
PORTARIA Nº 020/2017 
 
 
ADRIANO S. SANTIAGO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições, conforme o art. 35, inciso 
XXIX e art. 41, inciso II, alínea “a”, do Regimento 
Interno, da Lei nº 1680/12 e do art.90, inciso I da Lei 
Municipal n.º 577/93. 
 
 
RESOLVE 
 
 
Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de Férias à Servidora 

Fabiana Luisa Krudycz; 

Art. 2º O período de gozo de férias inicia-se em 

02/01/2018 e finda-se em 31/01/2018. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação produzindo efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2018. 

 
Sala da Presidência, aos quatro dias do mês de 

julho do ano de dois mil e dezessete. 
 
 
 
 
 
Adriano S. Santiago 
Presidente 
 
 
 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
 
 

DECRETO ADMINISTRATIVO Nº008/2017. 
 

ADRIANO S. SANTIAGO, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois 
Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e ainda: 

a) considerando o Requerimento n°.035/2017, datado em 30 de junho de 
dois mil e dezessete; 
b) considerando o contido no Artigo 95, parágrafo 4º, combinado com o 
artigo 107 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 
c) considerando o contido nos Artigos 114 e 277 do Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores. 
 
D E C R E T A 

 
1º. Fica prorrogado o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar 

de Inquérito – CPI, criada pelo Decreto Administrativo n° 004/2017, por 90 (noventa) dias, suspendendo a 
contagem de prazo durante o recesso legislativo, período compreendido entre o dia 18 a 31 de julho de 2017 
conforme dispõe o art. 277 do Regimento Interno. 

2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir do dia 05/07/2017 iniciando a contagem do tempo para apresentação do Relatório Finalcujo término 
será em 16/10/2017. 

 
Sala da Presidência, em 04 de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 
 
 
 

Adriano S. Santiago 
Presidente da Mesa Diretora 
 
 
 
 

 
 
Registre-se, Publique-se. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2017. PREGÃO PRESENCAL Nº 20/2017. 
EMPRESA: TDF Comércio de Materiais Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 
nº 19.055.497/0001-73, inscrição estadual nº 25717820-1, estabelecida na Rua Veneza, nº385-
e,apto 402, bairro presidente médici, CEP 89.801-120, na cidade de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito 
de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, 
referente ao Edital de Pregão Presencial número vinte barra dois mil e dezessete (20/2017), que 
tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de caçambas 
estacionárias tipo brook (trapezoidal), com capacidade de carga de 5m3, que serão utilizadas 
pelo Departamento Municipal de Viação e Serviços Urbanos. Do Prazo de Vigência: O prazo de 
vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura da ata de registro de preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em 
até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com 
Certificação de Entrega, emitida pelo Departamento recebedor. Os pagamentos decorrentes do 
fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações 
Orçamentárias correlatas de cada órgão solicitante, razão pela qual não há efetiva comprovação 
nem respectiva reserva de saldo. O pagamento só será efetuado após a comprovação na ata de 
registro de preços de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de 
seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito FEDERAL, 
ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS e TRABALHISTA. Da Dotação Orçamentária: Os pagamentos 
decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária: 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de 
Serviços Rodoviários – 26.782.0023.033.00 – Conservação e melhoramento de estradas vicinais 
– 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente – Fonte (000). Os recursos que não forem 
utilizados o saldo fica automaticamente extinto. Da Contratação e entrega: As licitantes que 
tenham seus preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na Ata de 
Registro de Preços. A contratação terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contado a 
partir da devida publicidade legal. A cada aquisição será emitida Nota de Empenho respectiva 
em favor da licitante vencedora. A contratada deverá comunicar ao Contratante, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no 
atraso da entrega do objeto da Licitação. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. Na hipótese de a licitante primeira 
classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar a contratação no prazo e condições 
estabelecidos, poderá ser firmada contratação com a segunda classificada, desde que nas 
mesmas condições propostas pela primeira e atendidas as especificações e prazos exigidos 
neste Edital. A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a 
necessidade em até 30 (trinta) dias após a solicitação, e será formalizada através da 
autorização de compras, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas 
quantidades ali determinadas. Da Revisão do Registro de Preços: A qualquer tempo, o preço 
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos 
valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do 
Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e 
irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 
8.666/93. Das Obrigações da Contratada: Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações nº 8.666/93). Deverá a Contratada 
reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes por ocasião da entrega, ou 
ainda má qualidade na entrega dos produtos. Do cancelamento do Registro: O Registro de 
Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior, devidamente comprovado; por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a 
empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar 
a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar 
reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; presentes razões de interesse público.O cancelamento de registro do fornecedor será 
devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo 
órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a 
nova ordem de registro. Das Penalidades: Ao proponente que desistir da proposta protocolada 
ou se negar a assinar a Ata de Registro de Preços, ou que ainda não satisfizer os compromissos 
assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da proposta, que poderá ser cobrado 
judicialmente se for o caso; no caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto 
solicitado, será aplicável à proponente multa de mora equivalente a 0,1% (um décimo por cento) 
ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Autorização 
de Compras; limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do produto requisitado; suspensão do 
direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for 
estipulada em razão da natureza da falta; a declaração de inidoneidade para licitar na 
Administração Municipal. Da Vinculação: Esta ata esta vinculada ao edital de Pregão Presencial 
nº 20/2017 e à proposta do licitante vencedor. O produto a ser fornecido é:  
ITEM 

UNID 
QTDE 

DESCRIÇÃO VALOR UNIT R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
MARCA 

1 

Unid 

10 "Caçamba estacionária com 
capacidade 5m³ para 
caminhão poliguindaste, com 
aplicação de fundo epóxi, 
pintura em esmalte sintético, 
chapas laterais com 
espessura mínima de 1/8 de 
polegada (SAE 1020), chapa 
de fundo com espessura 
mínima de 3/16 polegada 
(SAE 1020), com caçamba 
reforçada e com perfil “U”. 

3.490,00 34.900,00 TDF 

 
 

 
VALOR TOTAL  

R$ 
34.900,00 

 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde eu Francisco Valdomiro 
Bueno, redigi a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas. 
FORO: Comarca de Clevelândia. Município de Mariópolis – Contratante – Neuri Roque Rossetti 
Gehlen - Prefeito Municipal, Mariópolis, 08 de Junho de 2017. 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

Notificamos os contribuintes abaixo identificados que estão em débito com a Fazenda Pública do 
município de Pato Branco. De acordo com o disposto no art. 344, 345 e 350 parágrafo 2º da Lei 
Complementar nº 001/98, (Código Tributário Municipal), em concordância com a Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Código Tributário Nacional e os 
demais dispositivos legais, aplicáveis à espécie, fica Vossa Senhoria, NOTIFICADO (A) a 
regularizar pendências tributárias, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta, no 
setor de Tributação do Município de Pato Branco, podendo ainda, ser adotado o disposto na Lei 
Municipal nº 2.444/2005, a fim de solucioná-las administrativamente.  
Após este período, referidas pendências deverão ser encaminhadas para que se adotem as medidas 
judiciais adequadas, em cumprimento ao disposto na legislação vigente. 
Caso Vossa Senhoria já tenha regularizado as pendências junto ao Município de Pato Branco, 
solicita-se seu comparecimento junto ao Setor de Tributação munido dos comprovantes de 
pagamento para retificação da situação das pendências. 
 

RAZÃO SOCIAL 

CADASTR
O 

MUNICIPA
L 

CNPJ/CPF 

MARIANI E MARIANI AUTO CENTER LTDA 2930220 14.070.560/0001-27 
PATO BRANCO COMERCIO E IND. GRAFICA 

LTDA 
27640000 11.498.943/0001-02 

FRANCIELE MITRUT 2657400 10.751.100/0001-03 
RASTREAR INSTALAÇÃO DE ALARMES, 

SOM E RASTREADORES LTDA 
2781030 11.672.005/0001-87 

DUNYA VIEIRA NOVAES SCHUCHOVSKI 3116920 706.546.039-87 
 

 
Pato Branco, Paraná, 03 de julho de 2017. 
 
 

   Eliane Del Sent          Marines Bonett 
Chefe da Divisão da Tributação/Fiscalização                         Fiscal de Tributos 


