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DECRETO Nº 071/2020.
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE O DETALHAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DO COMÉRCIO E SERVIÇOS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribui-
ções conferidas pelo artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Florestópolis – PR, DECRETA:
 Considerando, as medidas de prevenção e combate do novo Coronavírus (COVID-19), 
recomenda-se o uso de máscara e que se evite aglomeração.
 Art. 1º - Fica autorizado os seguintes horários de funcionamento:
 - Comércio e lojas em geral: das 09h00 às 18h00 de segunda a sábado;
 - Materiais de Construção: das 08h00 às 18h00 de segunda a sábado;
 - Academias: das 06h00 às 21h00 de segunda a sábado;
 Art. 2º - Permanecem em vigor todas as demais restrições de limitação e reuniões impostas 
pelos Decretos Municipais nº 052/2020, 054/2020, 061/2020 e 067/2020 naquilo que não conflitar com os 
termos deste Decreto. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 Florestópolis, 22 de abril de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR - Prefeito Municipal

ERRATA
 No TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO, Edição nº 1.643 /2020, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 20 de abril de 2020, pags. 13 e 14,
 Onde se lê:

 Leia-se:

 Florestópolis, 22 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - Pregão Presencial nº 029/2020
 O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 002/2020, de 03/01/2020, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/05/2020 às 09 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 161, 
FLORESTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, confor-
me especificado no Edital de Licitação nº 051/2020 na modalidade de Pregão Presencial n. 029/2020.
 Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou 
através do link: http://portal.florestopolis.pr.gov.br/.
  Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a as-
sociação de pais e amigos dos excepcionais – APAE de Florestópolis em decorrência de verba 
destinada pelo governo federal.
 Valor Total Máximo: R$ 101.134,58 (Cento e Um Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Cin-
quenta e Oito Centavos).
 FLORESTÓPOLIS, 23 de abril de 2020.

Devanir de Abreu - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 054/2020 - Pregão Presencial nº 030/2020
 O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 002/2020, de 03/01/2020, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/05/2020 às 14 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 161, 
FLORESTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, confor-
me especificado no Edital de Licitação nº 054/2020 na modalidade de Pregão Presencial n. 030/2020.
 Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou 
através do link: http://portal.florestopolis.pr.gov.br/.
  Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município.
 Valor Total Máximo: R$ 187.712,04 (Cento e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Doze Reais e 
Quatro Centavos).
 FLORESTÓPOLIS, 23 de abril de 2020.

Devanir de Abreu - Pregoeiro


