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EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2019.
 MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS – PR.
 CONTRATADO: LABORATÓRIO VALENTE MALAGUIDO LTDA - ME.
 CNPJ: 78.973.385/0001-60.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NA ATIVIDADE CLÍNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA 
BRANCA.
 VALOR: R$ 39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).
 EMBASAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93.
 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
 DATADO DE: 26/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº -044/2019.
 MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ 
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
 CONTRATADA: ANTONIO LUIZ RUELA DA SILVA.
 CPF: 280.189.409-59.
 OBJETO: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS 
- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE FLORESTÓPOLIS.
 VALOR: R$ 32.040,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUARENTA REAIS).
 EMBASAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93.   
 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
 DATADO DE: 26/02/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O prefeito Municipal, , Nelson Correia Junior, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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               : 29/2019
 b) Licitação Nrº              : 17/2019
 c) Modalidade                 : Pregão:
 d) Data Homologação    : 21/02/2019
 e) Objeto Homologado   : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NA ATIVIDADE CLÍNICA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL SANTA BRANCA.
 10.301.0180.2.028. - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
 10.302.0180.2.031. - Manutenção do Hospital Municipal
 f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: LABORATÓRIO VALENTE MALAGUIDO LTDA.
 CNPJ/CPF: 78.973.385/0001-60

 Valor Total Homologado - R$39.900,00
 Florestopolis, 21 de fevereiro de 2019. 

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E  AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
 Amparado pelos fundamentos expostos na decisão da Comissão de Licitação no pro-
cedimento administrativo nº 043/2019, da Prefeitura do Município de Florestópolis, e pelo disposto no 
artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação para Locação de Bem Imóvel 
destinado ao funcionamento do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Florestópolis e celebração 
de contrato com Antonio Luiz Ruela da Silva pelo período de 12 meses e preço total de R$ 32.040,00 
(Trinta e Dois Mil e Quarenta Reais).
  Florestópolis, 26 de fevereiro de 2019. 

Nelson Correia Junior
Prefeito do Município de Florestópolis
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 Demais Creditos e Valores a Receber
 9. Estoques
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 1. Estoques
 Compreende o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria 
no curso normal das atividades. Os dados abaixo foram levantados conforme relatório do setor responsá-
vel, tendo por base, o inventário físico adotando como critério de mensuração o custo médio de aquisição.
 10. Ativo Realizável a Longo Prazo
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 1. Demais Créditos e Valores à Longo Prazo
 11. Investimentos
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 1. Demais Investimentos Permanentes
 12. Imobilizado
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 Os critérios de avaliação patrimonial adotados por esta Casa são o custo de aquisição, 
produção ou construção, incluindo gastos complementares.
 Está em andamento os procedimentos de depreciação e amortização dos móveis e imó-
veis. Esses procedimentos serão desenvolvidos dentro do prazo estabelecido pela STN. Para tanto 
será nomeados servidores para a realização dos trabalhos de reavaliação ou ajuste a valor presente 
(impairment) dos bens constantes do acervo patrimonial do Município de Sertanópolis.
 PASSIVOS
 12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

 Pessoal a Pagar
 Obrigação com pessoal a pagar a partir do próximo exercício, entretanto, o saldo corres-
pondente aos Precatórios de Pessoal foram baixados e transferidos para conta contábil transitória de-
nominada “Outros Credores de Exercícios Anteriores” do grupo do Passivo Não Circulante, em decor-
rência das alterações no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, visando a transferência 
e abertura dos saldos em contas específicas.
 13. Fornecedores e Contas a Pagar

 1. Representam as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e 
outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decor-
rentes de fornecimento de bens e prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, 
propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar.
 14. Demais Obrigações a Curto Prazo

 15. Empréstimos e Financiamentos

 1. Os Empréstimos e Financiamentos são registrados no Passivo Não-Circulante e re-
presentados pelo valor nominal da evolução dos saldos de empréstimos e financiamentos compara-
tivamente com o exercício anterior, e demonstração da posição dos contratos em vigência, o item 2 
refere-se apenas aos juros e encargos.
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 16. Resultados
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 1. Resultado do Exercício
 O resultado do patrimonial do exercício foi positivo em R$ 15.619.236,97, evidenciando a 
diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.
 2. Resultado de Exercícios Anteriores
 Refere-se ao saldo acumulado dos resultados de exercícios anteriores que se altera em 
função de ajustes que não possam ser atribuídos ao resultado do corrente exercício.
 CONTAS DE CONTROLE
 Grupo de contas relacionadas a situações não compreendidas no patrimônio do municí-
pio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetálo, inclusive as que dizem respeito aos atos e 
fatos ligados à execução orçamentária e financeira, onde são registrados Atos Potenciais e de Outros 
Controles Específicos de maior relevância para monitoramento de controle.
 17. ATOS POTENCIAIS ATIVOS
 São atos que possam vir a afetar positivamente o patrimônio da entidade governamental, 
imediata ou indiretamente, são os ativos contingentes que são registrados em contas de controle.
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 Os Direitos Contratuais a Receber, no valor de R$ 2.390.644,93, compreendem os regis-
tros de valores referentes a outros direitos contratuais
 18. Atos Potenciais Passivos
 São os atos que possam vir a afetar negativamente o patrimônio da entidade governamen-
tal, imediata ou indiretamente, são os passivos contingentes que serão registrados em contas de controle.
 19. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 O Município de Sertanópolis optou pela locação do sistema de contabilidade, o qual se 
encontra perfeitamente atinado à legislação aplicada ao setor público e profissional, e estando assim 
regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade, em relação a questão ética profissional. O 
gestor encontrase ciente de toda legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante das responsabi-

 São transferências constitucionais ou legais que constituem valores que não são passíveis 
de alocação em despesa pelo ente público arrecadador. As transferências de recursos intergovernamentais 
compreendem a entrega de recursos de um ente transferidor para o outro ente beneficiário ou recebedor. 
As transferências também podem ser voluntárias ou decorrentes de determinação constitucional ou legal.
 5. (-) Ajuste para Perdas de Crédito a Curto Prazo
 Corresponde aos ajustes dos créditos a receber decorrentes de possíveis perdas financeiras 
derivadas da falta de pagamento dos valores, para que reflita a realidade do crédito. O Município está im-
plantando uma metodologia para mensuração dos valores para possibilitar a pormenorização das perdas.
 8. Demais Créditos e Valores a Receber

lidades quanto a documentação e procedimentos. A responsabilidade do profissional contabilista que 
referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos efetivamente notificados pelos referi-
dos setores da administração a este profissional.
Sertanópolis, 31 de dezembro de 2018.

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
FLAVIA CRISTINA BALDAN POÇAS - Controle Interno

FERNANDO AMARO MARTINS - Técnico em contabilidade CRC-PR nº20.232-0

 Após intensos pedidos de agilidade no processo de 
medição junto ao PARANACIDADE por parte da Administra-
ção Municipal de Primeiro de Maio, foram retomadas nessa 
segunda-feira, 25/02, as obras de recuperação viária da Rua 
13, próximo ao Colégio Marechal Castelo.
 A empreiteira responsável pela obra já iniciou a fase 
de despejo e espalhamento de pedra graduada, assim como 
a fase de lavagem necessária para a aplicação do novo asfal-
to.
 A expectativa de recuperação do trecho crítico entre 
as ruas 20 e 24, seja concluído essa semana.

Primeiro de Maio 
retoma obras de 
recuperação asfáltica


