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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

DELrcffiA@gqo WYProcesso Administrativo n.o 1 12017

OBJETO - Gontratação Temporária de I (Um) Técnico (a)
de Enfermagem.

VALOR - R$ 2.400,00 (dois mi! e quatrocentos reais).

DOTAçAO -
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde;
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização; 2560.

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.1222, X - 86.250-000 - Nova
Sante Bárbara, PaÍaná - El - E-mails - licitacaonsb@gmail.com - www. nsb. or.oov. br

1



102u*,9
PREFEITURA MUNICIPAL

0
o(-

* NOVA SANTA BARBARAu ElÍ

coRRESPou oÊNcrA TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 05/2017

DATA: 03l0ll17

ASSUNTO: Solicitação de contratação emergencial

Mediante autorizaçâo desta Secretaria Municipal de Saúde solicito em

caráter de urgência a contratação temporária de um Técnico (a) de Enfermagem

para cumprir carga horário de 40 horas semanais.

Ressaltamos a importância e necessidade desta contratação, já que

duas Técnicas de Enfermagem se encontram afastadas de suas atividades, sendo

uma por um período de dois meses, por estar de Licença Premio e a outra por

tempo indeterminado sobrecarregando toda a equipe de enfermagem, gerando

gastos com horas extras, e também deixando a equipe de profissionais incompleta,

e com o aumento populacional e consequentemente o aumento do número de

atendimento emergencial faz-se necessário a adequação do número de

profissionais de Enfermagem para prestar tal serviço, pois, a nossa UBS atende

desde simples consultas até emergência em que existe risco iminente de morte,

caso náo haja atendimento Médico e de Enfermagem adequado e imediato e

lembrando que caso não haja esta contratação emergencial a populaçáo será

prejudicada, diante disto, vê-se a necessidade desta contrataçáo.

Atenciosamente,
/,t

sá-
Michelà Soares de Jesus

Secretá"ria Municipal de Saúde

Recebido por
Nome AssinatuÍa Data

Rua Walter Guimarães da Costa n" 512, G(43 266 1222) CNPJ no 95.561 .080/0001-60 E-marl
pmnsb@onda com.br Nova Sanla Bárbara - Parana



cc3

')
NOME 'r- c-I I -..Jt-rt Õ-

SJ-",WJJZ S S rt--o*r«:-ENDEREÇ O:R Y.rí..ÍL{Le_ L cLl
cPFÇq5dcl 397 0"/
Rc Ío51ao9-J

A Prefeitura Nlunicipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000r-60 - Fonei Fax - (43) 3266-E100

"COTAÇAO DE PREÇO"

Item

TOTAL. R$

0,Í t9fu,cr,
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Assinâtura -

Dâla - tg^o!-J1

Qtde Unid Valor
mensal

Valor totalDescrição

I Contratação temporária de técnico (a)

de enfermagem, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais

2 Meses
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f
ICA,ÍiTCRIO DISTRITAL DE SÃO SEBASTIÃO DA.AMOREIRA-COMARCA OT NSSNI

CERTIDÃO DE NASCIMENTO
NOME:

LUIZ FERNANDO GOUVEIA DOS SANTOS

trA ta DE f.tÀsc t\ttrtrij írclR E_xÍENSo

MATR|CULA:
0828750í55 m11 1oi,oãz 274 0006456 40

DlÀ

t ln
rüÊs ANO

29 06 2011

c!.

tnte e nove de Junho de dois mil e onze

-.rRÁ uuhicipic D! NAScTMEtJÍo E uNroAoE DA FEDERAçÀo

EE ondrrna Estado do Paraná

rvluNtctprc DE REGisrRo E UNiDADE DÀ FEDÉRAÇÀo L@ÂL DE NAScllrENTo SEXO

ão Sebastião da Amoreira - Comarca pital Universitario, Avenida Masculino---
Koclr. no60, Vila Operana. n

ade de Londnna, Estado do
R

: 
' 
lAcÀc

l VaS

afana

AULO FERNANDO DOS SANTOS
RACEMA APARECI DA GOIJVEIA

ipC-rEnNiOS Adlgarr Ramiro dos Santos e dona Nêide Rosa Secci dos Santos

il,o,lgpx35. t-rruz Gouvera e dona Mana Aparectda Gouvera

àtoMÉ Ê MAÍFcuLÀ Do(s) cÊnEo(s),lEríEo

i

DATÁ DO REGIS'rRC POR EXÍÉhSC NúMERo DA DECLARAçÂo DE NAScrDo vrvo

30-517742§-3

Cartcno DistÍrtÂl de Sâo Sebastiáo da AmoÍeiÍa-Comarca
de Assaí.
Maria Aparecida Braga Soares.

Sáo Sebaslião da AmoÍeiÍa - Con€rca de Assaa/PR

Avenida Brasil ::r 413 Centío.

,r.,r.FJáa s"arn E

i tF 
'-'f ttjÉB

I
O conteúdo de cerbdãc é verdadeiro Dou Fé

Data e loCal: Sâo Sebaslião da AmoÍeiÍa -

Comarca de Assai. 1 de J ulho de 201 1

Maria Ap Braga SoaÍes
SubstitutaEscíeve

a

Eíx)iür€nios Éerrros

. *-!.\
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NOME

ENDEREÇO:

cPF cqB 2r.tC S-19 -l/-
RG -t !r-11 lz.-r- q

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.0E0/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"coTAÇAo DE PREÇO"

Assinatura - (o**o- -*§»..}-1P

orta-Jt-oJ- 1a

tio
Item Descrição Qtde Unid Valor

mensal
Valor total

I Contratação temporária de técnico (a)

de enfermagem, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais

) Meses J cqs

TOTAL R$
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Novrc1'y'
ENDEREÇO:

cPF oíl

,/\áu- Vlla Otd
6wt/. 665

7 32 69
RG v q)E /67- g

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/000r-60 - Fone/ Fax - (43) 32ó6-8100

"COTAÇAO DE PREÇO"

Item Descrição Qtde Unid Valor
mensal

Valor totâl

I Contratação temporária de técnico (a)

de enfermagem, com caÍga horríria de
40 (quarenta) horas semanais

2 Meses

I /.ã)a) f;7 rut,tD

TOTAL RS

A,Ut) 3 /tt, Ç//,0 &.rs)
Assinatura -

Daia - /íi0t/ ai'/
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Parecer lurídico

SolicitanLe: Secretaria de Administração,
Assunto: Contratação temporária emergenciaf de técnico
em enfermagem.

CI?-]

?ágina 1de 6

Prezado (a ) Senhor (a ) ,

Vi eram os autos a e sta Assessori a Juridr ca.

para análise e pronunciamento, sob o aspecto juridico
formaL, acerca da possibrlidade de conLral-aÇão de

funcionário temporário, técnrco em enfermagem/ paia

cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Justifica o soficitante, de acordo com rnformações

prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a

necessldade da contrataÇão na ausência de A2 (duas)

funcionárias, por motlvo de Licença, uma deias de 02

(dois ) meses - licença prêmio - e outr:a pô. f,er iodo

lndeterminado, o que estaria gerando gastos excessivos

com horas extras e, eventualmente, obrigando o ser:or a

derxar de prestar atendimentos, por motivo de ausêncra

de enfermeiro (a).

É o breve re.Iator:io. op-no.

PARECER



PREFEfTURÀ MI'NICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITA BÁRBÀR]A
redo Bittencourt de l"lcrees n' 222, Fclre/Fax i043) 3266 BTCA

N. " 95.561. C30/0C01-60

ti3

A princÍpio. vale consagnar que a ccntrataÇão
de funcionário, pela AdministraÇão Pública, deve ser
precedida do devido concurso público, nos termos do

art . 37, I I, da Constituição Federal .

Ocorre eue, no presente caso/ mostra-se
incompativel a contrataÇãc permanente, mormente tenra a

AdministraÇão, em seu quadro de funcionárics, as vagas

de técn j-cas em enferm.agem 1á preenchidas através de

concurso público. São necessárias, pois, eln razáo da

urgência apresentada pelo Departamentc de Saúde,

medidas alternarivas excepciorais, que v:sem s;prir a

carência no serviço de saúde pública, essencial à

população por sua própria natureza, t-af como aquele

prestado pela técn:ca em enf ermagern.

E-rnai1 mnsbGnsb, r ov.br - Nove San+.a tsárbara - Parená

Dispõe o art. 37, XXI, da ConstitulÇão Eederal,

Páoi na 2 cle 6

que:

Art. 31 . A administração pública d j.reta e

indireta de qualquer dos PoCeres da União,

dos Estacios, do Distrito !-edel:ai e dos

Municipros obedecerá aos principios de

legalidade, impessoalidado, nora I i dade,

publicidade e eficiência e, tambem, ao

seguinte:
(...)
XXI - ressaLvados os casos especificados na

legisl-ação, as obras, servl;cs, concras e



* I PREEE ITUB,A MI'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTA BÁRBÀRÀ
r.edo BrttencoL:r: ce i,loraes !r" 222, a.Lei?ax iai:, :2€ó-'i'--ai

N." 9 5 . 5 6 - . 1 3 C / 0 C i 1 - 6 C

E-rali: pnnsb!nsb.pr:.ql1..L,r - Ncra Sn!ta tsárblr: - :àra..á

cl{
- C)i?J

a L l enaÇõe s s erão cont ra t ados medi ante
processo de licitação pública que assegure
iguaidade de condiÇÕes a rccios os

concorrentes, ccn c1áusulas que estabeleÇam

obrigaÇões de pagamento. mantidas as

condições efetivas da proposta, nos termos

da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificaÇão Lecni.a e

econômica indispensáveis à Ear an:ia do

cumprimcnro das :br igaçÕes.

A Lei 8.666/93/ em seu art. 2", estabelece que

"as obras, serviços, incfusive de pubiicidade, ccnpras/

alienaçôes, concessÕes, permissÕes e locaçÕes da

Adminisl-ração l,ública, quando contratadas com

tercêiros, serão necessariamente precedidas de

f :-citaÇào, ressalvadas as hipóteses previstas nesta

Ler". Dentre a rêssalva mencionada no C:-sposirivo
retro, encontra-se. pois, o art.24, que estipuia os

casos em que o procedimento Iicitatório poderá ser
drspensado. Dentre os permissivos Iegais, dispÕe o

lnciso IV:

IV - nos casos de emergência au de

cafamjdade púb11ca, qiuando caracterizada
urgência de atendimento de situaçáo que

possa ocasionar prejuízo ou coryroaeter a

segalrança de 1:essoas/ obras, sertriços,
equipanentos e outros bens, públicos ou

Páqina 3 de 6
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E-na r L nnsbGnsb. ov.br: - NcÍa Sanr-a Bárbataa Paraiá

Página 4 de 6

partrcuLares, e some.nte pard os bens

necessárjos ao atendimento da situação
emergencial ou caf an j.tosa e para as

parcelas de obras e serwiços qare 1rossÉuo .sêr

concTuíd.as no prazo -áxiao de 78O (cento e

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contadas da ocorrência da emerqência au

caLamidade, vedada a prorrogação dos

respectívos contretas ;

Desta feita, caso sej am as funcrorárias, em

gozo de periodo de licença ccmun e prêmio, concursadas.

e, portanto, inviável- a realização de novo concrrso
público. mostra-se legal a contrataÇão temporár:ia em

situação emergencial, para a manutenÇão de serviços
essenciais à Administração, como no presente caso.

A situaçào mostra-se emergenc.ial, c que

informado, inclusíve, na solicitação encaminhada pelo

Deparl--amento de Saúde Municipal. Ainda, a ausência de

enfermeiros no quadro de funcionários causa inegáveI
prej uÍzo à população, mormente quando se analisa o

refato de negativa de atendimento pela nunicipalidade
por falta de pessoal. Como não bastasse, está e se

tratar ie um dos bens mais importantes do ser: humanc, a

saúde, pelo que se mostra essencial a contrataÇão

emergencial, o que dá vez à contratação direta.



PREE EITI'R,A MUNICIPÀI DE NOVA SÀNTÀ BÁRBAR]A
redo Bittencourt de Mcraes ió 222, lcr)e/|ax (C43) 326e,-BiaD

N. " 95.561 . C8C,/0C01-60
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cir

VaLe ressail,ar, ainda, qlre a realrzaçào de

procedimento licitatório demandaria :empo superior a

necessidade eminente do Municipio, insuf j-ciente à

assegurar a continuidade da prestaçãc cie servico
púb1ico essencial e evitar danos irreparáveis à saúde

pública.

A partir de tais ernanações e nc tocanre a

Iegaiidade na contratação de enfermeiro (a), :ende::e a

evitar prejuizos irreparáveis à saúde púclica
municipal. considerando a ausência de enfermeiras

concursadas por motivo de licença, es1-a Assesscria

Juridica manifesta-se pela POSSItsILlDADE de ccntretacãc
de forma direta, como exceção à regra do conc-.1rso

púb1ico, determinando, salvo melhor 1uízo, a remessa

dos presentes autos à Divisão de Licitaçàc, a frrn de

que sej a iniciado procedimento de Dispensa de

LicitaÇão, nos termos exígidos pela Lei no 8.666/93,
com fundamento no art . 21, IV, do mesmo codex.

Recomenda-se, ainda, seja consignado na m.inuta do

contrato que o prazo máximo de contrataÇão é de A2

(dois) meses - exclusivamente o tempo de afastamento de

01 (uma) das enfermeiras concursadas Por f1m,

necessário sej a observaCo o p::incipro da

proporcionalrdade para o estabefecimento dos valores a

serem pagos. bem como as atribuições a serem pac;t-uadas.

_ .\PJ

Páqina 5 cie 6

E o parecer, que submeto a melhor :-nteLecção.
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Nova Sjàtta Bárbara, 17 de -j aneiro de 20T1 -

CN?,7

l,ági na 6 de 6

Ga A1me

Assessoria -

de Jêsus

icauríd
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1910112017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pela Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a
contratação temporária de 1 (um) técnico (a) de enfermagem, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

á-z*z
Ertc Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL ci3

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESP'ONDÊI{CIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 lOll2Ol7

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação temporária de técuico lal de enfermagem.

Senhorita Contadora:

Tem esta, frnalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contrataçáo temporária de I (um) técnico (a) de
enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme
solicitaçáo da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde,
num valor máximo previsto de R$ 2..1ü),(X) (dols mll e quatrocentos
reaisf, para um período de 60 (sessenta) dias.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elalne tk Santos
Setor de Licitaçõe

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Certo, t 43. 3266.E100, E - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao b.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL .\! 0

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCtA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1910112017

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atençáo à correspondência interna expedida por
Vossa Senhoria em data de 1910112017, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para contrataçáo temporária de í (um) técnico (a) de
enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme
solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num
valor máximo previsto de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para um
período de 60 (sessenta) dias.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização; 2560.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Laurita de Sou Campos
Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfiedo BittencouÍt de Moraes n'222,Cento, t 43. 3266-8100, E - 86.250-000 -Nova Santa

Brírbara, Paraná - El - u'lr'w.nsb.or.gov.br

)



c3iBEFEITURÂ MUNICIPALM§rrNTÍrirnr
friado do Piraná

DrsPrNsA DE LTCTTAçAO

N" 1 l2ot7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" Ll2Ol7, referente ao processo de dispensa

de licitação, p â coNTRATAçÃo fpupoRÁRrA DE I (IIMI

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM, conforme solicitaçáo feita pela

Secretaria Municipal de Saúde, e sendo atendidas as norÍnas

legais pertinentes e na forma dos artigos 24 e 26 da Lei 8666 193

e posteriores alterações, caracteriza-se a referida dispensa de

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, 19/O1/2OL7.

z
Z" ,{+-áffié Koido

PREFEITO MUNICIPAL

Av. Waltor Guimeràes da Costa no 512, Fon€r'Fax (043) 326ffi100 - CNPJ N.o 95.56'1.080/000'160

Site: www.nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Detalhes processo licitatório

TCEPR

Irsütriç;o Finànceira

Contrato de ErnpréstiÍío

Mural de LicitâçõG Múncipais

I 122

Yebr

Entjdaê Erccubra MUNICIPIO DE NOVA SÂNTÂ BÁRBARÂ

A-* 2ot:

No licitaÉo/dispensa/inexigibilidader 1

Modàlidâder proaesso Dispensô

Número editr l/pÍocesso* t/2017

r.o. prcy.nl..t.. d..or!.nr.Do. lnt.rni.ion.l./múltil!çl!!! d. crédi

CPF: 4271S12954 (!ag!91)

Ed itar

D€scnção Resumida do Obj€,to* CONTPÁIAçÁO ÍEHTOCÁnra Oe I lumy TkNICO (Â) OE ENFER|4ÂGErí

DotaÉo OÍç.mentáriâ* OBOO1lO3O103,IO2O27339034OOOO

Dah tublicàÉo Termo rantcaÇo 919112117

Dãb Gncelamento

PÍeço máximo/Referênch de preço - 2.4OO,OO

htF/se.vic6.tce.p..gov.bÍ/TC EPRIú uri ci pd/AJt, LD€*d h6Prc6socorn píaõpx 111
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Bá rânáPa

Poder
Executivo

Àro v

0e acoÍdo com o pÍocedimeflto_administraüvo instruÍado pelo Municlpio de Nova Santa Bárbard, objeto do protocolo n0 í120í7, reÍerente ao pmcesso de
dispensâ dê licitâçáo, perâ COIIÍRAÍAÇÃO TE PORÁRIÀ DE I (U )ÍÉCN|Co (A) DE EI{FERIAGE , onfome solicitaÉo íeih p€la SecÍetaria Municipat de
Saúde, e sendo alendidas as normas legais pertinentes e na forma dos aíligos 24 ê m da Lei m66/93 e postedoÍes altecções, caracleíü+sê â reíerida dispensa
de licitaÉo.

Nova Santa Báôârâ PR, 19/01n017

fuk Kondo
PRÊFEIÍO MUNICIPAL

Nào M

Náo M Êrblicâd€s para a píEs€nb dab.

Dlárlo Oficlal Elstrônlco do irunlcíplo do Nova Santa Bárbara
Rua: Waltuo BiíêÍrcorrí d€ lror3É n'222 - Cênto

Fon€/Fer: (43) 3ffi10O
E-Ínail: diâriooff dd@mb.pr.gpv.br

u/*ix.n3b.pr.gov.l,
www.transpaÍÊnoâparânâ,com.br/doênsb

Oo(rrrErío a§nrdo pd Catfc.do tetd - Nola Ssdã
Eftür Í,rúi.[ . rrrrCÉ: Í'55ot6qmt6{) - âC SEn^SA

.e)
'.1

a data
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ro: 1351 C. Procópio, Domingo,22 de Jaillíâ,l§rr&

t

' TACAO. Auxilrar ÁóminisüâWo. poílsror
c CPFIMF sob n.c 042.986.799-62.

'CÀROO. Auxiliá. Admú\islÍativo. po.lador
CPF/MF sob í '040.368 38903
rssão Pemanonle da Lidtâçõês êsl.alo
llemÇõ€s, e nos dêmais atos do Co.LtóÍoo

o PÊrmanenle de Liíâçóes pêrcebêrá 6
Resorução n.' 21 de 19 de âgosuc ds 2011.
:unçáo G.alricadâ - FG - 5, co.Íorma
ro de Empiegos. Cãrêüâs ê Salân6 do

vigor â parüí destã datã, .€rcg€ndo â
.SÉ PUBLIOUE.SE-
017
cs sÂNÍos - Pr.sid.n!. do clsNoP

le Saúde
iNOP

to N..02/2017
rni.lpâl de Saudo do No.lo do ParaÉ -
?s legais com íundamenlo dá Lêi n.'

óoduzrêm os 9ro.âses licrlâló.iÉ nâ
)s de bens ê s6rvrÇos dê úleross. do
Nônedo Pà.ãná - CISNOP o pregoero o

Prefeitura Municipal de
Gongonhinhas - PR

DECRÊTO ÍUfl rClPÂL N. 261{r20Í 7
O PreÍeiio do MunicJpio d. Co.lgdrhinh6, Eslâdo do Perâná, LUCIANO

MÊRHY nou§6 dssuâs sübut!€slesals, - .r _iii
CONSIDERÁNOO, qu6 o INPC, lndic6 Nâcixlal d. PreF6 âo Co.tÊ['md(Í.

aclmulo! no ererEicb d€ 2016, o poÍcêntud dê 6.57!É (s€B ylDu-la dt4q0p.nts 6

CONSIOER NDO, â necessÍdadê de adêquâr âs lâri,a3 i tatas.iriÚ:*ies
p€làmuniipãliradenoerêíEldode2017, DECREIÀ

Âíiqo !'- Frca reâiustàdã a UFM - Unkred€ Frscâl liuddFtt no F€rEanlúál
dê 6,57% ( sêLs vi.gula cinqirsnta s s€ia po. canlo). .€sulledo dâ vaÍieÉo do
INPC noerâÍclciosde janeiÍoa dozembÍodo2016.

An4lo f - O '/âlor da UFM pa3sa a ssr do 2,805692 válido páíe o oterEloo de
2017.

Artgo 3' - Esle O€cr€lo enlÍâ €m úg)Í na dat dê suâ publi6çào. rêvogâdas
as di§p.EÍçõ€s sm c.orrárb.

Edilldo dâ PÍEísitirra.b MunlclPlo de Congo.úinha6. Estâclo do Perená. 6m
20 do Jân€im d€ 201 7.

Iuclrno MêÍhy - PÍ€Íêlto Hunlcipâl

ERRÀTA
O Munitjplo d3 Csrgo.thinhâs. Esledo (b Pâíená. lo.nâ púHico, qu6 nâ

Ediçãon'13.11, Íáginâ 3, do Jo.nâlAci<radê R.Oi.rlsl, dá Cidsdê d. Co.nélio
ProópidPR, do dia 03 ds ianê|rc da 2017, loi pr.,Ui:â(b . Pdtanâ n'001201 7,
e ond€ sà Iâ,'Nomei RG. N' 7-046.543--4PR € CPF/MF n' 034.737.$9-:"9'
loiâ-s€ 'Noítê: Luziâ Ápaíocide dâ Cruz-RG- N' 7.04ô.í3-4.PR 6 CPF/MF n"
034 737.909.5a)' CoÍBonhklhas, m dê rarlêüo dê 20r 7

lÍo P6dro Í.lu3kl . Ch.í. da Oivirâo d. Lkti.§áo ,
C. Técnico de Contabüdado, portâdorá dB
PFlMFsob^' 167.597.ô6855
vA, Atendenlê, poÍtado.a dâ Cl - RG n.'
.057.820.109-92

I ÍACAO..àüÍllar Admioislrátivo, po.tâtkx
r CPF/MF sob n.'082.986.79962.
ICAROO. Âuxiliar Addnisllalío, poílâd'r,
CPF/iúFsobn'0a0 368.389{3.
6 equipê de apoio esláo deüo6edas nÂ lêi
sua§ állcraÇÕês, € nos dsmãis â16 cb

goí nesta dâlá Íovogando àr óÊpo6içôs5

(

017.
OS SÂt{rOS - Pr..rd.nlê do Clsr,lOP

io r,r.. o3,zoÍ7
dá âo ôrgào dê oÍigem c dâ o'rt.as

RMUNICIPALOE SAÚDÊ DO NORTE DO
1buçóes lega's nos teíÍnos do conlrâio d€
CISNOP E O MUNICIPIO DE CORNÊLIO

Prefeitura Municipal db..,.
Nova Santa Bárbara,.':HR .

DtsPEirsaDE uctraç^o . rr2o17
O€ acordo com o pIocsdiÍn€nlo adminlslralivo insrãoíEdo p€lo Muntcípió d6

Nova SânrÂ 8áôara, objero do píoro.ob n' l/2017, Í.Líürts ao Ftôiso dê
dispánsá d6 r|c âÉo, pâíâ CONÍRAÍ^ÇÁO TE[rPOflr(RtA OE JrtlM)
TÉCNTCO (Â) OE ENFERMÂGEM, .DnÍo.!yr€ solicjrãÉolelb Éta úddrtà.ia
Municipal de Saúde, ê 3êído alendida3 as noíÍÍrá3 le€drggdÍr6.llisr6.íE
Ío.mâ do6 âítgos 24 6 26 dà L€i 8ô66/93 € posteú)Íês atleÍa{+a!, caÍacteíiza,
se â.ôí6rirjâ dispenss d6 lcitesáo. Nova Santá Báóãrs PR.1§Ô1r201t.

E'lc Kondo . PREFE|TO tlUltlClPÂ! -, . ' . ; r .,

DlspEXsÀ oE LtcrraçÃo x. 2n0li -- . :
O€ acodo com o pÍocedmenlo admn.srratvo insláü6qo pdô ltuni§ipb de

Nova Sanlâ 8árbaÍa. ob|eto do píolocolo n'Zml7. reí.ísíl€ aq proíisso de
disp€nse óê lic âfêo. pera COITTRATAÇÁO DE SERV@S dÉXEVlGÃô 0E
VEICULO SP|N CHEVROLET, PLACÂ AAU.t592, €ÊíÍo$l.§prirrafáotÊilâ
pêlà S6qâiríia Munidpãl d6 Sáúde. s s€ndo âlondklaa 33. noímâj.Í69ãis
peíinenles € na ÍoínÉ dos artgos 24 s 26 de tri 86fúr9!'ô-püúriores
alteíaçôês. cârac1êíi2â-s6 a rêÍêíira d|sp€ns3 d6 kjtâção- -Novo Santâ
Bárbara PR, 20/01/2017.

Eric Xondo. PREFEIO YUNICIPÂL- :, " "

DrsPExs^ DE LrcrraçÀo p snorT' ' 1'
Dê a@ído com o píocediínenlo 6dmini6lÍáüyo iÍrstauxádo Éo.*fDqpio d6

N.vá sântâ Bàóâra obreto do Dm(ocoto ..3/2017, reter€nlo ao Droc€sso de

NAOMIMÁTUOAM ROUES âo óÍ!áo dê
io, iêíÉo em ústâ o DecÍero Mudêipal n-'
nm Oli<iâl do Muriclp€ n.' 2333.E.
Ísilos rcúoativos a 0U0120i7, rrêândo

Co.nôlio Prodpb, 09 & jã.Él\, dê 2017.
ls §aNIos. Pr.§ld€Ír. do clsNoP

io N.. o..,2oi 7
RMUNTCTPATDE sÀúoE oo NoRT; Do
Ilbuiçóês lêSais, comróêrândo o OecÍelo
do no OOU êm 3O/12016. RESOLVE
jmsítos o íemuno.açáo dê sâlárils dos
RêsoluÉo n.ô 0€12016. adêCuaÍÉo os

\hô!êmnlns e lrinlá e sele rcâls) BrÀ os
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 -60

Contrato no OO1|2O17

CONTRATo DE PRESTACÃo DE sERVIcos:

ReÍerente ao Processo de Dispensa de Licitaçáo n.o 112017

CONTRÂTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SeNta eÁnglftfi, pessoa jurídica de

direito público interno, com sede na Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, inscrita no

CNPJ no 95.561.080/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric

Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959

50, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADA: IRACEMA APARECIOA GOUVEIA, residente e domiciliado na cidade de São

Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, sito a Rua Manoel dos Santos, 112, quadra F, Lote

í8, portadora do documento de identidade RG no 7.057.004-í e do CPF no 045.807.59$07 e

inscrita no COREN-PR 810.474.

CúUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento particular consiste na prestação de

serviços técnico de enfermagem, conÍorme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CúUSULA SEGUNDA: Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Dispensa de Licitaçáo N.o 1/20í7 - e seus anexos;

b) PÍoposta da CONTRATADA, datada de 1810112017.

CúUSULA TERCEIRA: O preço para a execução do objeto deste contrato a preços Íixos é de

R$ 940,00 (novecêntos e quarenta reais) mensais, totalizando R$ 1.880,00 (um mil,

oitocentos e oitenta reais). O pagamento ocorrerá mensalmente, sendo que sobre este valor

serão feitos os descontos resultantes da contratação.

CúUSUI-A QUARTA: As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta

dos recursos próprios do Município na dotação: 08 - Secretaria Municipal de Saúde; 00í -
Fundo Municipal de Saúde; 10.30í .0340.2027 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;

Rua wal'nedo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0u43) 326ô8100 - Nova Santa Báôara - Paraná
I
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Deconentes de Contratos de TerceirizaÉo;

2560.

CúUSUU QUINTA: O Contratado obriga-se a executar os serviços contratados no período

estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo primeiro: O Contratado obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita

observância ao estabelecido.

CúUSUUe SEXTA: O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da assinatura do presente termo de contrato.

CúUSULÂ SÉIMA: Os serviços deverão ser iniciados após o requerimento do departamento

competente.

a) ParágraÍo Primeiro: Somente será admitida alteraÉo do prazo com anuência expressa do

Município, quando:

b) Por motivo de força maior ou caso íortuito, previsto na legislaçáo pertinente.

CúUSULA NONA: O Contratado obriga-se a apresentar o recibo e entregá-lo até o dia anterior

ao do pagamento, visando possibilitar a tramitação e o pagamento por parte da contratante

dentro do prazo fixado neste instrumento.

CúUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ocorrendo atraso náo justificado na entrega ou no

cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato e dos demais termos que o integram, sua

rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

CúUSULA DECIMA SEGUNDA - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato

unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78

da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita

e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a teÍmo no processo licitatório, desde

de que haja conveniência da Administraçáo.

2
Rua WalíÍedo Bitlencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (08(43) 32664100 - Nova Santa Báôaía - Pa.aná
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 -60

ParágraÍo Único - Quando o vencedor der causa a rescisáo do contrato, além de multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a

uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitaÉo e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública

enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuÍzos resultantes, após decorrido o prazo

da sançáo aplicada com base no contido na leÍa 'b".

cúUsUl-A DÉclMA TERCEIRA - Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das

obrigações assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos

da lei civil por indenizaçáo integral. Sem prejuÍzo das disposições anteriores, responde ainda, a

tltulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, em

detrimento a qualquer outro para dirimir as dúvidas que eventualmente surgirem.

CúUSULA DECIMA QUINTA: Estando ambas as partes justas e de acordo, assinam as partes

e duas testemunhas idôneas e capazes.

Nova Santa Bárbara, 24 de janeiro de 2017 .

,za)

,í,2*2
Eri.c Kondo

Prefeito Municipal - Contratante

, - ,/'-
n /tlt'u '/';

-t ,

{ul- -Y tr>

lracema Aparecida Gouveia

Contratada

3
Rua Wallredo Bittencourl Moraes, 222 - Fon€/Fax (0)q43) 326G8í00 - Nova Santa BárôaÍa - Paraná



03s

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

i
I .-)

\ü*'
Michàb §oares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Responsável pelo acompanhamento do contrato

4

Rua WâlÍredo Bitlencourt MoÍaes, 222 - Fon€/Fax (0u43) 326Ê8'l00 - Nova Santa Báóara - Paraná



Nova Santa Biírbara - PR, 24 de Janeiro de 2017 - Diário Oficial Eletrônico - EdiçãLo 92212017 -l5l
EXTRATO DO COI{IRATO }1" í20t7 c J

a

REF.: Dl!pon!. de LicibÉo n..1n017

PARTES: IunicíPio do Novt Sânt EtáóaE, pessoa juridica de direilo puuico inleíE, ins.dto no CNPJ sob o no 95.561.080i000160, com sede administràtiva na Rua
WdfBdo BitlerlcqJÍt de Mordo§, 222, nesle ato ÍeprBsontâdo pelo seu PÍElblto Hunicipal, S,. E.ic Kondo, s r pÍofrsslonal IRACE A APARECIDA GOWEtd resldenb
e domlclllado na cidadr d! Sâo Scbastião da Arnoírlra, Esbdo do P.ráná,gito a Rus llanooldos Santo!, í12, quadÍa F, Lot lt, portadora do documonto do
idontidldo RG n'7.057.00+1 o do CPF n'045.m7.500{7 ê inlcÍlta no COREN.PR E10.47a.

oBJEIO: ConffiÉo hrrlpo.árla de í Íum) táqlco (a) dê enÍrÍmag€m.

VALOR: Rl 0l0,m (noveconto6 ! quaÍerta Írrh) monsab, toblEando Rt ,l.880,m (um mll, oitocenbr o oltenta íêáis).

PRAZO 0E VIGÊXCÁ: 60 (!€!sontá) dias, contâdos â párli. da a$lnôtura do prsont. t.ímo de conuato.

SECRETARA: Secret íla Xunlclpal dê Saúdê.

RECURSo§: S.cÍebrh Xunlclpôl d€ Saúdê.

RESPONSÁVEI JURIDrcO: Jad.r Bastos cullheÍmo.

DATA DE ASSII{ATUR.A COIIRAÍO: 2{0íf20í7.
EXTRATO PÁRA COIIHECIIENIO PIIBLICO E COI{SÊOUEIÍE RESCISÃO COIITRÂTUAI. ÀIIGÁVEL.

Conffinb: IUNEíPD DE i{OVA SA}ITA BÁRBAM, pessoa júidicâ de diÍeito publico rntemo, co.n sede â na Rua Walfrodo Bittencourt de Moraes, n' 222, cenho, Nova
Santa Báôara, Paraú, ins{rito no CNPJ sob o no 95.561.080rc00160.

Cont'{tsds: VrüolR Al,lTONlO DA SILVA. PROTESE DEI{TARIA . IúE, pêssoa juídica. do diíeito pÍivado, com sede a Rua walfÍDdo B. De Moraes, 463 - CEP: 86250000

^ 
BaiÍo: C€nbo, Nova Santa BáÍôara, Paraná, in§{Íito no CNPJ/MF só n.o 15.$8.m1rc00145.

oblio do conffio: Prcgáo PÍiscncial n.' 9m16, para Conffi.ção d! tcívlços do protótko, coírhah nc 0í2|/2016.

líotivo: PoÍ interBss€s da adminislraÉo.

Fu amonto dâ r$çbào: Cláusula sexta do corúraül administrativo no 0'12/2016, aÍti{]o 78, inciso Xll, e do adigo 79, incisos Ie llda LeiFederalno 8.66683

Publhuê-se.

Nova Santa 8áôara, 21 de janeiro d€ 2017.

ERIC XONDO
PÉíeib Municjpal

Nh há publhaF€s paÍa a ples€flt8 data

coitvtTE

Munlcipes

A PlEÍeitrra Municipal d€ Nova Santa BáÍbara t6m a honra d€ conüdar 6 Munlclp€s, para a 1' Àudi6nú Pública de 2017, reíerente ao 30 quadÍimeste de 2016 do

,uniclÍh, da SeqebÍia de Saúdê - Plano Municipal de Saude B Relatóíio de Gestáo dos oireitos da CdarrÉ e da Adolesdncia. âtendendo o Aí. 18 da Lei Complemenbr no

101, d€ 4 de majo de 2000, qu€ balâ da Transpaí{ncia da G€stllo Fiscal.

Dia:27 de janoiÍo de m17
Horádo: 9:00 hoías

Lo(al: Biblioteca Citiadá

Co.ÍamG e agradecemG a vossa píesença

No,€ Santa Báôara, 24 de ianeiro d€ 201 7

EÍic Kondo
PÍeldto Municipal

Âos

Diário Oflclal Eletrônico do Munlcíplo do Nova Santa Bárbara
Rua: Walfr6do Bittencouít de Morags n'222 - Centrc

Fone/Fax: (43) 326H100
E{nail: diarioof cial@nsb.pí.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
w'à,w.t'ansoaÍenciaparana.coÍn.br/doonsb

Irodrlríto a.dírâdo poí c.Íríodo oÉitâl - Nová sánl,
Btt.Í. PrDlts'lr. r/gftiD.t 055ôtoô@160-nc
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r pâÍa o lom€cim€trto do gên€lo
ô coí!.urYlo, paÍa alerÉh.nlo áos
(UBS) Hospitâl Muniêipal, CênlÍo

\s lahoo.nin do dà 09 dâ IsYêÍêiÉ de
1hintBs. sitâ à Âv Oí Oâvi Xávisr dá

câ pãrr PÉslâçào de 6eÍviços d€
rn€ oléhco do! wlüJk!. ofd{,ii d€

As Oghoomh do óâ 10 d€ í€vê.eLo de
nlinhâs. 3ita à Âe Dr. D6ü XaMeí dâ

À ctDÂDE nEoIoltÂt 5

o do em v!!ta o 6nhâlo íêÍêr€nls á
scirúido 6 a .D.'Lal,.çào dâ EmpÍ6sâ
t í m ãrÉârÍÉí116. o íêlâli1o Ediâl ê
âmonrs nà Olvirb d€ Lidtâ§áo dã
€.td€.eço aomá. ar soli.jlâdos via

! d,o têlaíoíelEr ((l) 355/Lí212, no
. 2a d€ Fmto d6 20í 7.

íAÇÀo
7 - PROCESSo r. {to4Jit017

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EXTRÂrO DO COí{TRArp i. tiZOí7
REÉ: Olspds. d€ Ltraâç& nJ 1/2Oi7.
PARÍES: MuÍrtc4,ii, d6 Nov. S..Ê BárbarÉ, F!€úilldi.a .b disib Frbloo hl6ílo,

iEiro rc CNPr !oô o.f 95.561.000/Olxll{0. ÉÍ 6.ê ditÍst8üE m R6
WâlÍodo BiUe,Eí d. lib.eB. 22. n6d. .b Ít .!..oldo !.ro se Pcbib
MúiopáL S4 Clsld€rni Y.lórb, â ã Fú5H lRÂC€raA 

^P 
RECID^ GOUVEIÀ

6§d€nte ê doíiÍádo iâ ddâ.b Ô Sb §ôildb (h 
^íE*r, 

Hú do P.íelá, sÀb
a Ruâ Ms'o.ld6SânlÉ,1íZ qlrdr. F, Ldr 1E !de. do dcrnsnb tl€ idê.d(hd€
RG no 7.057.00+r ádocPF n 0{5-@7.5S{7eiÉÊiâ mCOREiPR610..7ir.

OBJETO: Coí6rÉo lÁínpo.ú.iá dê 1 (ún) ú.íEo(â) ê dísneâií.
VÁLOR: R.l 9.0,00 (no,tdüot . $rsst lêú) rEcrd, bldzado R, 1 .B8O,q)

(uín mil. oío.Éítt6 s otuíi, rc€b)
PR 20 DE VI§ÊNCIA @ (!6!..{á) dEÉ, dre a pdrir dá s3ltBlrn do

pra§ônlê l*Íb dê €írtrâtd sEcREt Rr sÉ.írbràÍidodês6rid€.
RECURSOS. S*rdârti Múrcipd d. Sârirl6.
RESPoN§ÁVEL JURIDlcq Jâd€. E sb6crírl.ln€, oÂB PR n'66@0.
DATADEÀSSIN TURÂCOMIRÀTO:2/U0tl20í7.

ExrRÀTo pÀR^ cor{HEcrrÉfio púauco E cotsEouErrE
REscrs^g ÇorÍn rua!^rlcÁvEr-

cdrrãr6nrê. MuNlclPo oE NovÁ §,aatI úRElÁPa, p€3so6 xúrdka d. díeito
qlLbÍ@ hrôm. ...n sÉí. â nâ Rr. WSllÍ.(b AiüÍ.qrlóê lilo.e., À'222 c€.riÍo, NoÉ
Sa.lts Báôâ8, P.ErÉ, hs.rib.ro CNPJ lob o i'95161 .@Íml{O

Cô.úàlârtô: vÂlDlR ÁNIOlilO OÂ SIwA - PROTESE OEIÍIARLA - ME , poss@
júdÍ,kâ. d6 dúEilo Fivã(kr, .ortr ..<lc . Rl. Wbúüio B. O€ tÁcr.ê.,:163 - CEPI
8625oG) - 8610; C€nlro, Nol,ô S.lllâ &tr r., PsÍÍâ, líÉdib io CNPJ/IJ+F.ob õ.'
r 5.8J8 @r /0001-'15.

obiElo do côihâk'- PÍ6€Êo Plê.êlliár n.. si2016, p€m coílFat ç.& d€ sêntxÉ dê
p.olórto, corúâb n" 012/2Ol€- MoÚi/o: Pd hbí§6.!! á(tlúbb!çaô.

FuÉ4lMb rli rê3.i5ão: Cràurd. 3âIt úâ côítáto .úr$btrât'ío í' 0i2f2016,
áítgo 78, ix*o Xtl, â (b artigo 79. hd€ I € ll dã t3r F€drEl É 8.06ô!3. PubÍqtEg-

NollS.r â Bárblrã,2{ d6jamr! ê 2017.
ERIC KOrlDO . PÍ.ldto rÀrntclpâl

Prefeitura Municipal de Uraí
- Estado do Paraná -

DECR.ETO N'023110í7
o PÍolsrro do Municipio d€ Urel, Esle.lo do P6rãú. í'o um do súâ§ ablbul@as

quêlh*sáo.-onÍêíida6poíbi.DEmtT :
Arl. 1'- Fha noÍl€âde, a paíir dâ Frcs6n!. datâ, âprovôdâ 6m TESTE

SELETIVO, para o c€ryo d6 I'rUIRlCrOlVlSrÁ, aàeÍb pêlo €útsl 0012016, sob o
REGIME CELETISTÂ. á Slã. SILI.IARÂ FAVERSANI KIMURÀ 

'sc,iIo 
T'o

cadÀrúo de p€ssoã flsicã - CPF sob o n'93t-176!@15.
Án. ? - Eslê D6.Í6lo ofll,rrà om vip. n dãtâ d. suâ puulcaçào. Élroâgindo

sêU3 êlêitc s 04 d€ia do dâ 2017, ÍEvogando- i€ â3 (ll3pdiÉ€3 ôm cúlÍaíb.
Rôgin!á-c6, P!uE+.€ . Crflpca-6..
Gâbin€16 do PÍêÍeno (b MuÍ*lpb de t fâÍ, Edàdo do PâÍaÍÉ, âo3 vtíltâ â cfito

dhs do m€s dê tân€rD do aÍ|o de dds mtr e dozcssêi,..
C..lor Rob.áo T.muÍú - Prrí.tto do xunlctplc d. Urrl

Rêgisúsdo e Publicado na S€crelâü do @iretê da PÍBíoitlx" do Munic.lpio
d€ Urâi, Esliado do Paraná ao6 vlnls ê onco d-rãs d,o lrÉa d€ iaÍElío (kr ano d6 dola

rdo êm Y8tia o coílrà(o r€lbrÊílÉ â
rvjndido . E co.rúabção d6 Emp.e§€
;laí 6í ánd..n€íío, o ÍêÍâ.i(kl Edtâl 3
'êmentê ía Oivisào ó6 Li:jlaÉo dã
êndêrêço atJírs, ou so&nâ.h's viâ

s do lelsíoítôíâr (13) 3aÉl-1212, no
2a de janero do 2017.

o
\TO N.002/201?
a o ElrcÍÀçÃo N. oorzo17

, Ssudê Ltdâ
)ielo a prdlâÉo (,€ s€.visDs m&Êog

) hrnlE e t ês nil s sêlêtêolo! rêai§).
n4io seé íroísâl até o loe (dédtrlo)
lntemr, co.íünto dânlõ8.âálizados,
ásno 6/cú L.BííéíÍ*t t!ârÉâie em
condEio..dd à aPresênE§lo das

léstâdas p.la S€crel,âÍü solicltanlo,

llç5o do§ sêívrços 3êrâ 3lé o diá 30 d€
r de ímb gO (Í'o\,ênta) dia..

3 de isíano do 2017.(êa-).vrvisrÍ Mard

EDITAT§

§.rlr.re*i ãrr rla A rnrrrai ra PFIT_l



PREFEITURA TMUNICIPAL c3t
NOVA SANTA BARBARA

I]S'TADO DO PAI{ANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 21 10212017

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Michele Soares de Jesus - Fiscal responsável pelo acompanhamento dos
contratos n" 112017 - 212017 - 312017 - 412017 - 512017

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia dos
Contratos n' 112017 - 212017 - 312017 - 412017 - 512017, a fim de que o mesmo
sejam acompanhados, assegurando-se do cumprimento integral das obrigaçôes
contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C riúirta-Lud itk dos Santos
Setor de LicitaçÕes

tlr--Recebido por: D ata:^.

Rua Walfledo Bittcrcourl de Moraes no 222. Centro. I ,1i. 1266.8 100. -:i - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná - .É - [:-mail - licitacaorânsb,pllgor'.br'- *'qL45!.pf.gs!=br
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PREFEITURA MUNICIPAL
03,NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSa oe uCIraçÃO

NO t (otl

10

N' ESPECIFlCAÇÃO DOC oBs.
1 Capa do processo OK
2 Ofício da secretaria solicitando oK
3 Prefeito pedindo abertura do processo ut(
4 CotaÇões de preços (no mínimo 3) ÜK

()K5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)
oti6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão)
orí7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer)

Parecer Jurídico aí8
o(9 Edital de autorizaÇão do Prefeito

OK
Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Mun icípio).

oí11 Publicação Mural de Licitaçáo (TCE)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sarta

Brárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.Dr'qov br - wru,v.nsb.or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICTTAÇÃo x' r/zorz

Aos 16 dias do mês de maio de 2017,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n' ll20l7, registrado em l9l0ll20l7,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 033, que corresponde a este termo.

Etoinc Saúos
Responsável pelo Setor de L itações

Rua Walfredo Brttencoun de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná

- E-mail - licitacaoônsb.pr.gov.br - wr,rw.nsb.or.eov.br


