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PORTARIA N° 126 de 03 de Outubro de 2018
 ILTO DE SOUZA, Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde de Sertanó-
polis-SERMUSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei e; 
 Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da 
Administração especialmente designado; 
 RESOLVE:
  Art. 1° - Nomear o servidor, abaixo relacionado, como fiscal de contrato, para responder 
pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato: 

 Art. 2° - Os Fiscais de Contrato serão responsáveis para representar a municipalidade pe-
rante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades 
de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 
 I. Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em regis-
tro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; 
 II. Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades le-
gais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, conve-
nentes ou partícipes; 
 III. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contra-
tual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
 IV. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua 
alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 
 V. Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de 
obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua 
competência; 
 VI. Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de 
materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de 
Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado; 
 VII. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; 
 VIII. Certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de aquisições 
e equipamentos, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado; 
 IX. Atestar a conclusão das etapas ajustadas; 
 X. Receber obras e serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessário, solicitar o 
acompanhamento do setor responsável; 
 XI. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto 
contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, principal-
mente em relação ao prazo ali previsto; 
 XII. Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, obser-
vado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente 
prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamen-
te a atestação/medição; 
 XIII. Dar ciências à área demandante de: 
 a) Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente 
ou partícipe; 
 b) Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto. 
 XIV. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas; 
 XV. Deverá, ainda, o final de contrato, de convênio ou termo de cooperação comunicar 
ao Controle Interno e ao Departamento Solicitante, as irregularidades que não tenham sido sanadas 
tempestivamente ou a contento;
 Art. 3° - O fiscal será responsável, ainda, por:  
 I. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 
encaminhar a solicitação de prorrogação;  
 II. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou 
em relação a terceiros. 
 Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 Sertanópolis, 03 de Outubro de 2018

ILTO DE SOUZA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 127 de 03 de Outubro de 2018
 ILTO DE SOUZA, Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde de Sertanópo-
lis-SERMUSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei e; 
 Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da 
Administração especialmente designado; 
 RESOLVE:
 Art. 1° - Nomear o(s) servidor(es), abaixo relacionado(s), como fiscal de contrato, para 
responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do(s) seguinte(s) con-
trato(s): 

 Art. 2° - O(s) Fiscal(ais) do Contrato será(ão) responsável(eis) para representar a muni-
cipalidade perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução 
das atividades de orientação, fiscalização, controle e aceite, devendo ainda: 
 XVI. Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; 
 XVII. Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades 
legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, conve-
nentes ou partícipes; 
 XVIII. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição 
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
 XIX. Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a 
sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência; 
 XX. Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de 
obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua 
competência; 
 XXI. Em se tratando de obras e prestação de serviços de engenharia, verificar se o cro-
nograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desen-
volvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no 
Instrumento firmado; 
 XXII. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; 
 XXIII. Sendo o caso, certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento 
de aquisições e equipamentos, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstancia-
do; 
 XXIV. Atestar a conclusão das etapas ajustadas; 
 XXV. Receber obras e serviços, se for o caso do contrato, podendo, caso necessário, 
solicitar o acompanhamento do setor responsável; 
 XXVI. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do 
objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, 
principalmente em relação ao prazo ali previsto; 
 XXVII. Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, 
observado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efeti-
vamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue 
corretamente a atestação/medição; 
 XXVIII. Dar ciências à área demandante de: 
 c) Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente 
ou partícipe; 
 d) Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto. 
 XXIX. Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas; 
 XXX. Deverá, ainda, o final de contrato, de convênio ou termo de cooperação comunicar 
ao Controle Interno e ao Departamento Solicitante, as irregularidades que não tenham sido sanadas 
tempestivamente ou a contento; 
  Art. 3° - O fiscal será responsável, ainda, por:  
 I. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 
encaminhar a solicitação de prorrogação;  
 II. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou 
em relação a terceiros. 
 Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 Sertanópolis, 03 de Outubro de 2018

ILTO DE SOUZA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 184/2018
 SÚMULA: Dispõe sobre transposição de Tabela de Vencimentos de servidora titular do 
cargo de Psicologa
 ALEOCÍDIO BALZANELO, Prefeito do Município de Sertanópolis, no uso das atribuições 
e, considerando o que dispõe os artigos, 33, 37 e 38 da Lei Municipal nº 2.030/2012 
 DECLARA:
 Art. 1º - Fica autorizada a transposição da Tabela de Vencimentos Anexo XXVIII para Ta-
bela de Vencimentos XXXI da mesma Lei, da servidora Alessandra Aparecida da Silva, titular do cargo 
de Psicologa
 Art. 2º - Enquanto nesta condição, a servidora de que trata o artigo anterior deverá cum-
prir jornada de trabalho de quarenta horas semanais , com aumento proporcional de seus vencimentos, 
migrando para Tabela de 40 horas para o nível correspondente aquele no qual estava localizada na 
Tabela  de 30 horas .
 Art. 3º - A presente transposição é por prazo de quatro meses.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos 
a 01-09-18.
 Paço Municipal Santo Soriani, 02 de outubro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ATA N° 141/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018

 Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 09h00min horas, na 
Sala de Compras da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, sob a Presidência do 
Senhor André Solano Souto e os membros: Márcia Adriana Reis Silva, Iomara Terassi de Souza, Eli-
zandra Emília Cardoso Dias e Olga Josiani Rosa, designados pelo Senhor Prefeito Municipal através 
do Decreto n° 024/2018, de 01/02/2018, convocados para dar o parecer quanto às propostas relativas 
à Tomada de Preço n° 09/2018 referente à Contratação de empresa especializada em engenharia con-
templando material, mão de obra e execução de uma passarela para pedestres em madeira tratada e 
guarda corpos sobre o Lago Tabocó, localizada no prolongamento da Rua São Paulo e margens da Pr-
090 no município de Sertanópolis PR., conforme Pedido, Planilha Orçamentária da obra, Cronograma 
Físico Financeiro, Memoriais Descritivos, Projetos, Cópia da RRT de todos os projetos N° 7138869 e 
Cópia da RRT de fiscalização N° 7171169. Iniciada a sessão para a abertura do envelope de proposta 
da empresa habilitada, não compareceu nenhum representante, a comissão passou para a abertura do 
envelope numero 2 onde foi constatado que a empresa R. B. MARQUES ME CNPJ: 02.501.446/0001-
25 ofertou para a execução do objeto o valor de R$ 128.384,09 (cento e vinte e oito mil trezentos e oi-
tenta e quatro reais e nove centavos) sendo classificado em 1º lugar. O envelope da empresa L P DALA 
ROSA DESIGN – ME CNPJ: 24.419.396/0001-74 foi arquivado no processo inviolado. O Sr. presidente 
abriu prazo recursal de 05 (cinco) dias a partir de hoje, as empresa que não estão presentes serão 
informadas por e-mail. A ata será publicada na imprensa oficial. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada pelos membros da comissão.
 André Solano Souto – Presidente Márcia Adriana Reis Silva – Membro
 Olga Josiani Rosa – Membro Iomara Terassi de Souza – Membro
  Elizandra Emília Cardoso Dias - Membro

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 94/2018
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Sola-
no Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 025/2018, de 
01/02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de outubro 
de 2018, às 14:00 horas no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS
-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 94/2018 
na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
 Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Contratação de serviços de Buffet, para atender palestra motivacional visando o aperfei-
çoamento do servidor público, com realização de jantar.
 SERTANÓPOLIS, 03 de outubro de 2018.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 93/2018
 O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Sola-
no Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 025/2018, de 
01/02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de outubro 
de 2018, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS
-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 93/2018 
na modalidade Pregão Presencial.
 Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
 Objeto da Licitação:
 Aquisição de um Trator Agrícola de Pneus, zero Km, novo, ano de fabricação mínimo 
2018, com no mínimo três cilindros, tração 4x4, motor diesel com potência mínima de 75 CV, tomada 
de potência independente mínima de 540 RPM, contrapesos nas rodas dianteiras e traseiras, plata-
formado, com toldo de segurança, com pneus novos, transmissão de no mínimo 9 marchas  à frente e 
mínimo de 3 à ré,  frete CIF, conforme contrato de repasse nº 871525/2018/MAPA/CAIXA.
SERTANÓPOLIS, 03 de outubro de 2018.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e altera-
ções posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 109/2018
 b) Licitação Nrº :            83/2018
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 03/10/2018
 e) Objeto Homologado : Compra de sacos verdes de lixo para manuten-
ção dos serviços de reciclagem, atendendo aos padrões ABNT NBR 9191, conforme Lei Municipal nº 
2.356/2015
 18.541.0009.2.067. - Manutenção dos serviços de meio ambiente
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI
CNPJ/CPF: 29.530.767/0001-04

 Valor Total Homologado - R$ 52.000,00
 SERTANÓPOLIS, 03 de outubro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 93/2018
 b) Licitação Nrº :            85/2018
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 03/10/2018
 e) Objeto Homologado : Compra de Scanners a serem usados em seto-
res da Prefeitura, Escolas Municipais, Departamento de Educação e Assistência Social
 12.361.0006.2.030. - Aquisição de Equipamentos e mobiliarios escolares
 12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
 12.361.0006.2.032. - Manutenção  do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
 12.361.0006.2.033. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
 12.361.0006.2.034. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
 12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
 08.244.0011.2.051. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial
 04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
 04.122.0001.2.089. - Manutenção dos serviços de conservação do Patrimônio Publico.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: C. L. A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 31.042.705/0001-03

 Valor Total Homologado - R$ 9.450,00
 SERTANÓPOLIS, 03 de outubro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 93/2018
 b) Licitação Nrº :            85/2018
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 03/10/2018
 e) Objeto Homologado : Compra de HD´s, Nobreaks, Scanners, Compu-
tadores e Impressoras a serem usados em setores da Prefeitura, Escolas Municipais, Departamento de 
Educação e Assistência Social
 12.361.0006.2.030. - Aquisição de Equipamentos e mobiliarios escolares
 12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
 12.361.0006.2.032. - Manutenção  do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
 12.361.0006.2.033. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
 12.361.0006.2.034. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
 12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
 08.244.0011.2.051. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial
 04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
 04.122.0001.2.089. - Manutenção dos serviços de conservação do Patrimônio Publico.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: C V B CONSTANSKI & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.394.513/0001-27

 Valor Total Homologado - R$ 7.611,70
 SERTANÓPOLIS, 03 de outubro de 2018. 

ALEOCIDIO BALZANELLO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº : 93/2018
 b) Licitação Nrº :            85/2018
 c) Modalidade :            Pregão:
 d) Data Homologação : 03/10/2018
 e) Objeto Homologado : Compra de HD´s, Nobreaks, Scanners, Compu-
tadores e Impressoras a serem usados em setores da Prefeitura, Escolas Municipais, Departamento de 
Educação e Assistência Social
 12.361.0006.2.030. - Aquisição de Equipamentos e mobiliarios escolares
 12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
 12.361.0006.2.032. - Manutenção  do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
 12.361.0006.2.033. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
 12.361.0006.2.034. - Manutenção  do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
 12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
 08.244.0011.2.051. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial
 04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
 04.122.0001.2.089. - Manutenção dos serviços de conservação do Patrimônio Publico.
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: KLEBER ARRABACA BARBOSA - EPP
CNPJ/CPF: 11.507.711/0001-73


