Folha: 1/2 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr. 8.666193 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

01 -ADJUDICAR apresente Licitação nestes termos: 

a)  ProcessoNr.: 23912018 

b)  Licitação Nr.: 3312018-IL 

c)  Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

d)  Data Homologação: 1211212018 

e)  Data da Adjudicação: 12112/2018 	Sequência: 0 

f 
) 

Objeto da Licitação É objeto da presente inexigibilidade de licitação visa a contratação de casa de apoio para prestação de 
serviços de estadia e acompanhamento ás necessidades diárias para o municipe Senhor Domercindo 
da Luz Ferreira, em virtude do mesmo se encontrar em situação de vulnerabilidade social. 

(em Reais R$) 
g) Fornecedores e Itens Vencedores: 

	
Unid. 	Qtdade Descto /%) Preço Unitário Total do Item 

LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL (12870) 

1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM CASA DE APOIO 
	

MES 
	

12,00 	0,0000 	700,00 	8.400,00 

Total do Fornecedor: 	8.400,00 

Total Geral: 	8.400,00 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho Correspondente(s). 

Dotação(ões): 2.035.3.3,90.39.00.00.00.00 (214), 2.060.3.3.90.39.00.00.00.00 (233) 

Cruz Machado, 12 de Dezembro de 2018. 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339-68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 3312018-IL 

Processo Administrativo: 	25312018 

Processo de Licitaçoj-1 g 
	3912018 

Data do Processo: ti ti ti U 1JM11112018 

Folha; 212 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÕRIO 

o 

Cruz Machado, 12 de Dezembro de 2018. 


