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Dispensa  Nº 45/2020, celebrado em 09/03/2020 entre a Fundação Municipal de Saúde e CIRÚRGICA 
ÓNIX EIRELI ME.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RESCISÃO 
 2 CANCELAMENTO DO CONTRATO 
 2.1 - Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conse-
quências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
 2.1.2 Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de 
qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 
8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Décima Primeira.,
 CLAUSULA TERCEIRA - DAS MULTAS E SANSOES ADMINISTRATIVAS 
 1- Tendo visto que será realizado uma nova dispensa com melhor proposta ao município, 
não serão aplicadas multas e sansões prevista no contrato.
 CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
 De conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93, a presen-
te rescisão de contrato será publicada no Diário Oficial, na forma de extrato.
 CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
 Fica determinado o foro da Justiça Estadual da Comarca de Bela Vista do Paraíso, para 
dirimir as dúvidas ou litígios decorrentes da presente rescisão de contrato, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 alvorada do sul, 06 de maio de 2020.
 DATA DE ASSINATURA: 02/06/2020 

DECRETO Nº 83/2020.
 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), 
é obrigatório o uso de máscara. 
 Art. 1º - Fica autorizado os seguintes horários de funcionamento do dia 01 à 08 de junho de 2020.
 DE SEGUNDA-FEIRA DIA 01 AO SÁBADO DIA 06, E SEGUNDA-FEIRA 08:
 Comércio e lojas em geral: das 09h00 às 18h00;
 Postos de gasolina: das 06h00 às 21h00;
 Farmácias: 08h00 às 19h00;
 Materiais de Construção: das 08h00 às 18h00;
 Academias: das 06h00 às 21h00;
 Padarias: das 05h00 às 18h00; 
 §1º Funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e sorveterias, exclusiva-
mente, por meio de sistema de entrega em domicílio (delivery), de retirada e pagamento no local mediante 
prévia encomenda e agendamento, até às 23 horas.
 §2º Fica proibido o consumo de qualquer tipo de comidas e bebidas no local.  
 Art. 2º - Fica autorizado o seguinte horário de funcionamento para o dia 07 de Junho de 
2020 (domingo).
 • Farmácia de Plantão, 
 • Açougue, Mercados e Minimercados, das 08h00 às 12h00
 • Postos de combustíveis das 06h00 às 21h00, sem consumo de comida e bebida no local;
 • Padarias  das 06h00  às 12h00;
 • Feira Livre, das 06h00s às 12h00;
 • Demais comércios permanecem fechados;
 §1º Funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e sorveterias, exclusiva-
mente, por meio de sistema de entrega em domicílio (delivery), de retirada e pagamento no local mediante 
prévia encomenda e agendamento, até às 23 horas.
 §2º Fica proibido o consumo de qualquer tipo de comidas e bebidas no local.  
 Art. 3º - Fica proibida a realização de toda e qualquer atividade, comemoração ou evento 
social ou recreativo, realizado em local aberto ou fechado, em espaços públicos ou privados, independen-
temente do número de pessoas, da sua característica ou de quaisquer outras condições;
 Art. 4º - Fica determinado o fechamento de todos os parques, praças, pista de caminhada, arenas, 
campos de futebol e demais espaços públicos similares existentes no Município de Florestópolis, sendo proibida 
a aglomeração e permanência de pessoas nos referidos locais, em qualquer número, para quaisquer fins.
 Art. 5º - Fica proibido o uso de aparelhos ou equipamentos para consumo de produtos fu-
mígenos, conhecidos como “narguilé”, “arguilé” ou qualquer aparelho similar, em espaços públicos, bem 
como em locais privados abertos ao público ou de uso coletivo, ainda que ao ar livre.
 Art. 6º - Permanecem vigentes todas as regras e orientações constantes dos Decretos Muni-
cipais 52, 54,61, 67, 71 e 73 de 2020, tais como; uso obrigatório de máscaras, aglomeração de pessoas, 
distância mínima de 1,5m (um metro e meio) de uma pessoa para a outra.
 Art. 7º - Os comerciantes deverão manter a higienização de seus estabelecimentos, dispo-
nibilizando álcool em gel 70% (setenta por cento) para o uso dos clientes e funcionários, bem como todas 
as orientações dispostas nos decretos supramencionados, sob pena da aplicação das multas disposta no 
art. 10 do Decreto Municipal nº 61/2020, na forma que segue:
 Art. 10 - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto e nos Decre-
tos mencionados no artigo anterior será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o 
infrator às penalidades e sanções aplicáveis conforme segue:
 1. Orientação e Notificação por escrito;
 2. Multa grave – R$1.000,00 (um mil reais)
 3. Multa gravíssima – R$3.000,00 (três mil reais)
 4. Cassação de licença de funcionamento.
 Parágrafo único: As multas serão aplicadas no CPF ou CNPJ do infrator, através de boleto 
bancário com protesto automático após 05 (cinco) dias do vencimento.
 Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
para às 18h00 do dia 01 de junho de 2020. 
 Florestópolis, 01 de junho de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR - Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE ADITIVO – Nº 001 AO CONTRATO Nº 128/2019.

 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: IMPACTO – EIRELI – ME.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  14/2020 - Pregão nº 6/2020
 PARTES: CONTRATANTE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  SAAE E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA cotuca comercio de tubos catanduva ltda 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HI-
DRAULICO PARA EMENDA TECNICA AO PROJETO DE REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTE-
MA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DOS POÇOS ITAPUI 1 E 2 E DO 
RAMAL DE ABASTECIMENTO
 VALOR: R$-18.015,00 Dezoito Mil e Quinze Reais
 Dotação: DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de 
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

1180 42.003.17.511.0027.2085 76 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

 DURAÇÃO: 02/06/2020 – ATÉ   28/11/2020
 DATA DA ASSINATURA: 02/06/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,02/06/2020

 CNPJ/MF: 05.306.560/0001-92.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo 
(redimensionamento) de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contra-
to administrativo nº 128/2019 e a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, 
por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 30 de maio de 2021. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e respectivo § 1º, cumulado com o artigo 57, § 1º, inciso IV, 
ambos da Lei Federal nº 8.666/93.   
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 30/05/2020.

EXTRATO DE ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADITIVO – Nº 001 AO CONTRATO Nº 129/2019.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: INSTITUTO MAKRO MARKENTIG CURSOS E 
TREINAMENTOS EIRELI.
 CNPJ/MF: 05.501.153/0001-36.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo 
(redimensionamento) de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contra-
to administrativo nº 129/2019 e a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, 
por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 30 de maio de 2021. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e respectivo § 1º, cumulado com o artigo 57, § 1º, inciso IV, 
ambos da Lei Federal nº 8.666/93.   
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 30/05/2020.

EXTRATO DE ADITIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADITIVO – Nº 001 AO CONTRATO Nº 130/2019.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS
 CNPJ/MF: 09.194.360/0001-46.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo 
(redimensionamento) de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contra-
to administrativo nº 130/2019 e a prorrogação do prazo de vigência do mesmo, 
por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 30 de maio de 2021. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e respectivo § 1º, cumulado com o artigo 57, § 1º, inciso IV, 
ambos da Lei Federal nº 8.666/93.   
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 30/05/2020.


