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Contratos
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: AFONSO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.
PROC. ADM. Nº. 152/2017 – Pregão Nº. 111/2017 – CONTRATO Nº. 337/2017.
O presente termo aditivo objetiva:
- Acréscimo de valor do contrato na importância de R$14.445,90 (Quatorze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), correspondendo a 16,81% do valor original do
contrato.
- Com o referido acréscimo, o valor do contrato passará a ser de R$100.394,87 (Cem mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 13 de julho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
ERRATA
Referente o EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, publicado à página 2, na Edição nº 660, do dia 13 de julho de 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: CFM ENGENHARIA LTDA.
PROC. ADM. Nº. 064/2017 – Concorrência Nº. 001/2017 – CONTRATO Nº. 280/2017.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada para a reforma parcial da sede da Prefeitura Municipal de Ibiporã para implantação da nova sede das
Secretarias Municipais de Obras e Planejamento, sendo reforma medindo 342,51m², localizada na Rua Padre Vitoriano Valente, 540 - Centro – Ibiporã/PR, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO:
Constou: 12 de junho de 2018.
Correto: 12 de julho de 2018.
IBIPORÃ, 16 de julho de 2018
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
ERRATA
Referente o EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, publicado à página 2, na Edição nº 660, do dia 13 de julho de 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: CFM ENGENHARIA LTDA.
PROC. ADM. Nº. 064/2017 – Concorrência Nº. 001/2017 – CONTRATO Nº. 280/2017.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada para a reforma parcial da sede da Prefeitura Municipal de Ibiporã para implantação da nova sede das
Secretarias Municipais de Obras e Planejamento, sendo reforma medindo 342,51m², localizada na Rua Padre Vitoriano Valente, 540 - Centro – Ibiporã/PR, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO:
Constou: 12 de junho de 2018.
Correto: 12 de julho de 2018.
IBIPORÃ, 16 de julho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: INSECT COMÉRCIO DE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
PROC. ADM. Nº: 110/2018 – Pregão Nº: 063/2018 – CONTRATO Nº: 257/2018.
OBJETO: Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda (zoyzia japônica).
VALOR TOTAL: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais ).
PRAZO DE ENTREGA: 3 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15 de julho de 2019.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota ﬁscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 2465
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 08.001.15.122.0008.2050
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000
GESTOR DO CONTRATO: Alexandre Lourenço Ferreira (Obras).
FISCAL DO CONTRATO: José Camilo de Souza Santos.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de julho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

Licitações
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 110/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2018 – PMI, referente à contratação de empresa
para o fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda (zoyzia japônica), disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento
licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO da empresa INSECT COMÉRCIO DE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, vencedora do item 1 do
lote 1 e, item 1 do lote 2, no valor total de R$ 116.000,00. Ibiporã, 13 de julho de 2018. João Toledo Coloniezi. Prefeito Municipal.
Ata VI – 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 nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (29/06/2018), 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 continuidade ao presente processo e
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julgamento dos novos envelopes de Habilitação/Proposta da inexigibilidade em epígrafe. Cumpre recordar que na sessão do dia 11/06/2018 a Comissão Permanente de Licitação, decidiu
INABILITAR a empresa IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em função da Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, embasada por
Despacho da Procuradoria Geral do Município, ter veriﬁcado que uma das proﬁssionais credenciadas pela referida empresa era servidora do município, Sra. Suelen Honório Formigoni, e que
havia restrição no edital quanto a esta situação, deste modo, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que fosse sanada a situação identiﬁcada. Na sessão de hoje, foi veriﬁcado o
protocolo da empresa IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com a ﬁnalidade de sanar o problema identiﬁcado, bem como, das empresas B MARCELA PINHA CARDEAL VOLPI CLINICA
MEDICA – ME e EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALARES LTDA interessadas em se credenciar, estando presente e devidamente
credenciado o representante da empresa EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA. Em atendimento ao item 2.3 do edital, a
Comissão Permanente de Licitação convocou os membros da Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico, composta pelos servidores da Rafael de Paula Souza (Enfermeiro Geral) na
área ginecológica, Deise Suemi Hayashi Kotaka (Coordenadora da Estratégia Saúde da Família) na área de pediátrica, Anna Lúcia de Azevedo (Diretora da Saúde Mental) na área psiquiátrica,
designados pela Secretaria Municipal de Saúde para exame da documentação técnica apresentada, porém no caso da Sra. Anna Lúcia de Azevedo (Diretora da Saúde Mental), matrícula nº
4232 foi encaminhado o Comunicado Interno nº 382/2018, de 25/06/2018, da Secretaria Municipal de Saúde informando sua ausência em função de atestado médico e que a mesma seria
substituída pela servidora Tissiane Soares Seixas de Mattos, matrícula nº 4344, a qual informou ser Coordenadora da Divisão de Programas de Saúde. Cumpre informar que antes do início da
sessão o representante da empresa EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA informou ter percebido posteriormente que na data
do seu protocolo, 21/06/2018, não juntou ao envelope de Habilitação/Proposta o contrato social e as declarações solicitadas no instrumento convocatório, quando a Comissão Permanente de
Licitações orientou o mesmo a se dirigir a Divisão de Protocolos e protocolizar tais documentos que, por se tratar de um credenciamento, já seriam juntados ao processo e analisados nesta
sessão, porém fomos informados que o sistema de protocolo deste município estava com problemas técnicos naquele momento, sendo assim, os referidos documentos foram juntados e
analisados, sendo que durante a sessão foi observado o retorno à normalidade do sistema de protocolo, deste modo, o protocolo de tais documentos foi realizado naquele momento pelo membro
da Comissão Permanente de Licitação Sr. Marcos Sakamoto. Visando dar maior segurança jurídica à contratação, foi efetuada a consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
bem como, ao Portal da Transparência da Controladoria Geral da União para veriﬁcar se as novas empresas participantes possuíam alguma restrição de participação em licitação, quando foi
veriﬁcada a indisponibilidades do site da Controladoria Geral da União sendo veriﬁcado então no Tribunal de Contas da União, não sendo constatada qualquer restrição em ambos os locais.
Posto isso, preliminarmente foi analisado pela Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico da Secretaria Municipal de Saúde o protocolo nº 7762/2018, de 19/06/2018, da empresa IRATI
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA quando veriﬁcou-se que a mesma sanou os problemas anteriormente identiﬁcados suprimindo do quadro de proﬁssionais credenciados a Sra. Suelen
Honório Formigoni. Em seguida a Comissão Permanente de Licitação promoveu a abertura do Envelope de Habilitação/Proposta das empresas B MARCELA PINHA CARDEAL VOLPI CLINICA
MEDICA – ME e EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA, contendo as documentações e propostas, quando as mesmas foram
analisadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelo representante da empresa aqui presente e pela Comissão de Avaliação do Credenciamento Técnico. A
Comissão Permanente de Licitação atesta que, referente à Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômico-ﬁnanceira, bem como, a Proposta, a empresa EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA cumpriu integralmente com o solicitado no presente edital, porém no caso da empresa B MARCELA PINHA CARDEAL VOLPI
CLINICA MEDICA – ME a mesma não cumpriu com: item 5.1.1 alínea “a) Registro comercial, no caso de empresário individual” visto que o documento até foi apresentado, porém 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...” e item 5.1.7 alíneas: “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” todas elas relacionadas a proposta impressa que até foi apresentada porém sem tais informações. A Comissão
de Avaliação do Credenciamento Técnico em análise a Habilitação Técnica e Habilitação dos Proﬁssionais atesta que ambas as empresas não cumpriram integralmente com o solicitado no
presente edital, sendo que a empresa B MARCELA PINHA CARDEAL VOLPI CLINICA MEDICA – ME não cumpriu com: item 5.1.4.2 alínea “c) proﬁssional autônomo que presta serviços à
licitante, mediante contrato de prestação de serviços: cópia autenticada do contrato em vigor” visto que a referida empresa até apresentou o documento, porém com algumas informações
inconsistentes que geraram dúvidas na avaliação e a empresa EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA não cumpriu com: item
5.1.4.1 alíneas “b) Diploma de Especialização ou residência médica na categoria escolhida, sendo reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” e “c) Certidão que comprove a adimplência
junto ao Conselho Regional de Medicina com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para abertura dos envelopes (Preâmbulo)” visto que os referidos documentos
não foram apresentados. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitação decide por unanimidade, HABILITAR a empresa IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, bem como, INABILITAR
as empresas B MARCELA PINHA CARDEAL VOLPI CLINICA MEDICA – ME e EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO – HOSPIALARES LTDA pelos
motivos anteriormente detalhados 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. Caso não haja providências durante o período, a proposta será arquivada, sendo descartada a documentação apresentada. Na hipótese de nova solicitação,
a documentação deverá ser totalmente reenviada, nas mesmas condições. Cumpre registrar que o representante da empresa EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MÉDICO – HOSPIALARES LTDA solicitou se retirar da sessão antes do fechamento desta ata de registro dos trabalhos, o que foi permitido pela Comissão Permanente de Licitação, quando foi
informado que encaminharíamos a ata com as informações do certame via ofício por e-mail, bem como, estaria disponível no Portal da Transparência no endereço eletrônico do município, deste
modo o mesmo informou que aguardaria o encaminhamento das informações por e-mail para as providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 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 Tissiane Soares S. de Mattos.

Obras
Folha nº - 01/01
DECRETO N°. – 292/2018, DE 12 DE JULHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, em conformidade
com o contido no requerimento protocolado sob nº. – 8.398/2018.
DECRETA:
Art.1º Fica aprovado de conformidade com a legislação vigente, o Projeto de SUBDIVISÃO da Chácara 02 (ZERO DOIS) da Quadra 02 (ZERO DOIS) da planta do
Loteamento denominado RECANTO ELDORADO Ibiporã/Pr, medindo 2.507,50M2 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETE VÍRGULA CINQUENTA METROS QUADRADOS), matrícula de Cartório
nº 13.026, ﬁcando os mesmos com as seguintes denominações e metragens:
CHÁCARA 02.................................................................MEDINDO 1.253,75M2
CHÁCARA 02-A............................................................MEDINDO 1.253,75M2
Conforme plantas e memoriais descritivos arquivados na seção competente desta municipalidade
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA
Secretário Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal
Edilson - 1085

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo: Bruno Thiago Silva
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramador: Camilla Arisa Hasebe
Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoﬁciais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oﬁciais
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Folha nº - 01/01
DECRETO N°. – 293/2018, DE 12 DE JULHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, em conformidade
com o contido no requerimento protocolado sob nº. – 8.599/2018.
DECRETA:
Art.1º Fica aprovado de conformidade com a legislação vigente, o Projeto de SUBDIVISÃO do Lote 03 (ZERO TRÊS) da Quadra 07 (ZERO SETE) da planta do
Loteamento denominado JARDIM CASA GRANDE Ibiporã/Pr, medindo 270,00M2 (DUZENTOS E SETENTA METROS QUADRADOS), matrícula de Cartório nº 14.076, ﬁcando os mesmos com
as seguintes denominações e metragens:
LOTE 03............................................................................MEDINDO 135,00M2
LOTE 03-A........................................................................MEDINDO 135,00M2
Conforme plantas e memoriais descritivos arquivados na seção competente desta municipalidade
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA
Secretário Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal
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