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Câmara Municipal
ATO Nº 022/2018
Roberval dos Santos - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal;
R E S O L V E:
Art. 1° Regulamentar o ﬂuxo de fechamento da folha de vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Ibiporã.
Art. 2° O fechamento de dias trabalhados para ﬁns de apuração do relatório de registro de ponto eletrônico dos servidores da Câmara Municipal se
dará do dia 16 do mês anterior à dia 15 do mês corrente que será de competência da folha de pagamento dos vencimentos.
Art. 3° No 1° dia útil após o dia 15 de cada mês, o servidor que exerce cargo de provimento efetivo na função de técnico legislativo, em cumprimento
de suas atribuições previstas na Resolução 02 de 26 de outubro de 2.015, deverá gerar o relatório de registro de ponto eletrônico conforme apuração do fechamento de dias trabalhados e
encaminhar aos servidores desta Casa, via correspondência eletrônica (e-mail) constando no campo assunto “Relatório de Registro de Ponto Eletrônico”.
§1° Caso o dia 15 do mês cair na sexta-feira, o técnico legislativo deverá gerar o relatório de registro de ponto eletrônico no próprio dia 15, após o
registro de ponto eletrônico de entrada de intervalo de almoço correspondente às 13h00min.
§2° Caso o dia 15 do mês cair no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o técnico legislativo deverá gerar o relatório de registro de ponto
eletrônico no último dia útil que o anteceder, após o registro de ponto eletrônico de entrada de intervalo de almoço correspondente às 13h00min.
§3° Sendo a apuração do relatório de registro de ponto eletrônico realizada em qualquer das hipóteses descritas nos parágrafos anteriores deste artigo, os requerimentos de correção e justiﬁcativa e formulários próprios de frequência, deverão considerar o registro de ponto eletrônico referente ao horário de saída correspondente às 17h00min,
cabendo essa responsabilidade exclusivamente aos próprios servidores.
Art. 4° O servidor terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis do recebimento do relatório para as seguintes providências:
§1° – O servidor que exerce cargo de provimento efetivo que veriﬁcar inconformidade em seu relatório, poderá encaminhar diretamente à sua Cheﬁa
imediata (que fará protocolo de recebimento manual no próprio documento), requerimento em 2 (duas) vias, solicitando correção ou justiﬁcativa no relatório de registro de ponto eletrônico. Uma
das vias ﬁcará com a Cheﬁa imediata para dar os devidos encaminhamentos.
I – A Cheﬁa imediata deverá se manifestar em relação aos requerimentos de correção e justiﬁcativa no próprio documento, e encaminhá-los à Presidência com o prazo máximo de até 1 (um) dia útil após o prazo descrito no caput deste artigo.
II – A Presidência irá se manifestar sobre os requerimentos de correção e justiﬁcativa no próprio documento. Dada sua manifestação, a Presidência
devolverá os requerimentos para a Cheﬁa imediata no prazo máximo de 1 (um) dia útil após seu recebimento.
III – Os requerimentos de correção e justiﬁcativa serão encaminhados pela Cheﬁa Imediata ao técnico legislativo incumbido do relatório, na mesma
data em que receber da Presidência, para que seja realizada a regularização do registro de ponto eletrônico nos casos em que couber.
IV – Após o recebimento dos requerimentos entregues pela Cheﬁa imediata com as devidas manifestações, o técnico legislativo deverá fazer os
ajustes no relatório de registro de ponto eletrônico até o prazo máximo de 1 (um) dia útil do recebimento dos documentos.
§2° O servidor que exerce cargo de provimento em comissão, deverá encaminhar o formulário próprio de frequência, em 2 (duas) vias, devidamente
assinado pelo servidor e Vereador titular do gabinete, dentro do prazo descrito no caput deste artigo, para protocolo de recebimento manual junto ao técnico legislativo que lhe encaminhou o
relatório. Uma das vias deverá ﬁcar com o técnico legislativo para que o mesmo possa dar os devidos encaminhamentos de controle, ajustes e regularização, no prazo máximo de até 1 (um)
dia útil do recebimento.
Art. 5° Após as correções e ajustes realizados, o técnico legislativo deverá encaminhar de imediato via correspondência eletrônica (e-mail) o relatório
ﬁnal de registro de ponto eletrônico ao Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos, respeito o disposto no inciso IV, do §1° e §2° do artigo 4° deste Ato.
Art. 6° Após receber o relatório de registro de ponto eletrônico, o Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos deverá
gerar o relatório de folha de pagamento dos vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal e encaminha-lo via correspondência eletrônica (e-mail) à Diretoria Geral até 3 (três)
dias úteis anteriores ao último dia útil do mês corrente, para conferência.
§1° Sendo veriﬁcada alguma inconformidade, a Diretoria Geral deverá comunicar de imediato o Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade
e Recursos Humanos para que proceda a devida regularização e devolução do relatório de folha de pagamento dos vencimentos dos servidores e vereadores via correspondência eletrônica
(e-mail) com as devidas correções, na mesma data.
§2° Estando o relatório de folha de pagamento dos vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal apto ao seu efetivo registro, a
Diretoria Geral deverá informar a Presidência, via correspondência eletrônica (e-mail), encaminhando em anexo os relatórios, para conferência e despacho imediato à tesouraria, para que esta
proceda o lançamento eletrônico bancário.
Art. 7° A tesouraria fará os lançamentos bancários na data do recebimento do relatório da folha de pagamento, de forma programada conforme solicitação da Presidência e a informará via correspondência eletrônica (e-mail) imediatamente, para que possa proceder a ordem de pagamento até o último dia útil do mês.
Art. 8° A veriﬁcação em caixa postal do recebimento das correspondências eletrônicas (e-mails) relacionadas ao relatório de registro de ponto eletrônico, são de responsabilidade exclusiva de cada servidor desta Casa.
Art. 9° A apresentação de requerimentos, formulários próprios de frequência e recursos de justiﬁcativas indeferidas, serão de responsabilidade exclusiva de cada servidor, seja efetivo ou comissionado, independentemente de notiﬁcação da Câmara Municipal. Na ausência de entrega injustiﬁcada em tempo hábil destes documentos, os
descontos na remuneração independerão de aviso prévio.
Art. 10 Nos casos de requerimentos de correção ou justiﬁcativa indeferidos pela Presidência, a Cheﬁa imediata deverá proceder da seguinte forma:
manifestação da decisão da Presidência.
de recurso da decisão.

I – Dará ciencia do indeferimento da justiﬁcativa ao servidor através de comunicação interna, em 2 (duas) vias, na mesma data em que receber a
II – O servidor deverá fazer protocolo de recebimento manual em uma via e neste mesmo documento manifestar sua vontade referente ao interesse
III – A Cheﬁa imediata deverá encaminhar de imediato o documento ao Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos.

IV – No caso do servidor manifestar desinteresse em recurso, o documento deverá ser arquivado na pasta do servidor e o Departamento de Finanças,
Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos, deverá proceder o desconto na folha de pagamento do vencimento em conformidade com o relatório ﬁnal de registro de ponto eletrônico,
realizando o devido desconto em acordo com o indeferimento da justiﬁcativa.
V – No caso do servidor manifestar interesse de recurso, a Cheﬁa imediata deverá anotar no documento que haverá suspensão de qualquer desconto
em folha de pagamento do servidor até a decisão da Presidência sobre o recurso, mediante despacho. O documento será arquivado na pasta do servidor e a Cheﬁa imediata solicitará o visto
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do responsável pelo Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos dando ciencia da suspensão de qualquer desconto vinculado ao requerimento com decisão
de indeferimento.
VI – O recurso da decisão de indeferimento de justiﬁcativa deverá ser apresentado pelo servidor à Presidência, em documento escrito, em 2 (duas)
vias, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após sua ciencia.
VII – A Presidência ﬁcará com 1 (uma) via do documento para apreciação do recurso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis do seu recebimento.
VIII – A Presidência encaminhará para a Cheﬁa imediata sua decisão sobre o recurso até o décimo dia útil do prazo de apreciação, mediante despacho

em 3 (três) vias.

IX – A Cheﬁa imediata fará protocolo de recebimento manual no documento e encaminhará de imediato 1 (uma) via da decisão ao servidor requerente,
que também fará protocolo de recebimento manual.
X – Nessa mesma data a Cheﬁa imediata encaminhará 1 (uma) via da decisão ao Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos
Humanos para as providências cabíveis, com efeitos na folha de pagamento de vencimentos do servidor, no mês subsequente a ocorrência.
Art. 11 No mês de junho de 2018 a apuração dos dias trabalhados ocorrerá de 21 de maio à 15 de junho de 2018.
Art. 12 Nos meses de dezembro a apuração dos dias trabalhados deverá ocorrer de 16 de novembro à 10 de dezembro.
Art. 13 Nos meses de janeiro a apuração dos dias trabalhados deverá ocorrer de 11 de dezembro à 15 de janeiro.
Art. 14 Os modelos de requerimento de correção e justiﬁcativa para ﬁna de regularização e justiﬁcativa pelos servidores de cargo de provimento efetivo
estão disponíveis no ANEXO I e II deste Ato.
disponíveis no ANEXO III deste Ato.

Art. 15 O formulário de frequência para ﬁns de controle, regularização e justiﬁcativa pelos servidores de cargo de provimento em comissão estão

Art. 16 Em casos de ocorrências excepcionais como: exoneração, morte, falta injustiﬁcada, atestado médico de urgência, licenças, ou outras situações
que não correspondem às rotinas previstas neste Ato e que afetem diretamente na ﬁnalização do efetivo pagamento dos vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal, a Diretoria Geral deverá ser comunicada imediatamente pelo técnico legislativo incumbido do relatório de registro de ponto eletrônico ou pelo Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade
e Recursos Humanos, para providências.
necessário, das penalidades cabíveis.

Art. 17 O desrespeito aos prazos e responsabilidades impostos por este Ato, ensejará abertura de processo disciplinar para apuração dos fatos, e se

Art. 18 As ocorrências e infrações dos prazos e responsabilidades impostos por este Ato deverão ser anotadas para registro na forma de correspondência interna remetida pela Diretoria Geral e encaminhadas via correspondência eletrônica (e-mail), para conhecimento da Presidência, junto com o relatório ﬁnal da folha de pagamento dos
servidores e vereadores da Câmara Municipal.
Art. 19 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de Maio do ano de 2.018.
Roberval dos Santos
Presidente

Kleber de Moraes Machado
1ª Secretário
ANEXO I
REQUERIMENTO

Ilmo ao Exmo. Presidente de Câmara Municipal
Ref. Correção em Relatório de Registro de Ponto Eletrônico
Nome do Servidor, função, matrícula, vem requerer a correção do relatório de registro de ponto eletrônico, mediante apresentação de justiﬁcativa anexa a este documento.
___________________________
Assinatura do Servidor
Função
Recebido em: ____/____/____ _____:______
Nome: _________________________________
Assinatura:______________________________

ANEXO II
REQUERIMENTO
Ilmo ao Exmo. Presidente de Câmara Municipal
Ref. Justiﬁcativa de Ausência de Registro de Ponto Eletrônico
Nome do Servidor, função, matrícula, vem mui respeitosamente solicitar o acolhimento de justiﬁcativa da ausência do registro de ponto eletrônico na data de ___/___/______, às ___:___ hs,
pelo motivo que se expõe a seguir:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
___________________________
Assinatura do Servidor

Função
Recebido em: ____/____/____
_____:______
Nome: ____________________________
_____
Assinatura:______________________________
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ANEXO III

Recebido em: ____/____/____

_____:______

Nome: ___________________________________

FORMULÁRIO DE FREQUÊNCIA

Assinatura:________________________________

Assessor (a) Parlamentar: ___________________________________________
Matrícula nº ___________
Gabinete do (a) Vereador(a): ________________________________________
Mês/Ano:_________________

Dia Nº da Ocorrência
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Observações:

Data: _____/_____/_____
Ocorrência:
1Compareceu normalmente
2Falta injustiﬁcada
3Falta justiﬁcada
4Licença para tratamento de saúde
5Prestação de serviço fora do gabinete
6Férias
7Flexibilidade
8Sábado, Domingo, feriado ou ponto facultativo.

Assinatura do(a) Servidor(a)

Assinatura do(a) Vereador(a)

ATO Nº 023/2018
Roberval dos Santos - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal;

são da Câmara Municipal de Ibiporã.

R E S O L V E:
Art. 1° É obrigatório o registro de ponto eletrônico para controle de frequência dos servidores que exercem cargos de provimento efetivo e em comis-

Art. 2° A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Ibiporã será das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, sendo a jornada semanal
máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas, podendo ser modiﬁcada de forma motivada e justiﬁcada pela Presidência desta Casa, em conformidade com o disposto nos artigos 45 e 46 da
Resolução nº 002 de 26 de outubro de 2.015.
no registro de ponto eletrônico.

Art. 3º Todos os servidores da Câmara Municipal de Ibiporã são obrigados a fazer o registro de entrada e saída, bem como do intervalo para almoço,

Art. 4º A remuneração mensal dos servidores da Câmara Municipal de Ibiporã sofrerá descontos quando a somatória dos atrasos injustiﬁcados ou
saídas antecipadas ultrapassar o limite máximo de 15 (quinze) minutos no mês.
§ 1º Não será permitida a simples compensação de hora/dia para efeitos de abono dos atrasos diários.
§ 2º A guarda dos comprovantes de registro de ponto eletrônico são de responsabilidade exclusiva de cada servidor.
§ 3° A falta da apresentação de correção ou justiﬁcativa de ausência de registro de ponto eletrônico pelos servidores em cargo de provimento efetivo,
ensejarão em descontos na remuneração independentemente de aviso prévio ou notiﬁcação da Câmara Municipal.
§ 4° Os requerimentos de correção ou justiﬁcativa de ausência de registro de ponto eletrônico para servidores que exercem cargo de provimento
efetivo deverão ser realizados conforme Anexo I e II do Ato 022/2018.

w w w . i b i p o r a . p r . g o v . b r
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§ 5° A falta da apresentação de formulário de frequência para controle e regularização da ausência de registro de ponto eletrônico pelos servidores em
cargo de provimento em comissão, ensejarão em descontos na remuneração independentemente de aviso prévio ou notiﬁcação da Câmara Municipal.
§ 6º Para efeitos de descontos, a jornada mensal da remuneração deve ser reduzida, em espécie, a valores correspondentes a minuto, hora e dia,
conforme o caso, devendo processar-se, na mesma proporção do período de tempo a ser descontado.
Art. 5° Ao ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo ﬁca estabelecida a jornada de trabalho das 7h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, sendo
obrigatório o intervalo de almoço ou descanso em conformidade com o art. 23 da Lei 2236/2008.
Art. 6º Aos ocupantes dos cargos de Advogado e Jornalista será permitido o registro de controle de frequência em ﬂexibilidade de horário, observandose o cumprimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, sendo obrigatório o intervalo de almoço ou descanso em conformidade com o art. 23 da Lei 2236/2008.

Art. 7º Aos servidores que exercem cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Ibiporã será permitido o registro de controle de frequência em ﬂexibilidade de horário, observadas as disposições do caput do art. 46 da Resolução n° 02/2015, no cumprimento da carga horária máxima de 40 horas de
jornada de trabalho semanais.
§ 1º A direção, a coordenação e o controle das tarefas inerentes às atribuições do gabinete, desempenhadas pelo respectivo servidor que exerce cargo
de provimento em comissão da Câmara Municipal de Ibiporã, conforme os incisos VI e IX do art. 5° da Resolução n° 02/2015, será de alçada exclusiva do Vereador titular.
§ 2° O controle e regularização do registro de ponto eletrônico dos servidores que exercem cargo de provimento em comissão deverão ser realizados
por meio de preenchimento de formulário próprio de frequência, conforme Anexo III do Ato 022/2018.
de Contas do Estado do Paraná.

§ 3° É vedado o pagamento de horas extraordinárias para servidores de cargo de provimento em comissão, conforme Acórdão 6290/15 do Tribunal
§ 4° A ﬂexibilidade de que trata o caput deste artigo, não caracteriza sistema de banco de horas.

Art. 8o Competirá ao Departamento de Finanças, Orçamento, Contabilidade e Recursos Humanos o apontamento dos atrasos e lançamentos dos
respectivos descontos em folha de pagamento.
Art. 9° Farão parte do assento funcional do servidor às faltas não justiﬁcadas.
Art. 10 Será caracterizado como serviço extraordinário aquele realizado após o 15o (décimo quinto) minuto da jornada diária normal do servidor efetivo,
mediante autorização prévia emitida pela cheﬁa imediata.
Art. 11 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Ato nº 025/2017.
Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de maio do ano de 2.018.
Roberval dos Santos
Presidente

Kleber de Moraes Machado
1ª Secretário

ATO Nº 024/2018
ROBERVAL DOS SANTOS - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal.
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR à pedido, a partir do dia 1º de Junho de 2018, a Sra. KAMILA SANGUANINI COLOMBO, matrícula 086-1, do cargo de Provimento
em Comissão de ASSESSORA PARLAMENTAR, nível CC-01, lotada no Gabinete do Vereador JOSÉ APARECIDO DE ABREU, na Câmara Municipal de Ibiporã.
Art. 2º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1° de Junho de 2018.
Gabinete da Presidência, aos 04 dias do mês de Junho do ano de 2018.
Roberval dos Santos
PRESIDENTE

Kleber de Moraes Machado
1º SECRETÁRIO

ATO Nº 025/2018
ROBERVAL DOS SANTOS - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal.
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear, a partir do dia 04 de Junho de 2018, a Sra. THAIS CREMONEZ LIBRAIS, portadora da Identidade RG n° 12.441.272-2 SESP-PR e CPF
n° 094.218.469-66, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de ASSESSORA PARLAMENTAR, nível CC-01, lotada no Gabinete do VEREADOR JOSÉ APARECIDO DE ABREU, na
Câmara Municipal de Ibiporã.
Art. 2º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Junho do ano de 2018.
Roberval dos Santos
PRESIDENTE

Kleber de Moraes Machado
1º SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 07/2018
ROBERVAL DOS SANTOS - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, II, da Lei
Orgânica do Município e pelo art. 17, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Legislativo Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido que nos dias úteis dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo FIFA 2018, durante a Fase de Grupos da Rodada de 1 (um)
a 3 (três), a Câmara Municipal de Ibiporã terá seu expediente ﬁxado na seguinte conformidade:
I – nos dias úteis em que os jogos se iniciarem às 15h00min, o expediente se dará das 08h00min às 14h00min, sem intervalo de almoço;
II – nos dias úteis em que os jogos se iniciarem às 09h00min, o expediente se dará das 13h00min às 17h00min.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Dê-se conhecimento.
Gabinete da Presidência, 30 de Maio de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente
PORTARIA Nº 08/2018
ROBERVAL DOS SANTOS - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal e pela Lei Municipal nº 2.236, de 10 de dezembro de 2008.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender o tempo de efetivo exercício de estágio probatório da servidora CAMILA TALITA AMANCIO DE PAULA MACHADO – Técnico Legislativo do Quadro
de Pessoal do Legislativo Municipal de Ibiporã, matrícula 074-1, compreendendo o período de 02 de abril a 14 de outubro de 2018, em face do afastamento de seu cargo, por motivo Licença
para Tratamento da Própria Saúde e Licença à Gestante (Maternidade).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se.
Dê-se conhecimento.
Gabinete da Presidência, 30 de maio de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Diante aos documentos acostados no presente processo administrativo nº. 026/2018, processo de inexigibilidade de licitação nº. 008/2018, inclusive termo de
referência e pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Licitação e Setor Jurídico, estando em conformidade com a legalidade exigida para o ato, HOMOLOGO o presente processo
para contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 37, XXI da Constituição Federal e artigo 25, I da Lei 8.666/1993, no valor total de R$ 272,66 (duzentos e setenta e
dois reais e sessenta e seis centavos) referentes à aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias (ida e volta) para o trecho Londrina-Curitiba/PR, com a ida no dia 12/06/2018 e retorno no
dia 15/06/2018 para o servidor Artur Sebastião Gomes Fernandes, junto à empresa Viação Garcia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 78.586.674/0001-07, situada à Avenida Celso Garcia Cid,
1.100, na cidade de Londrina/PR, CEP 86036-000.
Ibiporã, 05 de Junho de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo 026/2018
Processo de inexigibilidade de licitação nº. 008/2018
Contratante: Câmara Municipal de Ibiporã/PR;
Contratada: Viação Garcia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 78.586.674/0001-07, situada à Avenida Celso Garcia Cid, 1.100, na cidade de Londrina/PR, CEP 86036-000;
Objeto: Aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias (ida e volta) para o trecho Londrina-Curitiba/PR, com a ida no dia 12/06/2018 e retorno no dia 15/06/2018 para o servidor Artur Sebastião
Gomes Fernandes;
Base legal: artigo 37, XXI da Constituição Federal e artigo 25, I da Lei 8.666/1993;
Valor total: R$ 272,66 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos);
Dotação orçamentária: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.001.01.031.0015.2003.3.3.90.39.00.00
Foro: Comarca de Ibiporã/PR.
Ibiporã, 05 de junho de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Diante aos documentos acostados no presente processo administrativo nº. 027/2018, processo de inexigibilidade de licitação nº. 009/2018, inclusive termo de
referência e parecer emitido pela Comissão Permanente de Licitação, estando em conformidade com a legalidade exigida para o ato, HOMOLOGO o presente processo para contratação direta
por inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 37, XXI da Constituição Federal, artigo 25, II e art. 13, VI da Lei 8.666/1993, no valor total de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa
reais) referentes à contratação da empresa UNIPÚBLICA – Escola de Gestão Pública – Eﬁciência Capacitação e Treinamento Proﬁssional Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.329.884/000141, situada à Rua Desembargador Clotário Portugal, nº. 39, Bairro Centro, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80.410-220, para ministrar curso de capacitação técnica para servidor público.
Ibiporã, 5 de Junho de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo 027/2018
Processo de inexigibilidade de licitação nº. 009/2018
Contratante: Câmara Municipal de Ibiporã/PR;
Contratada: UNIPÚBLICA – Escola de Gestão Pública – Eﬁciência Capacitação e Treinamento Proﬁssional Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.329.884/0001-41, situada à Rua Desembargador Clotário Portugal, nº. 39, Bairro Centro, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80.410-220;
Objeto: contratação de empresa para ministrar curso de capacitação técnica para servidor;
Base legal: artigo 37, XXI da Constituição Federal, artigo 25, II e art. 13, VI da Lei 8.666/1993;
Valor total: R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais);
Dotação orçamentária: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
01.001.01.031.0015.2003.3.3.90.39.00.00
Foro: Comarca de Ibiporã/PR.
Ibiporã, 5 de Junho de 2018.
Roberval dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Processo Administrativo n.o 036/2017
Pregão Presencial n.o 004/2017

TERMO DE REVOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIPORÃ/PR, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Súmula 473 – STF, c/c o art. 49 da Lei n.
8.666/93 e
CONSIDERANDO o não comparecimento injustiﬁcado por parte das empresas concessionárias, conforme Ata de realização do Pregão Presencial n.o 004/2017 declarada
DESERTA;
Considerando a suspensão processo administrativo n.o 036/2017 na forma constante no Termo de Homologação do dia 21 de Dezembro de 2017 e ainda o aumento da
cotação de valores para este ano de 2018;
CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever seus atos por motivo de conveniência e
oportunidade, ressalvado o interesse público;
CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o
interesse de todos os cidadãos;
RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, o processo administrativo nº. 036/2017, e conseqüentemente a licitação por pregão presencial nº.
004/2017, cujo objeto é a aquisição de veículo automotivo zero quilômetro.
Ibiporã, 05 de junho de 2018.
ROBERVAL DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Contratos
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.
PROC. ADM. Nº. 091/2018 – Processo Dispensa Nº. 006/2018 – CONTRATO Nº. 081/2018.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para realização de cursos de qualiﬁcação proﬁssional no âmbito do
Programa Qualiﬁca Brasil.
VALOR TOTAL: R$ 216.604,00 (Duzentos e dezesseis mil, seiscentos e quatro reais)
O presente termo tem por objeto:
- A rescisão amigável do Contrato nº. 081/2018 celebrado com SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI a partir de 06 de junho de 2018.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO: 06 de junho de 2018.
.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC.
PROC. ADM. Nº. 092/2018 – Processo Dispensa Nº. 007/2018 – CONTRATO Nº. 082/2018
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação do Serviço de Aprendizagem Comercial - SENAC para realização de cursos de qualiﬁcação proﬁssional no âmbito do Programa
Qualiﬁca Brasil.
VALOR TOTAL: R$ 189.298,00 (Cento e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais)
O presente termo tem por objeto:
- A rescisão amigável do Contrato nº. 082/2018 celebrado com SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC a partir de 06 de junho de 2018.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO: 06 de junho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
PROC. ADM. Nº. 062/2014 – Processo Inexigibilidade Nº. 003/2014 – CONTRATO Nº. 070/2014.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, compartilhamento de pontos de ﬁxação em postes, visando adequar a estrutura municipal para o Programa Cidades Digitais do Ministério das
Comunicações.
O presente Termo Aditivo objetiva:
- prorrogar o prazo de vigência do contrato para o dia 06 de maio de 2019.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 03 de maio de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 – PMI, Processo Administrativo nº 123/2018, ref. à aquisição de equipamentos
médicos, ﬁsioterápicos, materiais e instrumentais. 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, 05 de junho de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2018 – PMI, Processo Administrativo nº 110/2018, ref. à contratação de empresa
para o fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda (zoyzia japônica). 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, 05 de junho de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.

SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
Objeto: Aquisição Imediata de 6 Roupeiros em Aço com 12 portas sobrepostas com venezianas para ventilação.
Tipo: Menor Preço por item.Data de Abertura: 21/06/2018às 09:00 horas.
Valor Máximo Estimado: R$ 4.813,68 (Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Oito Centavos).
Disponibilidade do Edital: Pelo site www.samaeibi.com.br ou diretamente na sede do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Av. Santos Dumont, 565, Centro, Ibiporã/Pr
(De Segunda a Sexta-feira das 08:30 às 11:30 hs e das 13:30 às 16:00 hs).
Informações: Através do telefone (43) 3258 8195 – Setor de Licitações
Ibiporã, 06 de Junho de 2018.
Edivaldo de Paula
Diretor Presidente do SAMAE
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