PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Sete de Setembro, n° 713— Centro — Paiçandu — PR
E-mail: compras.saude@paicandu.pr.gov.br
CNPJ: 30.372.673/0001-33
'M(44) 3244-1012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 31/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2 74/2020
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA com finalidade visando aquisição de
TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IgG e IgM COVID-19, para atender as
necessidades desta Autarquia Municipal de Saúde, em caráter de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA no
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a favor da empresa RANGEL HOSPITALAR
EIRELI, inscrita no CNPJ sob n. 29.907.666/0001-00, por apresentar proposta mais vantajosa à
administração publica.

Paiçandu, 24 de Junho de 2020.
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Unidades Básicas da Autarquia Municipal de Saúde do Município,
conforme constante Anexo I — Termo de Referência, ficando da
seguinte forma:
CLAUSULA PRIMEIRA—DA DOTAÇÃO ORÇAM ENTAR1A
I nc lu i-se:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.1002.2628.000 — Manutenção
do incentivo financeiro da APS Percapita de transição ponderada
(Federal).
33.90.30 - Material de consumo
FONTE— 00380
FICHA — 0981
CLÁUSULA SEGUNDA —DA RETIFICAÇÃO
Aliem-se a cláusula décima e ratifica-se todas as demais cláusulas c
condições anteriormente acordadas da Ata Registro de Preços
042/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente
modificadas por este Instrumento.
Paiçandu - PR 24 de junho de 2020.
MILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA
Autarquia Municipal de Saude
Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificad or:A3395BBB
40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEI' DE
COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO AUMENTO DE META
EXTRATO IV TERMO ADITIVO — AUMENTO DE META FISICA
DO CONTRATO N° 005/2019 — TOMADA DE PREÇOS N°
001/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAIÇA_NDU
CON1RADO: GRESCON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrito
no CNPJ: 00.858.248/0001-98.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57. hm. II, DA LEI Isfi 8666191
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: § 1° Fica acertado entre as
partes o 3° termo aditivo de AUMENTO DE META FISICA no
valor de R$ 48.935,09 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco
mais nove centavos) nos termos do art. 65 § l" da Lei n° 8666/93,
Tendo em vista o levantamento in loca realizado na obra supracitada
para que seja possível dar andamento nos serviços junto a empresa
responsável, foi verificado que alguns serviços contemplados no
trato deveriam ser glosados e outros aditados conforme orçamento
gramado, parecer técnico em anexo e outros documentos
pertinentes a reprogramação do mesmo. O objeto é a contratação de
empresa especializada em Construção Civil para reforma de unidade
de atenção especializada em saúde. UBS do centro e fisioterapia.
atendendo as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Obras, de acordo com o memorial descritivo,
especificações gerais, projeto básico c projeto executivo, cronograma
fisico financeiro, termo de referência, partes integrantes deste edital.
descrição contida no contrato 005/2019.
§
- O valor atual do contrato de R$ 557.961,22 (quinhentos e
cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e arn reais, vinte e dois
centavos), com valor aditado de RS 235.302,03 (duzentos e trinta e
cinco mil trezentos e dois reais, três centavos) e valor glosado de R$
186.366,94 (cento e oitenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais,
noventa e quatro centavos), passara ao valor reprogramado de R$
606.896,31 (seiscentos e seis mil oitocentos e noventa e seis reais.
trinta e um centavos), um aumento de R$ 48.935,09 (quarenta e oito
mil novecentos e trinta e cinco reais, nove centavos).
Sem mais alterações.
Paiçandu-Pr.. 17 de junho de 2020.
TA RCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeitura Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Caro line da Silva Mac ri
Código I dentificador:8876D164
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COMPRAS E LICITAÇÕES"
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N°31/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 74/2020
AVISO DE RATIFICAÇÃO
Toma-se pública a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA com finalidade
visando aquisição de TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO
QUALITATIVA igG e IgM COVID-19, para atender as
necessidades desta Autarquia Municipal de Saúde, em caráter de
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais), a favor da empresa RANGEL HOSPITALAR
EIRELI, inscrita no CNP) sob n. 29.907.666/0001-00, por apresentar
proposta mais vantajosa à administração publica.
Paiçandu, 24 de Junho de 2020.
HAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA
Presidente da Autarquia de Saúde
Publicado por:
Carofine da Silva Macri
Código Identificador:] 9F4I 5B1
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ATA RESUMIDA - 10" SESSÃO ORDINÁRIA - 16/6/2020
Ata resumida da 10" sessão ordinária, realizada em 16/6/2020. Aos
dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sala de
sessões da Câmara Municipal de Palmeira. Estado do Paraná. com
sede na rua Coronel Vida. 211, Centro, no horário regimental,
realizou-se a 10° (décima) sessão ordinária da C (quarta) sessão
legislativa da 17" (décima sétima) legislatura, presidida pelo Vereador
Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos Vereadores Anselmo
Heánheeher Osório e Marcos Ribas e com a presença dos Vereadores
Arildo Santos Zaleski, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto
Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Czelusniak. Havendo número
legal de Vereadores o senhor Presidente, em nome de Deus e pelo
Povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão
anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram
apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, em
bloco, foram aprovados por unanimidade os requerimentos 32, 33 e
342020. Em discussão e votação única, foi aprovada por unanimidade
a indicação 20/2020. Em discussão única e fmtação nominal, foi
aprovada por unanimidade a emenda supressiva ao projeto de lei
complementar 18/2019, frotoccdada sob número 960/2019. Em 2"
discussão e votação nominal, foi aprovado por unanimidade o projeto
de lei complementar 18.2019 com emendas aprovadas. Em votação
única, foi rejeitado pela maioria o requerimento de adiamento da
discussão por 10 dias do substitutivo ao projeto de lei 5382/2019.
apresentando pelo Vereador João Alberto Ferreira da Costa Em 1'
discussão e votação nominal, foi aprovado pela maioria o substitutivo
ao projeto de lei 5382/2019, com voto contrário do Vereador João
Alberto Ferreira da Costa. Em I" discussão e votação, em separado,
foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5494. 5503, 5505,
5509, 5513 ao 5519 e 5521 ao 5525/2020. Em 1" discussão e votação
nominaL foi aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar
28/2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente
lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 23 (vinte
e três) do corrente, no horário regimental, constando na ordem do dia
a discussão e votação única do requerimento 3512020 e da indicação
2112020 e a 2' discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei
5382/2019, dos projetos de lei 5421, 5494, 5501 5505, 5509. 5513 ao
5519 e 5521 ao 5525/2020 e dos projetos de lei complementar
17:2019 e 28/2020, Agradeceu a presença de todos e em nome de

