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Contratos
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: N. DA CRUZ ALVES ME.
PROC. ADM. Nº. 081/2018 – Tomada de Preços Nº. 004/2018 – CONTRATO Nº. 143/2018.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e readequação da copa cozinha do Centro Tecnológico do
Trabalhador de Ibiporã, área a reformar 47,56m², localizada na data 2/2 A quadra “M” - Praça Ciro Ibirá de Barros.
VALOR TOTAL: R$ 39.173,81 (trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de abril de 2019.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota ﬁscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 2755
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 09.001.08.244.0006.1072
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de abril de 2018
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
PROC. ADM. Nº. 181/2014 – Pregão Nº. 107/2014 – CONTRATO Nº. 299/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a prestação de serviços de vigilância, conservação e limpeza para atender as necessidades dos diversos órgãos que compõe a Estrutura
Administrativa desta municipalidade.
O presente Termo Aditivo objetiva:- Acréscimo da importância de R$771.949,71 (Setecentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), correspondendo
a 7,04% (sete inteiros e quatro centésimos por cento) do valor atualizado do contrato, referente aumento de 10 (dez) funções de Servente/copeira, 10 (dez) funções de Merendeira/Copeira, 02
(duas) funções de Monitor de Alunos e 07 (sete) funções de Trabalhador de Serviços Gerais, no período de Abr/2018 a Dez/2018.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 27 de março de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Gestão de Pessoas
DECRETO Nº. 185, DE 26 DE ABRIL DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe são conferidas por Lei, e conforme o disposto nos artigos 12º, 13º e Capítulo II, Seção I, artigo 31ºda
Lei Municipal nº. 2236/2008 de 10 de dezembro de 2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã,
DECRETA:
Art.1º Fica nomeada a servidora JOSIANE CRISTINA COSTA POLIZEL, para exercer o cargo de Provimento Efetivo de Educador Infantil, com a carga horária de 40(quarenta) horas semanais,
constante no Anexo VIII da Lei Municipal nº. 2432/2010 da Tabela de Vencimentos do Magistério, Nível “I”, Classe “1”, com lotação junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme aprovação
em Concurso Público aberto pelo Edital nº. 005/2016, e Edital de Convocação nº. 036, de 27 de março de 2018.
Art.2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
EDITAL Nº 048, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

DESCLASSIFICAR AS CANDIDATAS APROVADAS DA CATEGORIA FUNCIONAL DE: PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO), CONVOCAR
AS CANDIDATAS APROVADAS DA CATEGORIA FUNCIONAL DE: PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO), DO TESTE SELETIVO
SIMPLIFICADO, ABERTO PELO EDITAL Nº 078/2017.
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a DESCLASSIFICAÇÃO da candidata abaixo relacionada, tendo em vista que a mesma convocada por meio dos Editais nº. 031, de 14
de março de 2018, e nº. 035, de 27 de março de 2018, não se apresentaram para providenciar os documentos necessários e nem para exames pré-admissionais.
CATEGORIA FUNCIONAL DE: PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO) - Jornada Semanal de 20 horas semanais.
Classiﬁcação
Nome do Candidato
4º
DÉBORA SANCHES BORGES
5º
ANA PAULA ANANIAS
FACES HABILITAÇÃO em Teste Seletivo ﬁcam as candidatas abaixo, CONVOCADAS a comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade para a comprovação
dos pré-requisitos e encaminhamento para exames pré-admissionais.
CATEGORIA FUNCIONAL DE: PROFESSOR (ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO) - Jornada Semanal de 20 horas semanais.
Classiﬁcação
Nome do Candidato
8º
LÍVIA ZUCCOLI BARBOZA
9º
FRANCIELE MARIA PERSEGUELO ALEXANDRIN
O não comparecimento em até 03 (três) dias úteis após a publicação no órgão oﬁcial de Imprensa do Município no “Jornal Oﬁcial do Município de Ibiporã”, DESCLASSIFICARÁ E ELIMINARÁ
as candidatas do Teste Seletivo automaticamente.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
PORTARIA Nº 285, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 64 e incisos, combinado com o artigo 258
da Lei pela Lei Municipal nº 2236/2008,
RESOLVE:
Art.1º Determinar, com fulcro no artigo 248, inciso III; artigo 258, da Lei Municipal nº 2.236/2008, a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 002/2018, em face do
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servidor “J.R.S.O.” - matrícula 4056.1, para apuração de supostas faltas funcionais consubstanciadas no descumprimento dos deveres funcionais elencados no artigo 229, incisos III, V, VII e
XII, artigo 230, incisos I, II, XIV, e XXIV, e artigo 231, incisos I e VII, da Lei Municipal nº 2.236/2008.
Art.2º Constituir, com base no artigo 264 da Lei Municipal nº 2236/2008, Comissão Especial de Processo formada pelos servidores: ESTER ROSANA DE MOURA DA COSTA, matrícula
2499.1 – Assistente Social; ROSANGELA APARECIDA BORGES DOS ANJOS, matrícula nº 473.1 – Técnico de Enfermagem; FLÁVIO APARECIDO RODRIGUES, matrícula 3546.1, Técnico
de Segurança do Trabalho, para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao item precedente;
Art.3º Designar os servidores: NIVALDO MANOEL DE SOUZA, matrícula 1026.1 – Tecnólogo de Gestão Pública, e ANA PAULA RIBEIRO, matrícula 2548.1 - Psicóloga, como Suplentes da
Comissão Especial.
Art.4º. Determinar que os servidores supra designados não poderão declinar de atuar na comissão, salvo por motivo de força maior (devidamente justiﬁcado), ou pelos motivos presentes no
artigo 264, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 2236/2008 (devidamente comprovados).
Art.5º Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva e poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligências necessárias à
instrução processual sem necessidade de prévia notiﬁcação.
Art. 6º Determinar que logo após a publicação desta portaria, seja dada ciência ao servidor (na condição de indiciado), acerca da integralidade dos fatos que lhe são imputados, mediante
notiﬁcação prévia (pessoal ou por AR) devidamente instruída com os documentos que embasam a denúncia, a ﬁm de que possa prestar todos os esclarecimentos prévios considerados
devidos.
Art. 7º Determinar com fulcro no artigo 321 da Lei Municipal nº 2.236/2008 o afastamento preventivo e imediato do servidor indiciado das suas respectivas atividades laborais, sem prejuízo
da remuneração, como medida cautelar, a ﬁm de que não venha a inﬂuir na apuração das supostas irregularidades.
Portaria nº. 285/2018
Parágrafo único - O afastamento preventivo do servidor indiciado perdurará enquanto tramitar o Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2018 ou mediante revogação expressa do ato por
parte da Comissão Processante.
Art.8º Fixar o prazo para conclusão do presente Processo Administrativo Disciplinar, não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação deste ato, podendo ser prorrogado por
igual período quando a situação ou circunstâncias assim exigir.
Art. 9º Determinar a entrada em vigor desta portaria na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

Prefeito do Município

JOÃO TOLEDO COLONIEZI

PORTARIA Nº 286, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 64 e incisos, junto com a Presidente da
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2018, designada pela Portaria No. 285, de 25 de abril de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, na forma do art. 264, § 2º, da Lei Municipal nº 2236/2008 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã, a servidora ROSANGELA APARECIDA BORGES DOS
ANJOS, matrícula nº 473.1 – Técnico de Enfermagem, com exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social, para sob compromisso, desempenhar as funções de Secretária da Comissão
do Processo Administrativo Disciplinar nº. 002/2018.
Art. 2º Este ato, entrará em vigor na data de sua publicação.
ESTER ROSANA DE MOURA DA COSTA
Presidente da Comissão

JOÃO TOLEDO COLONIEZI

Prefeito do Município

IBIPREV
PORTARIA No. 022/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018

Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e Idade para a segurada a Senhora Terezinha
Gomes da Hora e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná e o Instituto de Previdência de Ibiporã, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o disposto no
artigo No. 101, parágrafo único da Lei Municipal nº 2.809/2015, 17 de Dezembro de 2015, artigo 200 parágrafo único da Lei Municipal No. 2.236/2008, c/c o artigo 6º da Emenda Constitucional
No. 041/2003 e considerando o protocolo sob No. 026/2018 - Ibi
RESOLVE:
Art. 1º “APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE”, a pedido com proventos integrais, a servidora TEREZINHA GOMES DA HORA, ocupante do cargo
de Provimento Efetivo de Segurança, em conformidade com a Lei Municipal No. 2.522/2011, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR. Sendo os proventos de sua
Aposentadoria correspondente a Classe “C” - Nível - 13 do Grupo Ocupacional - SOII, da Tabela de Vencimentos no valor de R$ 1.574,33 (um mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e
três centavos) acrescidos de 20% (vinte por cento) de adicional de tempo de serviço. Num total de R$ 1.889,20 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) mensais.
Parágrafo único. Os proventos de sua aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modiﬁcar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos à servidora quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassiﬁcação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da aposentadoria, em conformidade com o artigo 101 e parágrafo único da Lei Municipal nº 2.809/2015,
de 17 de dezembro de 2015. c/c o artigo 7º da Emenda Constitucional No. 041/2003.
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROSANA AP. BORGES DA SILVA
Diretora Presidente do IBIPREV

PORTARIA No. 023/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
Concede aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, para
a segurada a Senhora Expedita Luiza Fares, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná e o Instituto de Previdência de Ibiporã - Ibiprev, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de acordo com o
disposto nos artigos 76 e 106 da Lei Municipal nº 2.809/2015, datado de 17 de dezembro de 2015, artigo 200 parágrafo único da Lei Municipal No. 2.236/2008 c/c o artigo 40, §1º, III, “b” e em
atendimento ao requerido pelo protocolo sob No. 027/2018 – Ibiprev,
RESOLVE:
Art.1º. “APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE POR IDADE”, com proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, a servidora EXPEDITA LUIZA FARES, ocupante do cargo de Provimento
Efetivo de Zeladora, constante da Lei Municipal nº. 2.522/2011, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR. Sendo os proventos de sua Aposentadoria calculados de
acordo com a apuração da média aritmética simples das maiores remunerações da servidora, utilizados de base para contribuição aos Regimes Próprios de Previdência Social, correspondente
a 65,2694% de todo o período contributivo desde setembro/1999, sendo o valor da média apurada de R$ 1.098,29 (um mil, noventa e oito reais e vinte e nove centavos), e na proporção de 7.147
(sete mil, cento e quarenta e sete) dias de contribuição por 10.950 (dez mil, novecentos e cinquenta) dias exigidos, sendo o valor de sua aposentadoria de R$ 716,85 (setecentos e dezesseis
reais e oitenta e cinco centavos) mensais.

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo: Bruno Thiago Silva
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramador: Bruno Thiago Silva
Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoﬁciais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oﬁciais

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
(CNPJ 76.244.961/0001-03)
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Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria, serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APARECIDA BORGES DA SILVA
Diretora Presidente do IBIPREV
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
PORTARIA No. 024/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018

Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e Idade, para o segurado a Senhora Sueli Mara
de Oliveira e dá outras providência

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná e o Instituto de Previdência de Ibiporã, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o disposto
no artigo 102 e 104 da Lei Municipal nº 2.809/2015, 17 de Dezembro de 2015, artigo 200 parágrafo único da Lei Municipal No. 2.236/2008 c/c o artigo 3º da Emenda Constitucional No.
047/2005 e considerando o protocolo sob No. 030/2018,
RESOLVE:
Art. 1 “APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE”, a pedido com proventos integrais, a servidora SUELI MARA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo
de Provimento Efetivo de Tecnóloga em Gestão Pública, em conformidade com a Lei Municipal No. 2.522/2011, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR. Sendo os
proventos de sua Aposentadoria correspondente a Carreira de Serviços Proﬁssionais – SPI - Classe D - Nível “ 26” da Tabela de Vencimentos no valor de R$ 4.201,54 (quatro mil, duzentos e
um reais e cinquenta e quatro centavos) acrescidos de 33% (trinta e três por cento) de adicional de tempo de serviço. Num total de R$ 5.588,05 (cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
cinco centavos) mensais.
º

Parágrafo único. Os proventos de sua aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modiﬁcar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos ao servidor quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassiﬁcação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da aposentadoria, em conformidade com o artigo 7º da Emenda Constitucional No. 041/2003, combinados
com o artigo 104, da Lei Municipal nº 2.809/2015, de 17 de dezembro de 2015.
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROSANA APARECIDA BORGES DA SILVA
Diretora Presidente do IBIPREV
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

Licitações
ATA II - ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO/PROPOSTA
INEXIGIBILIDADE 002/2018
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, que tenham interesse na prestação de serviços médicos nas áreas de ginecologia, pediatria e psiquiatria em regime de plantão
para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar à Rede Municipal.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018), às 09:00 (nove) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibiporã, situada na Rua Padre
Vitoriano Valente, 540 – 2º andar - Centro, Ibiporã/PR, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 830/2017, instalou a sessão para dar continuidade ao presente processo.
Na sessão do dia 05/04/2018, a Comissão Permanente de Licitação decidiu, por unanimidade, HABILITAR a empresa IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, bem como, INABILITAR as
empresas CLINICA DE OLHOS KIKUCHI LTDA, BRIOSS SAUDE MENTAL S/S, MELO, BARRETO & MELO CLINICA MEDICA LTDA, MOURA & CARNEIRO CLINICA MEDICA LTDA, SEKO CLINICA MEDICA LTDA – ME e HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA e conforme Decreto 303/2015, bem como, em consonância com o item 2.3.5. do presente edital conceder o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que sejam sanadas as situações identiﬁcadas em função das mesmas não ter atendido totalmente ao disposto no presente edital. Até a presente data, foram realizados
protocolos com a documentação complementar para reanálise por parte das empresas BRIOSS SAUDE MENTAL S/S (Protocolo nº 5030/2018, de 18/04/2018), MELO, BARRETO & MELO
CLINICA MEDICA LTDA (Protocolo nº 4827/2018, de 13/04/2018), MOURA & CARNEIRO CLINICA MEDICA LTDA (Protocolo nº 4993/2018, de 18/04/2018), SEKO - CLINICA MEDICA LTDA
– ME (Protocolo nº 4973/2018, de 17/04/2018) e HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA (Protocolo nº 4794/2018, de 13/04/2018). A Comissão Permanente de Licitação atesta que, referente
à Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômico-ﬁnanceira, em análise aos documentos protocolizados veriﬁcou-se que as empresas BRIOSS SAUDE MENTAL S/S, MELO, BARRETO & MELO
CLINICA MEDICA LTDA, SEKO - CLINICA MEDICA LTDA – ME e HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA atendem ao solicitado no presente edital e esclarecem os pontos levantados por esta
Comissão, porém no caso da empresa MOURA & CARNEIRO CLINICA MEDICA LTDA a mesma continuou a não cumprir com o instrumento convocatório com relação ao item 5.1.7 alíneas: “d)
Preço ofertado, unitário e total. Deverá ser informado o valor original dos Itens, pois não há disputa por preços, uma vez que este é um Chamamento Público”, “e) Prazo de validade da proposta
de no mínimo 60 (sessenta) dias” e “f) Prazo de execução de no máximo 1 (um) dia a partir do recebimento da ordem de serviço” visto que a proposta impressa com as informações corrigidas
até foi apresentada porém sem assinatura conforme estabelece no mesmo item na alínea “h) Data e assinatura do proponente” não tendo validade para o processo. A Comissão de Avaliação do
Credenciamento Técnico atesta, quanto a Habilitação Técnica e Habilitação dos Proﬁssionais, que atendem ao presente edital os documentos protocolizados pelas empresas BRIOSS SAUDE
MENTAL S/S, MELO, BARRETO & MELO CLINICA MEDICA LTDA e SEKO - CLINICA MEDICA LTDA – ME, porém com relação as empresas: MOURA & CARNEIRO CLINICA MEDICA LTDA
a mesma continuou a não cumprir com o instrumento convocatório com relação ao item 5.1.4 alínea “a) Carteira de Identidade proﬁssional (CRM/PR)” pois novamente o referido documento
foi apresentado em cópia simples quando, conforme item 5.3 do edital, “Os documentos podem ser apresentados em formatos originais, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente, ou por servidor da Administração Municipal ou publicado em órgão da imprensa oﬁcial...”, bem como, a HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA continua a não atender o
presente edital com relação ao item 5.1.3 alínea “a) Certiﬁcado de inscrição e regularidade da licitante no conselho regional de medicina de acordo com a resolução da CFM (Conselho Federal
de Medicina) nº 1980/2011” pois o documento novamente não foi apresentado. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitação decide, por unanimidade, HABILITAR as empresas BRIOSS
SAUDE MENTAL S/S, MELO, BARRETO & MELO CLINICA MEDICA LTDA e SEKO - CLINICA MEDICA LTDA – ME, bem como, INABILITAR as empresas MOURA & CARNEIRO CLINICA
MEDICA LTDA e HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA pelos motivos anteriormente detalhados. Ante o exposto, e considerando o disposto no instrumento convocatório a Comissão Permanente
de Licitação encaminha a documentação das empresas BRIOSS SAUDE MENTAL S/S, MELO, BARRETO & MELO CLINICA MEDICA LTDA e SEKO - CLINICA MEDICA LTDA – ME para
andamento dos próximos trâmites da contratação e, conforme item 2.3.5 do edital decide, por unanimidade, pelo arquivamento da documentação das empresas MOURA & CARNEIRO CLINICA
MEDICA LTDA e HEITOR & CAMILLA MEDICOS LTDA. Cumpre informar que, também conforme o item 2.3.5 do instrumento convocatório, o prazo ﬁnal (15 dias úteis) para apresentação da
documentação pendente por parte da empresa CLINICA DE OLHOS KIKUCHI LTDA, única proponente que ainda não realizou protocolo algum para regularização, é dia 03/05/2018, caso não
haja providências para que sejam sanadas as situações identiﬁcadas pelas Comissões até esta data a documentação será arquivada. Informa-se ainda que, conforme item 2.3.5 do edital, na
hipótese de nova solicitação, a documentação deverá ser totalmente reenviada, nas mesmas condições. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente ata pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e da Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico.
Comissão Permanente de Licitação: Andrey Fernandes Inácio, Marcos Sakamoto e Thaisa Batini Grilo.
Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico: Deise Suemi H. Kotaka, Rafael de Paula Souza e Anna Lúcia de Azevedo.
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018 – PMI, Processo Administrativo nº 90/2018, ref. à aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis para secretarias municipais de Ibiporã. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43)
3178-8483 ou ainda pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 27 de abril de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 – PMI, Processo Administrativo nº 108/2018, ref. à contratação de shows,
locutores, atores e recreadores para a realização da 42ª Festa Junina Municipal. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo
telefone (43) 3178-8483 ou ainda pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 27 de abril de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.
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