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PORTARIA Nº. 095/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 10 (DEZ) dias de Férias atinentes ao período de 2018-2019 (dez dias – 1/3), 
ao (a) Servidor (a). ROBSON RODRIGO BORTOLUCCI, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO AD-
MINISTRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 03 de março de 2004 regido 
(a) pelo Regime “Estatutário”, cedido (a) para o Gabinete do Secretário de Planejamento, pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 11 de setembro de 2020 
à 20 de setembro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 21 de setembro de 2020, de acordo 
com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos qüatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 096/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinente ao período de 2019-2020 (trinta dias), ao 
(a) Servidor (a). WELLITON JOSÉ JACINTO, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (GARI), pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de julho de 2014, regido 
(a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Públicos, pela Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 21 de setembro de 2020 à 20 
de outubro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 21 de outubro de 2020, de acordo com o 
Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos qüatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 – PMAS
 A Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 
horas do dia 30 de setembro do ano de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na 
Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do  objeto Objeto Valor Máximo R$

Praça Prefeito Antônio de Sou-
za Lemos 

Contratação de pessoa jurídica para reforma 
da “Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos”, 
e revitalização da fonte luminosa

883.277,41

 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderá ser adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 14 de setembro de 2020, no ho-
rário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à 
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43 - 3157- 1006) - “e-mail” licitação@
alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 14 de setembro de 2020.

ROBERES R. DA SILVA
Presidente CPL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 94/2020         
 CONTRATANTE: Município de ALVORADA DO SUL, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Praça Prefeito Antônio de Sousa Lemos, 32, inscrito no CGC/MF nº 75.132.860/0001-88, neste ato repre-
sentado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, MARCOS ANTO-
NIO VOLTARELLI, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.639.237-1   e do  CPF/MF nº 499.494.979-
49, e
 CONTRATADA: EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.
 OBJETO: Recape asfáltico em CBUQ, 6.456,99m², incluindo os serviços de movimento de 
terra, sub-base, base, imprimação, revestimento, pintura de ligação com emulsão, sinalização de trânsito 
e placas de comunicação visual. 
 VALOR:   R$ 351.909,84 (trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e nove reais e oitenta 
e quatro centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta dotação 
orçamentária 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 dias.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de agosto de 2020.
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraiso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul, 08 de agosto de 2020

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 126/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo dispensa Nº. 77/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 10.831.174/0001-50
 PROCESSO DISPENSA:77/2019
 CONTRATO: 126/2019
 DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de 
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

220 10.001.04.122.0002.2003 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 126/2019 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte 
e nove dias de setembro de 2020 para vinte e nove dias do mês de setembro de 2021.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), para R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), este valor refere - se a soma do valor original do contrato 
com o valor do aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não alte-
rado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 09/09/2020

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 128/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 25/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: PAULO EGIDIO DOS SANTOS INSCRITO SOB CNPJ Nº. 27.512.449/0001-95
 PREGÃO:25/2019
 CONTRATO: 128/2019
 DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de 
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

6280 24.002.15.451.0018.2055 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

6290 24.002.15.451.0018.2055 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 128/2019 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de três 
dias de outubro de 2020 para três dias de outubro de 2021.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 17.520,00 (de-
zessete mil, quinhentos e vinte reais), para R$ 35.040,00 ( trinta e cinco mil e quarenta reais ), este valor 
refere - se a soma do valor original do contrato com o valor do aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não alte-
rado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 09/09/2020

EXTRATO PRIMEIRO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 103/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 17/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
10.897.089/0001-94
 PREGÃO:17/2019
 CONTRATO: 103/2019
 DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de 
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

6250 24.002.15.451.0018.2055 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 1032019 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de vinte e 
seis dias de agosto de 2020 para vinte e seis dias de fevereiro de 2021. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIORMEN-
TE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 26/08/2020 

DECRETO Nº 143/2020
 NELSON  CORREIA JUNIOR, Prefeito municipal, de Florestópolis,Comarca  de Porecatu,  
Estado do Paraná, 
 No uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a  SUBDIVISÃO do lote urbano 
de terras sob o nº 06, da quadra nº 06,  medindo  259,00 m², objeto do cadastro imobiliário sob o nº 398 
localizado no JARDIM SÃO MANOEL, desta cidade de Florestópolis, Estado do Paraná, de propriedade 
de JOSÉ ANTONIO MORAES, em 02 (dois)  lotes que passarão a denominar-se lotes: 06 e 06-A medindo 
129,50 m² cada um, possuindo as seguintes medidas, divisas e confrontações:
 LOTE 06 – QUADRA 06 
 JARDIM SÃO MANOEL
 ÁREA :  129,50 m² 
 Cadastro Imobiliário  nº 398
 FRENTE: Com a Rua  Luiz Zamian , nº 58, com 10,00 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com a Rua Antonio Oliveira Moraes, com 12,95 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 05,  com 12,95 metros de extensão.
 FUNDO: Com o lote nº 06-A,  com 10,00 metros de extensão.
 LOTE 06-A – QUADRA 06 
 JARDIM SÃO MANOEL
 ÁREA :  129,50 m² 
 Cadastro Imobiliário  nº 4772
 FRENTE: Com a Rua Antonio Oliveira Moraes, nº 58-A,  com 12,95 metros de extensão.
 LADO DIREITO : Com o lote nº 12,  com 10,00 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 06,  com 10,00 metros de extensão.
 FUND: Com o lote nº 05,  com 12,95 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data,  revogando as disposições em 
contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, 09 de Setembro de 2020.

LEI Nº 1.560/2020
  Súmula: Concede prazo ao contribuinte para adesão ao REFIS - Regularização Fiscal, na 
forma que especifica.
 A Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica concedido desconto total ou parcial de multa moratória e de juros de mora, para 
o pagamento de qualquer débito tributário ou não-tributário junto ao Município de Florestópolis, inscrito ou 
não em dívida ativa, constituído ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 29 de maio de 2020, 
através do REFIS - Regularização Fiscal, cuja adesão se dará da data da publicação desta Lei até o dia 
22 de dezembro de 2020, nas condições especificadas na seguinte tabela:

Prazo para Adesão Desconto de juros e multa 
para pagamento à vista

Desconto de juros e multa 
para pagamento parcelado

Até 30 de setembro de 2020 100% 70% em até 4 parcelas

Até 30 de outubro de 2020 90% 60% em até 3 parcelas

Até 30 de novembro de 2020 80% 50% em até 2 parcelas

Até 22 de dezembro de 2020 70% Somente à vista

 § 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se por débito o valor consolidado com os benefí-
cios desta Lei e dívida o conjunto de débitos por inscrição cadastral.
 § 2º Cancela-se a adesão, com a recomposição do saldo total devido, quando verificada a 
falta de pagamento à vista nos prazos estabelecidos neste artigo ou quando não houver a quitação de 
todas as parcelas até 23 de dezembro de 2020.
 § 3º O pagamento total da dívida ou da primeira parcela deverá ser realizado até o último 
dia útil do mês da adesão, exceto quando esta ocorrer no último dia útil dos meses de agosto a novembro 
e no último dia de vigência do REFIS, 22 de dezembro de 2020, casos em que a data para o pagamento 
ficará prorrogada para o próximo dia útil da adesão.
 Art. 2º Nos casos em que haja impugnação ao lançamento, execução fiscal ajuizada ou ação 
judicial proposta pelo sujeito passivo, cujo objeto seja todo ou parte da dívida que se pretenda pagar com 
o desconto previsto nesta Lei, somente será aceita, se cumpridas as seguintes condições:
 I - no caso de impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo, a desistência da impugnação 
ou de recurso interposto, com a renúncia a quaisquer alegações de fato ou direito sobre as quais se fun-
dam os referidos processos administrativos; e
 II - no caso de ação judicial promovida pelo sujeito passivo ou existência de execução fiscal:
 a) comprovação de realização de pedido de extinção da ação judicial proposta, ou de em-
bargos à execução opostos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "c" do CPC, 
ou desistência de defesa no âmbito da própria execução, como exceções de pré-executividade, com 
expressa assunção do ônus do pagamento das custas judiciais remanescentes;
 b) exceto nos casos em que o Município adquiriu o direito ao levantamento das importâncias 
depositadas, os depósitos judiciais efetivados em ações judiciais ajuizadas pelo contribuinte somente po-
derão ser utilizados pelo autor da demanda para o pagamento dos débitos objeto de discussão, na forma 
estabelecida em regulamento; e
 c) os honorários advocatícios, se inexistente o benefício de Assistência Judiciária Gratuita, 
serão apurados e pagos mediante guia própria.
 § 1º Implica a perda dos benefícios previstos nesta Lei a constatação, a qualquer tempo, da 
existência de discussão judicial dos débitos objeto do pedido do benefício, ou a falta do cumprimento de 
quaisquer dos requisitos previstos neste artigo, ocasião que será oportunizado um prazo de 10 dias para 
o contribuinte providenciar a sua regularização.
 § 2º A perda dos benefícios instituídos por esta Lei implicará, se não inscrito, a remessa do 
débito para a inscrição em dívida ativa, que independerá de notificação prévia.
 § 3º A adesão ao REFIS/2020, com o pagamento total ou parcelado, configura confissão 
extrajudicial, implicando renúncia ao direito de discussão do débito, impondo ao sujeito passivo, contri-
buinte ou responsável, a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei, 
produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art. 202 
do Código Civil, conforme a natureza do débito, e bem como não constitui novação.
 § 4º Perde também o direito aos benefícios desta Lei a posterior discussão judicial dos valo-
res pagos, para fins de repetição do indébito tributário e/ou anulação dos créditos parcelados.
 § 5º Havendo a quitação integral da dívida, discussões pendentes de decisão administrativa 
deverão ser arquivadas, sem julgamento do mérito e sem necessidade de prévia notificação, bastando 
que se indique no processo a perda do objeto pela extinção do crédito.
 Art. 3º - Também poderão aderir ao REFIS/2020, os contribuintes que já aderiram a outros 
programas, sendo que a adesão a esse implicará em cancelamento automático de quaisquer outros pro-
gramas de recuperação fiscal.
 Parágrafo único. O cancelamento de que trata este artigo implica em recomposição do prin-
cipal devido, recalculando-se as multas e juros moratórios incidentes, nos moldes praticados anteriormen-
te à concessão do programa que foi aderido e cancelado, de forma a não haver acumulação daqueles 
benefícios de redução ou descontos de multas e juros, com os estabelecidos nesta Lei.

 Art. 4º A adesão ao REFIS/2020 será, preferencialmente, 
pela internet obedecendo as seguintes regras:
 I - para pagamentos à vista não haverá emissão do termo de 
adesão e a respectiva quitação serve como comprovante de adesão, dispensada a comprovação de parte 
legitima, tendo acesso apenas com a inscrição cadastral e número do CPF/CNPJ;
 II - para parcelamento de débitos referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020 não haverá emissão do termo de adesão e a quitação da primeira parcela serve como comprovante 
de adesão, dispensada a comprovação de parte legitima, tendo acesso apenas com a inscrição cadastral 
e número do CPF/CNPJ;
 III - para parcelamento de débitos executados não haverá emissão do termo de adesão e a 
quitação da primeira parcela serve como comprovante de adesão, dispensada a comprovação de parte 
legitima, tendo acesso apenas com a inscrição cadastral e número do CPF/CNPJ;
 IV - para parcelamento dos demais débitos que não se enquadram nas regras acima, deve-
rá haver solicitação de adesão diretamente no Setor de Tributação com a assinatura do termo de adesão 
ou documento de ratificação de adesão, mediante comprovação de parte legitima e/ou por procuração.
 Parágrafo único. Durante a vigência das regras restritivas de circulação em função da Pan-
demia Covid-19 o atendimento ao público será por meio eletrônico e telefônico, sendo permitido o agen-
damento prévio para atendimento presencial, quando este for indispensável.
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Florestópolis, 14 de setembro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.561/2020
 SÚMULA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DO PO-
DER EXECUTIVO, A EFETUAR O PARCELAMENTO DE DÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN-
CIÁRIAS DEVIDAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
77, DE 13 DE JULHO DE 1993.
 A CÂMARA DE VEREADORES DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU 
E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo de parcelamento de dívida junto 
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativa aos débitos existentes até 31.12.2020, ajuizados 
ou não, na forma da Lei Complementar nº 77/93, regulamentada pelo Decreto 894, de 16 de agosto de 
1993.
 Art. 2º - Fica autorizado o Município de Florestópolis, por meio do Chefe do Poder Executi-
vo, a firmar o termo de adesão ao parcelamento de débito das contribuições previdenciárias vencidas e 
não pagas, no valor máximo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) junto a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.
 Art. 3º - O valor limite da dívida previsto no art. 1º, poderá abranger um único ou mais ter-
mos de parcelamento, desde que o somatório não ultrapasse o limite estabelecido
 Art. 4º - O parcelamento obedecerá às normas de parcelamento de débitos e contribuições 
previdenciárias estabelecidos em Lei e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e poderá ser realiza-
do em até 60 (sessenta) meses, na forma do art. 33, do Decreto nº. 3.048/1999.
 Art. 5º - Fica autorizada a retenção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM para 
o pagamento das prestações, considerando o valor principal e seus acessórios, bem como nas outras 
receitas municipais e estaduais depositadas em quaisquer instituições financeiras, na hipótese que os 
recursos de referido Fundo sejam insuficientes para quitação destas obrigações. 
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Florestópolis, 14 de setembro de 2020.

NELSON CORREIA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Realinhamento de preços
 Processo Administrativo nº 008/2020
 Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2020
 Contrato n°: 002/2020
 ID: 1387
 Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, copa e cozinha, produtos de padaria, frios, hor-
tifrutigranjeiro e material de limpeza para atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: RETAMERO & CIA LTDA

 Bela Vista do Paraíso/PR, 14 de Setembro de 2020.
Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 046/2020
 Modalidade: Pregão Presencial nº 009/2020
 Contrato n°: 053/2020
 ID: 1438
 Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para atender as necessidades do Departamento de 
Assistência Social de Bela Vista do Paraíso.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: TIBAGI LICITAÇÕES EIRELI 
 Valor Unitário: R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais)
 Valor Contratual: de R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais)
 Início do Contrato: 14/09/2020
 Término do Contrato: 14/09/2021
 Vigência: 12 meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 14 de setembro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 031/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Con-
tratação de empresa no ramo pertinente para Prestação de serviço de Pintura no CAPS no Município de 


