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PORTARIA N° 49, de 30 de julho de 2019
 CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA, Diretor Superintendente do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, 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 dos seguintes contratos: 
 Fiscal Titular 1: NAIR FIGUEIREDO GARCIA CPF: 069.668.668-65
 Fiscal Titular 2: EDGARD APARECID FERRO CPF: 330.837.979-15
 Contrato: 12/2019 – ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA 
 Vigência: 30/07/2019a 30/07/2020 
 Modalidade: PREGÃO    
 Nº Licitação: 19/2019
 Contratado: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 80.896.194/0001-94
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM 
ACESSO ILIMITADO DE USUÁRIOS.
 Valor Contrato  R$ 64.980,00
 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, to-
mando 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, 30 de Julho de 2019.

CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA
Diretor Superintendente

PORTARIA N° 50, de 30 de julho de 2019
 CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA, Diretor Superintendente do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO, 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 dos seguintes contratos: 
 Fiscal Titular 1: JOÃO DONIZETE VASCONCELOS CPF: 919.918.708-68
 Ata Registro de Preço  
  13/2019 – ORLANDO EVANGELISTA & CIA LTDA ME  Vigência: 30/07/2019 a 30/07/2020 
 Modalidade:  PREGÃO    
 Nº Licitação:  11/2019
 Contratado:  ORLANDO EVANGELISTA & CIA LTDA ME   CNPJ: 84.874.841/0001-18
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTAL AQUISIÇÃO DE TAMPÃO CIRCULAR 
EM AÇO CARBONO
 Valor Contrato R$ 21.427,50
 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: 
 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. 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; 
 XXII. Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; 
 XXIII. 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; 

EXTRATO DE CONTRATOS- PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2019 
 CONTRATOS N.º 835, 836 E 837/2019
 DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a contratação de empresas para fornecimento 
de medicamentos para o SERMUSA.
 DO CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, autarquia municipal inscrita no 
CNPJ/MF n.º 78.318.359/0001-07, com endereço na Rua Senador Souza Naves n.º 487, representado 
por seu Diretor Superintendente, Ilto de Souza, portador da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 
1.592-719/SESP-PR, inscrito no CPF(MF) sob n.º 330.827.849-29, residente e domiciliado na cidade 
de Sertanópolis/PR.
 DOS CONTRATADOS: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRE-
LATOS EIRELI-ME, com sede na Avenida Carlos Gomes, Nº 434, sala comercia, zona 05, Maringá/PR, 
CEP 87.015-200, inscrita no CNPJ N.º 23.121.920/0001-63, representada neste ato pela Sra. Maryvone 
Aparecida Peron Buosi, portadora do RG n.º 4.384.553-5 SSP/PR, e CPF/MF n.º 249.664.478-79, resi-
dente e domiciliada na cidade de Maringá-PR, no valor de R$ 6.848,50 (seis mil, oitocentos e quarenta 
e oito reais e cinquenta centavos); NOROESTE MEDICAMENTOS- EIRELI, com sede na Rua Antônio 
Fachin, nº 2210, Centro- CEP 87.703-350, Paranavaí-PR, representada nesse ato pela senhora Re-
giane Rodrigues Braga, portadora do RG nº 5.736.660-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 856.228.269-
34, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí, no valor de R$ 1.081,00 (um mil e oitenta e um 
reais) e CIRÚRGICA ONIX- EIRELI, com sede na Rua Tovaçu, nº 1220- Lote 54- Vila Triângulo, CEP 
86.702-590, Arapongas-PR, neste ato representada pela Larissa Cardoso Machado, portadora do RG 
nº 12.484.409-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.176.039-18, residente e domiciliada na 
cidade de Arapongas-PR no valor de R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais).
 DA JUSTIFICATIVA: Há necessidade de contratação de empresas para fornecimento de 
medicamentos essenciais para o SERMUSA.
 DO PRAZO: O presente terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua publicação.
 DO FUNDAMENTO LEGAL: É dispensável a licitação: “V - quando não acudirem interes-
sados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Adminis-
tração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas”, que se encontra disciplinado no 
artigo 24, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 Sertanópolis, 01 de agosto de 2019

Ilto de Souza
Diretor Superintendente do SERMUSA

DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2019

Conforme Lei 8.666/93 – Art. 24 § XXVI
 É dispensável a licitação: XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da Fe-
deração ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 
associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;
 Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação contratação 
da empresa Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - Cismepar, pessoa jurídica de 
direito público, com inscrição junto ao CNPJ/MF sob n.º 00.445.188/0001-81, estabelecida na Travessa 
Goiânia nº 152, Centro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu Pre-
sidente Sr. Roberto Dias Siena, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.427.651-8 
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 623.960.999-49, residente e domiciliado na cidade de Tamarana, 
Estado do Paraná, devendo a empresa prestar serviços de transporte sanitário de pacientes no valor 
global de R$ 25.872,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais), pelo período de 12 (doze), 
com base no artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, conforme o que consta do processo em epígrafe.
 Sertanópolis, 01 de agosto de 2019

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente do Sermusa

P  O  R  T  A  R  I A - N.º 092, 01  DE   AGOSTO  DE  2.019   
 SÚMULA: Dispõe sobre a cessão por tempo indeterminado da Servidora, Daiany Mar-
tins Kozan Levitski, para a Prefeitura Municipal de Sertanópolis - Pr. 
   ILTO DE SOUZA, Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis 
- e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramen-
to, do Serviço Municipal de saúde - SERMUSA, de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhes confere a lei - RESOLVEM:     
 Artigo 1.º) -: Fica cedida para Prefeitura Municipal de Sertanópolis, por tempo indeter-
minado, a partir de 01 de Agosto de 2.019, a Sra. Daiany Martins Kozan Levistki, Servidora pública 
municipal titular do cargo de Farmacêutica, tabela de níveis do Serviço Municipal de Saúde em vigor, 
Nível - N28, Portadora do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF n.º 006.807.059-45, e do Registro Gerais 
- RG n.º 5.432.747-1, com o ônus por conta da Prefeitura Municipal de Sertanópolis - Pr.     
 Artigo 2.º) -: Seu salário será sempre de acordo com os valores estabelecidos pela tabela 
de vencimentos dos Servidores vigente, criada pela Lei Municipal 2032/12 de 04 de Abril de 2.012, e 
devidamente atualizada para todos os efeitos.
 Artigo  3.º ) -: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, seus efeitos 
retroagem para a data em que foi baixada, revogadas as disposições em contrário.                                        

ILTO DE SOUZA  
DIRETORA SUPERINTENDENTE                                                                   
Decreto Municipal n.º 117/2.018      

Administração 2.017/2.020
FABIANA TREVIZAN ZULIAN

Decreto Municipal n.º 117/2.018               
Administração 2.017/2.020

DIRETOR ADM. E ASSESSORAMENTO      

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019
 O Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, ILTO DE SOUZA, através de 
sua Pregoeira Lucilene de Fátima Morilha Silva e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 007/2019 e Portaria nº 006/2019 de 23/01/2019, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 16 de agosto de 2019, às 09h00min, no Endereço: Rua 
Senador Souza Naves nº 487 – Centro – Sertanópolis/Pr,  telefone (43) 3232-8900 /3232-8902,  CEP  
86.170.000, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial nº 19/2019, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, sendo a 
presente licitação do tipo Menor Preço, por item.
 Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.
 Objeto da Licitação: aquisição de pneus para atender a frota do Serviço Municipal de 
Saúde – Sermusa, conforme anexo III do edital de licitação. 
 Sertanópolis, 31 de Julho de 2019.

ILTO DE SOUZA 
Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde.

LUCILENE DE FATIMA MORILHA SILVA
Pregoeira do Serviço Municipal de Saúde - SERMUSA

Ato de Concessão de Diária nº 182/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: IVONEI DE PAIVA GOMES
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 183/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JEFFERSON CARLOS DA SILVA
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 184/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JÚLIO PINHEIRO
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 185/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: GENIVALDO MAZAR DE CASTRO
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 186/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: ODAIR JOSÉ DA SILVA
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 187/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JEFERSON DA CRUZ GOBO
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.

 Atenciosamente,
Nelson Correia Junior

PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos
Secretário de Finanças

 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 188/2019
 Florestópolis-PR., 01 de agosto de 2019.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 4 (quatro) diárias, sem pernoite, na ordem total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) para custear despesas de viagem até o município de LONDRINA-PR., P/ ATUALIZAÇÃO 
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR.
 Período: 22/07/2019   a   25/07/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

  Amparado pelos fundamentos expostos no procedimento administrativo nº 111/2019, da 
Prefeitura do Município de Florestópolis, e pelo disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
RATIFICO a Dispensa de Licitação para Contratação de Empresa para realizar manutenção no ar con-
dicionado de ônibus escolar placa HXJ-8719 e celebração de contrato com a MARCELO ALVES SILVA 
25320230826, pelo preço total de R$ 2.705,00 (Dois Mil Setecentos e Cinco Reais).
 Florestópolis, 01 de agosto de 2019. 

Nelson Correia Junior
Prefeito do Município de Florestópolis

 XXIV. Atestar a conclusão das etapas ajustadas; 
 XXV. Receber obras e serviços, no caso de 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, ob-
servado 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; 
 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, 30 de Julho de 2019.

CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA
Diretor Superintendente

EXTRATO DO CONTRATO 
 CONTRATO Nº: 12/2019
 CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTANÓPOLIS
 CONTRATADO: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA – CNPJ 80.896.194/0001-94
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVILVIMENTO 
DE SISTEMAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM 
ACESSO ILIMITADO DE USUÁRIOS.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
 INÍCIO: 30 DE JULHO DE 2019
 TÉRMINO: 30 DE JULHO DE 2020
 EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2019 – PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 19/2019
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 DE JULHO DE 2019.
 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$64.980,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, NOVE-
CENTOS E OITENTA REAIS)
 FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

CLAUDINEI DA SILVA BARBOSA
Diretor Superintendente


