
PREFEITURA DO MUNÍCÍPIO DE CORNÉLÍO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUiU

CNPJ 76^1.941/0001-70

PROJETO DE LEI N" 278/18

Data: 03/12/2018

SUMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO

MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE

CRÉDITO ADICIONAL OU ESPECIAL NO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORNÉLÍO
PROCÓPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

AMIN JOSÉ HANNOÜCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

Art. I" - Esta lei autoriza o Executivo municipal a efetuar a
abertura de crédito adicional ESPECIAL no orçamento do município de Cornéiio Procópio para o
exercício de 2019.

Art. 2" - Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento-
programa do Município de Cornéiio Procópio, para o exercício de 2019, um crédito adicional
ESPECIAL no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante as seguintes
providências:

1 - inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

a) Pavimentação de vias urbanas -
09.03.15.04.451.1.1.031.4.4.90.51.00.00.00.00.1.031 -R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Art. 3" - Como recursos para abertura do crédito ESPECIAL de
que trata a presente Lei, serão utilizadas:

•  As receitas provenientes de operações de crédito autorizadas pela Lei Municipal n° 217/18,
de 04/04/2018.

Câmara Municipal de
Cornéiio procópio
Recebido em /Wr/18
Horas:

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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Art. 4" - Fica incluído ao Anexo 1 - Programas e Metas, da Lei n°
244/18, de 23/05/2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, a ação 1.031 - Pavimentação de
Vias Urbanas, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) oriundos de contração de
operação de crédito.

Art. 5° - Fica incluído ao Anexo 2 - Demonstrativo das Ações na
Lei Municipal 74/17 de 28/08/2017 - Plano Plurianual 2018-2021 a ação 1.031 ~ Pavimentação
de Vias Urbanas, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) oriundos de contração de
operação de crédito.

disposições em contrário.
Art. 6" - Esta Lei entra em vigor em 01/01/2019, revogando-se as

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2018

Amin José Hannduehe

Prefeito.
/

V Cláudio Tfoprbi^ Bernardo
itauamdokÊêPáfdül^íunicípio

Sueli Cecília Teodoro

Diretora do Departamen^ro Contabilidade '

Vinculada pelo art. 52 da Lei Complementar n° 179/12

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.corneiioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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PRO.JETO DE LEI N"278/18

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa
Legislativa, o Projeto de Lei, que Autoriza a reabertura (inclusão) de Crédito Adicional
Especial para o exercício de 2019. que trata da contratação de operação de crédito com a Agência
de Fomento do Paraná S.A., no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para fins de
pavimentação de vias urbanas do Município.

Esta contratação foi autorizada pela Lei Municipal 217/18, de
04/04/2018 e a abertura do Crédito Adicional no Orçamento de 2018 através da Lei Municipal
225/18 de 02/05/2018.

O início do procedimento licitatório está em andamento com a
funcional aberta no exercício corrente, entretanto sua execução acontecerá somente no exercício de
2019, para isto é necessário que seja feita a inclusão da funcional naquele Orçamento para que não
ocorra atraso nos procedimentos e que a continuidade na execução seja realizada de forma
organizada sem atropelos, pois se trata de um projeto que visa o desenvolvimento e execução de
obras de pavimentação de várias vias urbanas na cidade.

Segue em anexo cópia da Autorização para Licitação que
demonstra as ruas contempladas com a pavimentação.

Assim, submetemos o presente Projeto de Lei para a apreciação
dos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis.

Atenciosamente

Amin José Hannouche

Prefeito

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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LEI N" 225/18

Data; 02/05/2018

SÚMULA; Abre Crédito Adicional ou Especial no
Orçamento do Município de Cornéiio Procópibt' ; j
para o Exercício de 2018.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confcjríçias por lei,

FAZ SABER

SANÇÃO
SnncVno ncstn dntn a Lei n°225/18.

C. Prbcópio, 02 de mnío dc 2018

Prefeito

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguiiií^, a

Art. 1" - Esta lei autoriza o Executivo municipal a efetuar a

abertura de crédito adicionai ESPECIAL no orçamento do município dc Cornéiio Procópio para o'
exercício de 2018. j

j

Art. V - Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento-

programa do Município de Cornéiio Procópio, para o exercício de 2018, um crédito adicional
ESPECIAL no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante as seguintes

providências:

1  - inclusão dc rubricas dc despesa nas dotações

orçamentárias:

a) Pavimentação de vias urbanas

09.03.15.04.451.1.1.031.4.4.90.51.00.00.00.00.1031 -R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-C
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
prccuradorIamcp@gmail.com
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Art. 3° - Como recursos para abertura cio crédito ESI^ECIAL
de que trata a presente Lei, serão utilizadas:

•  As receitas provenientes de operações de crédito autorizadas pela Lei Municipal n" 217/18.
de 04/04/2018.

Art. 4" - Fica incluído ao Anexo 1 - Programas e Metas, da
Lei n° 75/17, de 28/08/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, a ação 1.031 - Pavimentação
de Vias Urbanas, o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) oriundos de contração de
operação de crédito.

Art. 5" - Fica incluído ao Anexo 2 - Demonstrativo das

Ações na Lei Municipal 74/17 de 28/08/2017 - Plano Plurlanual 2018-2021a ação 1.031 -
Pavimentação de Vias Urbanas, o valor de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) oriundos de
contração de operação de crédito.

Art. 6° - Esta Lei entra em viüor na data da sua publicação^
revogando-se as disposições em contrário. \

I \ PROMULGAÇÃO
PromirjVo nesta data a Lei tr225/I8.
C. Proropio, 02 dc maio dc 2018.

CbrncIiATrocôhjoi02 de maio dc 2()lí^

AniiiKh«ic mn

Cltiudíb Bernardo
Procuraqoc-GéraI daMunicípio

Sueli Cecília TeodoroJ®^w
Diretora do Depaitament^^ Contabilidade

' Vinculada pelo art. S2 da Lei Compici^ntar n" 179/12

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelloprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmaiLcom
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LKIN" 217/18

Data; 04/04/2018

SÚMULA; Autoriza o Poder Executivo Municipal a
contratar operações de crédito com a Agência de Fomento
do Paraná S.A. e dá outras providências.

A  CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI
DE MELLO, Prefeita do Município de Cornéiio Procópio, Estado do Paraná, usando das
atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

SANÇÃO

Sanciono nesta data a Lei n^llT/IS.

C. Procómo.-Oíirdic abril dc 2018.

FAZ SABER
'  '^^^^Trcfeita

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona c promulga a seguinte

Art. 1" - Fica o Poder Executivo Municipal autorÍ2:ado a
contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações de crédito, até o limite de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de crédito estão
condicionados à obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em
cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de Resoluções
emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar n® 101, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Art. 2" - Os prazos de amortização e carêticia, os encargos
financeiros e outras condições dc vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às
normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe
o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do
Paraná S.A.

Art. 3" - Os recursos oriundos das operações de crédito
autorizadas por esta Lei, serão aplicados na execução dos seguintes projetos;

Av. Minas Gerais, 301 - Fone; (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocoplo.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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Art. 4" - Eni garantia das operações de crédito de que trata
esta Lei, fíca o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agencia de Fomento do Paraná
S.A., as parcelas que se flzercin necessárias da quola-parle do Imposto Sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM, ou tributos que os venham a substituir, cm montantes necessários para amortizar as
prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5" - Para garantir o pagamento do principal atualizado
monetariamentc, juros, multas c demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas
nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Agencia de Fomento do Paraná S.A.
mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para
substabelecer.

Art. 6° - O prazo e a forma definitiva de pagamento do
principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações
financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal
com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.

Art. 7" - Anualmente, a paitir do exercício financeiro
subseqüente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará
dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. ■ i

PROMULGAÇÃO

Promulgo nesta ciatn a Lei n°217/18.
C. Proc^jM^tW^uibril dc 2018.

Gabinete da Prefeita, 04 de abri! de 2018

AngéIÍM''^J&S^ayj^jQlcmuÍM de Mello
eita em Exercício

Cláudio Xt*onroini Bertiardo

Procurador^GcraPcío .Município

Sueli Cecília Teodoro

Diretora do Departamen^dVContabilidade

Vinculada pelo an. 52 da Lei Complcmonlar n" 179/12Hct^niai

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
ww\«.corne!ioprocopio.pr.gov.br
procüradoriamcp@gmail.com
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ftoreiTURA

SAM I Sl^t^odeAconv>cmhamento
raaaiaciiniie eMonHmamentodepto^

Aiitotte^ão para LtcHaçBo

Uunlclplai OomAloFrecóiito N*Prc&fo:38 Lota: l
Valor V^: n$

Autorizo O tnfcío rioo procedimentos Doiiaférios do Projeto de acordo com as
caiacterfstfcse aolma deserita^

Os Pioosdtmentos Sc^túiios ora autorizados, bem oomo todas as atMdadas
ligadas d conbataçdo, e)roou9ãQ, fisoaSzsção e raceblmanto do Projeto em questão,

ê vedada a alteragõo do preseirie edüal, bem como a Inclusão de anexo ou
adendo aem pfftvta autortogão (bmial dd Diretoria EXsoutiva do PARANACIDAD^ sob
pana de nulK^e do procedUniento iic&atdrio, sM das pmtaKd^ea legais.

Alertaiirosque:
a) Oevard ser observadoo contido na Lei Complementem^ 101, da 4 de maio de2000
< Lei de ResponsabtlEdade Fiscal ̂  para efetivação dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um vafortotal viabUizado da R$2.609.a89,88, com a seguinte
composlgão Onanoelra: Valor Flnanclável: R$2.609.669,88;
b) Paia a publIoagSo do edital deverá ser obedecida a Instrução Normativa
11^0112/2011 do PARANAODADEde 04/04/2811, effl anexo.

A publicação devaiâ ae* feita Imediatamente.

Curitiba, 08/10/2018

Marta Aparecida eoigbatti
Govemadera de&tade do Paraná

O
Secretário fie Estado do Desenvolvimento Urbano
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I  SAM I Sistema de Acompanhamento*  ̂"Ivl I AManiteíriamtfntn/íí>nwnfafnce Monitoramento deprojetos

Autorização para UoKaçâo

RSante^lo: OomâifoProc^o 6lapa: ocoio/ts
AssoCteoao : .AMUNOP Eseritério Renlonai Z BwiKrioRagfenal deLoadifaa
rPPirojafo; ̂
Dosoriç&os LofdNTrstBhsedeiceapaemCBUQeDiuasdasededoimmtefpIb^comáicatotBlde

63.682»73inF com ̂itanã^ faoizoâa) o vffifieal e a Implanta^ de 39 lampâs ̂
aeessibníd&ila.

do eonemto^ Ihmss do lebok cabcasde ftgasaa, dl&slpsdordoaief^ 1109010 e tanni^ da
idstab plbtoiado IfgsçSo* cavesdmeoto «n CBU(^ «tteoç&odosInaBmc&o hoilnatal c
veittoal, calçadas em eoBcmta» oxeea^ do lampas paai paifadores de oaoessldades
especiais, easalos teeao!4filco8 e Placa do a&oB ladlcaUva dò piogmam.

Moitallcfode : CoRoojrSndaKaclonâl ValorVIabfilzadò 1RÇ 2.dOP.e9P,6B
do Convênio;

Local do Obleto: Loto:!«»jardimpanoimmaejardimpicuBiRA/ausTDrei
Indicadores: Loto: I«o0a!eif8s 841,00 m « Calçadas 50^40 m* - ̂aadoRocapa 03682,73

nP -

Objeto: Loto :l<=^ Rua Crarinhas^ BntitAv Dom Pedro cAv dos Cravos * Avoaldados
Cravos, BatfaAvRaaOavMosoAvDofliPedrol * RtaOrlsantemos, Entro Avealda
dosCrãvosoAvenldadosCravos * Roo FfamboyanL Entro tua dos GmvosoRuadas
Lauionas * Rua BegBnta, Entre Avenida dos Cravos o Rua rteslaotanas * RnaBiinco
de Pdneesa, Entre RusAzaldlasoAv dos cravos * RuaGeiânfos^ Entro Rua Biíboo do
PrlttocoaoRuadosCrlsãntemos * RuaAiálelaskBníroniaPriaaveiaeRttados
Crisântemos * RtraBelafinlUai Entro Avealdadas Rosas a Rua Azatâas * Rua
violetas^ BntroRuaAzaBfaseRuaCradiias * RuaPetfinias^EntreluaAzalélaseAvdos
Clavos * RuaMapidllafl^EntroRuaAmleiaseAvdosCravos * Roo Fdmavorq,Entro
niaAzaldbscRuoOavbias * RuadosAmaiiUs^ERtroaAveoldndosCravosoaRua
Clavlnas * RuaMiosótls^EntroaAvenldadosCravosoRuaCoifrâlas * Rua
CatSndutas^ Entro a RuaCotbdlas o Avenida Dom Pedro! * RuaCallandras, Entro
Avenida ̂ Oavos o Roa CoiUUas * Ruadas Malvas^ Estro Rua Coibéllas o Av Dom
Podfül * lUmdasAvciicas^BnttoAvdosOosaseRuadasCotbéllâs * RuadosLlilos^
Entro Rua CoibénaseAv Dom Pedro I * EUnVIt6riBR4gÍ8,ERtroAvonÍdado3Ciavo96
AvDomPoAol ̂  RnaCQfbdltet^EainEUiaCslSsdniaseRttaOiqoldeas * Avoaldadas
RASa^EíBtreRuadòsOdã&ntBmoseRiiadasOnpildeas * Rua fris^ Entre a Rua Vitória
R^aoRnaTVIÍpas * RuaTniipaa^BntroaRuaOrçifdeaseAvontdadosCruvos * Rua
Oi^ldeasbEbtmRiiaTni^oseAvDomPedroi * Rualasitdni^ Entro tua Ibüpase At
DomPedioI * Runl^Entieruat^npQSoAvDoaiPedrol * RuaAntúiibs^Entro
RuaTrdipaaoAvdomPedrol * RuaQrZBndoBlnf,BnlroRaaAnldnfoFu|g{erieRua
Pedro Finsadsoo (tones * RuaDemÂrlo Ua^ Entre Rua Criando Knl o Ruasem nome
* RuaPodroPrenefseoQomã&^EntroaRuaOriâodoBlnieAvenldalBbottcBbelni * Rua
Cffiieto&droAveddaJabodeaibebaeniadasPBlndfãs * AvenidaJabotieabdia, Entre
Rua do Alecrim o rua da Canela *



A V I S ..0. IMPORTAM T E

GôiTi'a; Autorização para.LÍGÍtação, estão sendo reaietidosr

GD contendo q Edital e denriaís anexos^,

• PP contendo a PLANILHA JDE SERyi.Ç.OS, MQLELQ N" OS
(Tomada de Preços e/oii CoricoiTência Nacional); deverá .s®V
entr*egue'às pTpponen.ÉeS ipor meio digital,

®- Elementos Gráficps - .deverá serontreg,ue;.àS: proppíientes

• GD contendo Modelo da Píaca da Obra;

Instrução Normati:Ç'a:n° 002/2011

ADERT^AMQS. Ò.UÈ: G) EDITAL E-SEUS ANEXOS NÃO PODEILÃO- SÉR
.ALTÊRADOS: em.; .CASO; DE DESCUIVIPIHMENTO 0 PROCESSO

LICITATÓRIO ÉODMÃSERRE^VfÓ

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficiaj do Estado poderá ser
feita diretamente pelo Município no.:site:

^Ysm, Dloe.pr.gov.Br

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Paranacidade;

Adriana Schweiger (41) 3350-340.1
Silvana dos Anjos (41) 3350-3390
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAGIDADB PARANÁ
•covtBNoooesrAflo

INSTRUÇÃO NOKMATIVA N® 0Q2/201Í

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARAKACIDADE, no uso de suas atribuições
que lhe confete aLei de 17.07.2006 e o Estatuto da Entidade^

RESOLVE

1^) ISstabelecer as sqguintes regcãs básicas relativas aos procedimentos Ucitatóríos»
especificadamentô as pt^lícações; realizados pelo PARANAdÚADE e também Municípios
quando utilizarem recursos do Sistema de Ações Municipais (SFM):

1.1) Para licitações nas modalidades Goncorréncia e Tomada do Preços, será obrigatória a,.
pubUcaçSo do aviso, ao menos por uma vez, nos seguintes veículos de comunicação;

a) Diário Oficiai do Estado do Paraná;
b) jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná;
c) jomai local ou regional, sebouver, e
d) Internet se po5$!vel.

2^ O PARANACIDADE providenciará a publicação das autorizações para licitação na
intemet.

y) As licitações ãutorizadas a pardr desta data e que não observarem o disposto nesta Instrução
Normativa.não serão aprovadas.

¥

4^) Fica i»vogada ainstrução Nonpativa de n^ 02/2004..

Curitiba, 04 deabril de 2011.

CE^áAU^ SILVESTR]
Superintendendo PARANACIDADE

Rua DebutadoMáffo de Banoa. 1^. I^shdar, CEP:j60S3QS13,CwÍ!}ba. Paraná-Ceto Püslal 15079
Forsi41«33SOí33O0|i Fbx41-3353^00 -|emnacIdõde@pBrBnoeki3de.oinJir«MVAA/.paianad(f8dfton9<br
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PROCESSO UCITAtÔRIQ -POCUMEWTOS WEQESSyCBlbs

Ap.éS' a licitação ancaminhar eAnian dos documentos aistalxo
miaeionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade:

Portaria designando a. comissão de Hcltação;,
Edital, somente as 04 tqaatro). primeiras páginas;
Parecer Jurídico do edital;
PutrIlcaçSra do aviso (necessário constar o nome do Jornal
e date);:
Ates;
Declaração das proponentes declinando do prazo recursai
(se houver):
Recurso, contraríazões e decisão (se hoüver);
Relatórios;
Edital de habilitação;
Edital de dassifleação;
Proposta comercial da empresa vencedora;
Planilha de orçamento e cronograma ftelco financeiro
(obras/pavimentação) ou características tecnlcas
preenchidas pela empresa (equipamentos)
Declaração de inexlstenda de recursos.

COMUNICAÇÃO

O Múnteípiò pòderá homolo^r e contraitar o objeto licitado,
somente após o rêcabimento da "AUTORIZAÇÃO PARA
HOMOJLOGAçAO", emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o
Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente
firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da
garantia de execução, contratual (obra), quando tal exigência
existir no contrato (cláusula nona).
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Sistema (fe Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Autorização para Lfoftaçâo

VfA

PREFEITURA
"i.illi l JIUJ.JI-ÍI

■MurÍO^Io r Ooreaio ?roeôjilo
ValorVJdb.: R$ ZfiISl.165.82

Prajato: 3fi {.c^a: I

Autorizo O Infciodos procedimentos flcttatdrfos do Projeto de acordo com as
canacterisfioas acima descritas.

Os Procedímentúsiíciíalôrios ora autorizados^ betn como todaSas athddades
ligadas àeonfFata^^C, execução, flscaltzaçõD a reoeblmento.do Pjrojeto em questão,
deverão seguirás ncAmas e orientações prescritas na jegisleção'vigente..

Ê vedada;a attprpção do presente edtta), bem como a íncius^o de anexo ou
adendo sem prêviaau.torãsção formal da Diretoria ^ecutiva do PABAÍ^CiDADE. sob.
pena de nuüdade do procedimento (ícftatõrlo, al^th das penalidades legels.

Alertamos que:
a) Deverá eerobservado o contido ne Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000
< Lei de ResponsabilIdade FIscal), para efeBva^õ dos atos ora autorizados é, também,
que este-lote tem um-valoptotal vlablifzado de R$2.61d,165,82; com a s^ulnts
composição financeira; Valor Financlãvel: R$2.380.3DO,12; Contrapartida Municipal:
R$22a865,70:
b j Para a puMícação do edital deverá eer obedecida a Instrução Normativa
n» 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo.

A putrilcação deverâ ser feita Imediatamente.

Curitiba, 11/10/2018

BHoria Apameida BorQhettl
Governadora do do Psranâ.

Secrefãrlo de Eátado do olvlmafito Uibano
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I  Sistema de AcompanhamentoI  aMoníioramentiQiisortítÉtoseMonftOKimento deproJeto$

Autorização para Licitação

Iffimiofpto: OonsálioProcói^o Etapa: 00910/18
AsgQOlaQãOg AMUNOP EaciitOriO Ronteltal: EscrffOriofteaionaliteLottdrina
AP Projeto: 39
Dasertção: Lote l •Tra&hsedeRC^eemCBUQaDiuasdasedetfoimiiiloíptQ^eomOreatotal de

70.127,87in8 com stasIbaçSo horfzmtsl e vertical ea ImptentaçOo ̂ 112 lampasdO

Os serviços ooniireeBdBn 03 acgixlnfes Itens: demolição meeSnlco de pavlmentos^
i«8»lãii&ç8D de suMeftOi fecaii|rasIç&o com fnita 8red»ad[^ draoaseBi com tobulsçaes
de conctem^ llmpeeae tarâiBem idntiimde ifssçSo^ levesaoieato em CBUC^
execução de sln&Itz^ hoiiamlsl c vertical, calçadas «m conoreto, cxecoção de rampas
para portadores deoeeessIdadcsarpeelals.tBsdostecnoUlsI^oPIac^^ttâl^talB^^^va
doprogmiRa.

SloifBlIdade: CoiicoiTãRc{BN8oioiial Valor Vtabl^zado: R$ Z6]9.165»82
do Convênio:

Looal do Objeto: Ufa: l«^CONIUNTOFORTUtIATOSIBIN, CONJUNTO ROSARIOPtTSLU B
OUTROS

IndfOBdores: Ute: S«^OaIerlSs aoyoa m « Galçsdas 87idS - Meloílo 878,15 » •
ArcadeRecspe 70127*87 mF «

«tfetos Lota: I *^Avet)IdaBâiaodoRfoBmitco,EittiüaPR ISDeaniaJoséAIfiedodc
Cdivalho ̂  RuaJo9ãAiaedodeCâivaIho,BntrBantBFlranoIscoCrIandoAtIzzanoa&
Avenida Bartto do Rio Branco * RuaAinôndoMteltelaiOb Entre Rua Lucas ApoIIoãtioe
rua Wilson de BaitosOaftí * Wilson de Barres QstdiBittrà Rua Armando MUdidatoe
Rua Marginal • RuaAItaZamtotdMedeltosíB&lieiva Eduardo GaeelonâÜ a Rua
AimandoMIchelato * RnaEáuaidoCBcelonalLEntfoaRuaARiaZafflbitzelMeddrosd
RuaPldélIsOabiieldeSoaza * RuaAcãdoAialUo^BntreaRuaLucas^UQãiIofliua
AtílioZamarian * RsaRQddeotaGoslaaSQvaEolieaAviM&IaDttiiuedeCGxiBse a
fuaMaihsusR^Io * RuaMsUmisRtidiIitfiBtroenaPrcddeotecostaealIvaearua
Milton do BanosOatti * RuaPnsIdeittaCaateloBrBiicobBiitrBaniaPresIdefttaeostae
SUvaeaAveutdaPsrBlso * Rua MàredidieSo Batista Maseamnlias de Moraes^ Entre a
EotreaiuaPtertdeniocosiaeSIvaeaAvsoldBB&iQlso * RnaMariadaPaidiaRosetl,
BtttroaRuaMáÚteosRe^foeaioaAntBntoUianço * RuaDR.RnteflaLÍ8tM»^EBtiea
RuaAnldaloUiançoeaRual^LalzMeQdes ̂  Avsn!dftQetuIIoVaigaa,EatraRua
Rodolfo Albino erva Mídtd P Hodd&d * KitaMlchel F BaddadL Entra Rua JosaSna
OIlvdraDavIdeRuaLevIitoSdiIioth * Roa OMOtantlnoVIeoetl, Entra Av Nossa
SeohoradoFãtbnaeMIchdPKãddad * RuaioãoPeleçrinLBiitreRoaMlGhelF
HaddadeJbaiioImValImdosR^ • Rua RoíbnoLaodgpi^ Entra Rua Honoilo Braga a
Rua Joaquim ValIra doa Reis * Rua JorquIinValIm dos Relsy Entra niaRedoUb Albino
aRiiaLevIttoScIiftnih * Rua Firas. WasÚtogtonLu^ entra Rua Fies. Castelo Branco e
Rua WRsott de Barras ̂  Rua Wilson do Barrai entra Rua Fre&Wbsiiingtcn Luiz «Rua
Tem. RobartoSL dos Santos * RtraTeot Roberto 8. dos Santor^ entra Rua Wlbonds
Bairos^eotroRua Josdbdz Mendes * RuaPres. CasteloBmuec^ entra RtiaPras.
Washington Luiz eAv.Fsraira * RuaAntfinIoLlranço,eniteRuaWlIsoaddBanose
Av.OoraPedraI * RuaJcsdluteMendes, entra Rua Tuu. Roberto S. dos SantosoAv.
DoroPedral *
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jCdnl a ̂ t0i^ para !Lí^ação> :esíão,::sendp pBmdijdü^^

o CD contendo o Bditál p demãis anexos;

0 €J) coníendp a PMJÍIIJíA m S]EilS?iríSQS^^ M
(l!?iOmndíi de FreçdS e/bü Coíicoríência Éíacionàl); tlesvLM^á ;xç'i'
cí^hitnêgtiie fe pj-w.p;ü7i,í|n^ns por ni^jo

« Efeinentos.GrálIcos- .se.r cn irugvie íuí irropo,ii.t?ri tex

o GD conteiicto Miodetórda PlaGa da Obra;

o  Instrução: Nocma.tiya jf- CíQ2/20'U

í^n^çy^ Ai)â..

m$- l>l:Qi»€6-ES: h^Cd^. LOTICS. IHX^íuiy;:
LMífi.- M -

Visando dimiriüir custos, ta publicação np Diário Ofieíal do BsÊado. poderá ser
feita diretamente pelo MunM ^ _

iywWi BioeipngQv.Br

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Paranacid.ade.:

Adítaiia Sctewêiger ú®) 3350^3:401
Silvana: dça Anjcs^ 33504390

)6/3âUÍ8
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PROCESSO LiaTÀTi^^>nDiaiMgMTós weeeissÁRiáfs

Após a licitação encaminhar oósias dos documentos abaixo
relacionados â Procuradoria Jurídica do Paranacidad.e:

•  Portaria designando a comissão da licitação;
•  Edifai, somente as <04 primeiras páginas;
• Parecer jurídico do edital;
• Pubiicações do aviso (necessário constar o nome do jornal

odata);
« Atas;
« Declaração das proponentes declinando do prazo recursal
(se houver):

• Recurso, contrarrazões e-decisão (se houver);
• Relatórios;
• Edib|l de habilitação;
• Editai de classificação;
• Proposta comerciai da empresa vencedora;
» Pianllha de orçamento e cronograma físico financeiro
(obras/pavimentação) ou características técnicas
preenchidas pela empresa (equipamentos)

. Declaração de inexistência de recursos.

OC3Wa3MIOA6ÃO

o Município poderá homologar e contratar o objeto Hcitado,
somente após o recebimento da "AMTORiZAÇAp PARA
HOMOLOGAÇÃO" emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firrnados, o
Município deverâ encaminhar, além do contrato devidamente,
firmadó e a pubiicação de seu extrato^ a prova da efetivado dá
garantia de execução contratual (obra), quando tal exigência
existir no contrato (cláusula nona).
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SERVIÇO SOCIAt AUTÔNOMO PARANACIDAOE PARÂWÁ
OOVfRHO potsm»

INSTRUÇÃO NORMA'nVÁ N« 002/2011

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso de suas atribuições
que lhe con&re a Lei n^l5.211, de 17.07.2006 e o Estatuto da Entidade,

RESOLVE

1") Estabelecer as seguiptes regras básicas relativas aos procedimentos iicitatorios,
espec^cadamente as publjica^ej^ realizados pelo PAPANACIDADE e também Municípios
quando utilizarem recursos do Sistema de Ações Municipais (SFM):

1.1) Para licitações nas modalidades Coneonência e Tomada de Preços, será obrigatória a
publicação-do aviso, ao menos por uma vez, nos seguintes veículos de comunicação:

a) Diário Oficial do Estado do Paraná;
b) jornal diário de grande clrcoiação no Estado do Paraná;
c) jornal local ou regional,, se houver, e
d) intemet se possível.

2") O PARANACIDADE providenciará a publicação das autorizações para licitação na
Internet

y) As iicitaçõés autorizadas a partir desta data e que nõo observarem o disposto nesta Instrução
Normativa i£So serão aprovadas.

4°) Pica revogada a lnapcução Normativa de n^ 02/2004.

Curitiba, 04 de abril de 2011.

silvrshu

Superíntendeiiw\do PARANACIDADE

Rua Dsputadô Môrto de Oanos. 1?60. sndar, CEP: 60330.91S, Cuiitiba. Paraná - Caixa Poálat 15079
Fona; 41-39S03300i.Fa}&41-3353-3300 • p8rsn3eids^poranQdd[Bsfejoig;br-víww.paransdcfBckorg.tH'


