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Compra Direta nº 053/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa 

de licitação, em favor da empresa: Rotter e Carrari Ltda., CNPJ: 

06.152.900/0001-30, referente à compra de materiais para ma-

nutenção de bens imóveis, no valor de R$2.120,27 (dois mil, 

cento e vinte reais e vinte e sete centavos) em conformidade 

com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no 

artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 15 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 054/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispen-

sa de Licitação, em favor da empresa: RADIO GRAUNA LTDA 

- CNPJ 76.126.903/00001-85, referente  filmagem e transmissão 

da sessão da Câmara, perfazendo um valor total de R$ 7.900,00 

(sete mil e novecentos reais), em conformidade com o art. 26 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 16 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 055/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa 

de licitação, em favor da empresa: Magda Lena M. Tocunduva 

Piai – Eireli – EPP, CNPJ: 04.377.021/0001-81, referente à com-

pra de dois conjuntos de lâmpadas pisca-pisca de 10 metros 

multcolor em cascata, no valor de R$199,98 (cento e noventa 

e nove reais e noventa e oito centavos) em conformidade com 

o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 

24, inciso II.

Cornélio Procópio, 17 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 056/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispen-

sa de licitação, em favor da empresa: Mauro Kenji Motoyama, 

CNPJ: 02.811.615/0001-23, referente à compra de extensão de 

5 metros, no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) em conformi-

dade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base 

no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 17 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 057/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a dispensa 

de licitação, em favor da empresa: Alpha Print Soluções Visuais 

– Eireli – ME, CNPJ: 21.892.145/0001-14, referente à compra 

de banner em lona fosca no tamanho 1,5x1,5m, no valor de 

R$102,00 (cento e dois reais) em conformidade com o art. 26 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 17 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 058/2015 

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispen-

sa de Licitação, em favor da empresa: CLAUDEMIR DAINEZI 

- CNPJ 07.495.392/0001-56, referente  a mão de obra elétrica, 

perfazendo um valor total de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta 

reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 17 de dezembro de 2015.
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

ATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2015

                   A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio 

Procópio, Estado do Paraná, usando de suas prerrogativas re-

gimentais e a autorização contida na Lei Municipal nº 144/14 de 

23/12/2014;

R E S O L V E:

       Abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, na importân-

cia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na seguinte dotação orça-

mentária:

01000000000000000 – CÂMARA MUNICIPAL

01010000000000000 – CORPO LEGISLATIVO

01010100000000000 – LEGISLATIVA

01010103100000000 – AÇÃO LEGISLATIVA

01010103100010000 – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01010103100012002 – MANUT.DAS ATIVIDADES LEGISLATI-

VAS

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF .......................


