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JABOTI

DECRETO nº. 28/2020, de 7 de abril de 2020.
Súmula: Fica autorizada a abertura do comércio local, cria Comitê Gestor do Plano de 
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, e dá outras providências.
CONSIDERANDO o parecer da vigilância sanitária do município de Jaboti;
CONSIDERANDO a implementação de ações que propiciem que o comércio possa realizar 
o recebimento de dívidas neste início de mês, de modo a minimizar a crise causada pelo 
COVID-19;
CONSIDERANDO o fato de que neste município não há casos de infecção pelo COVID-19;
CONSIDERANDO que municípios da região, como por exemplo Ibaiti, estão abrindo seus 
comércios e que isso ocasionará na movimentação pessoas de Jaboti para estas cidades, 
o que contribuirá para a uma possível proliferação do COVID-19, haja vista que Ibaiti já 
possui caso confirmado da doença;
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei;
 DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos comerciais, 
desde que respeitadas estritamente as medidas estabelecidas e demais instruções que 
eventualmente venham a surgir:
I – lojas de comércio varejista e atacadista de qualquer espécie;
II – salões de beleza e barbearia;
III – bares, lanchonetes e restaurantes;
IV – escritórios e consultórios de qualquer espécie.
Art. 2º. O funcionamento das lojas de comércio varejista de qualquer espécie, inclusive 
materiais de construção civil e agropecuária, deverá seguir as seguintes diretrizes:
I – seguir estritamente as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria 
de Saúde e demais instruções que eventualmente venham a surgir;
II – o funcionamento de lojas de comércio varejista de qualquer espécie será de segunda 
a sexta-feira, das 09h00min às 17h00min;
III – o funcionamento das lojas de materiais de construção civil, agropecuárias e agrícolas, 
será de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 17h00min;
IV – fica vedado o funcionamento lojas de comércio varejista de qualquer espécie, inclusive 
materiais de construção civil e agropecuárias, nos sábados, domingos e feriados.
Art. 3º. O funcionamento dos salões de beleza e barbearias deverá seguir as seguintes 
diretrizes:
I – fazer o atendimento de somente um cliente por vez, preferencialmente com agenda-
mento, evitando-se fila de espera;
II – higienizar as ferramentas de trabalho logo após o uso em cada cliente;
III – os profissionais deverão utilizar, obrigatoriamente, luvas e máscaras, ainda que caseiras, 
de acordo com orientações do Ministério da Saúde;
IV – disponibilizar máscaras para os clientes, ainda que caseiras, de acordo com orientações 
do Ministério da Saúde;
V – o funcionamento dos salões de beleza a barbearias deverá ser de segunda a sexta-feira, 
das 09h00min às 17h00min;
VI – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde e 
demais instruções que eventualmente venham a surgir.
Art. 4º. O funcionamento das atividades de bares, restaurantes e lanchonetes deverá seguir 
as seguintes diretrizes:
I – manter uma barreira de entrada de pessoas para controle de acesso e evitar aglomer-
ações de pessoas;
II – fica expressamente vedado o consumo de produtos no local do estabelecimento, 
devendo fornecer os alimentos somente em marmitas, salgados, lanches pré-elaborados 
e embalados para serem levados para consumo fora do estabelecimento;
III – é livre o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e demais 
estabelecimentos de gêneros alimentícios que trabalharem com delivery (disk entregas);
IV – o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabe-
lecimentos de gêneros alimentícios que não trabalham com delivery (disk entregas) será 
das 08h00min às 18h00min;
V – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde.
Art. 5º. O funcionamento dos escritórios profissionais, consultórios de odontologia, fisioter-
apia, clínicas médicas, veterinária e laboratórios deverão seguir as seguintes diretrizes:
I – atendimento de uma pessoa por vez, preferencialmente com agendamento, evitando-se 
fila de espera;
II – higienizar as ferramentas de trabalho logo após o uso em cada cliente;
III – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde.
IV – o horário de funcionamento dos estabelecimentos descritos no caput deste artigo será, 
de segunda a sexta feira, das 09h00min às 17h00min.
Art. 6º. As farmácias deverão funcionar de segunda-feira a sábado, das 08h00min às 
18h00min, e no domingo das 08h00min às 12h00min.
Art. 7º. As padarias poderão funcionar de segunda-feira a sábado, das 07h00min às 
18h00min, e no domingo das 07h00min às 12h00min.
Art. 8º. Os postos de combustíveis e lojas de conveniência poderão funcionar todos os dias 
da semana, sem interrupção de horário.
Parágrafo único: fica expressamente vedado o consumo de alimentos e/ou bebidas nas 
lojas de conveniência.
Art. 9º. Os supermercados, mercearias, quitandas e frutarias deverão funcionar de 
segunda-feira à sábado, das 08h00min às 18h00min, sendo vedado o funcionamento em 
domingos e feriados.
Art. 10. Os serviços de manutenção de veículos, incluindo higienização, e serviços de 
guincho terão horário de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 
18h00min, e nos sábados das 08h00min às 12h00min, sendo vedado o funcionamento em 

domingos e feriados.
Art. 11. Durante a vigência do presente decreto, fica expressamente proibida a realização 
promoções ou qualquer outra ação de marketing por parte dos comércios, externa ou interna, 
visando-se evitar aglomeração e a saída das pessoas de suas casas. 
Art. 12. Todos os estabelecimentos comerciais deverão seguir estritamente as medidas 
estabelecidas pelos órgãos de saúde.
Art. 13. Em caso de descumprimento das normas sanitárias, inclusive as instruções normativas 
e consumeristas dispostas neste Decreto, serão aplicadas as penalidades administrativas 
cabíveis, conforme legislação vigente, sem prejuízo da apuração de ilícitos cíveis e criminais 
eventualmente praticados pela pessoa jurídica fiscalizada e por seus representantes legais.
Parágrafo único. As Polícias Militar e Civil, os Bombeiros Militares e a Defesa Civil deverão 
apoiar os órgãos sanitários e PROCON para o cumprimento do disposto neste artigo, 
podendo aplicar diretamente as penalidades administrativas cabíveis, inclusive a interdição 
temporária do estabelecimento infrator.
Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento 
pelo Município.
Art. 15. Ficam mantidas as demais medidas previstas nos decretos anteriores em vigência.
Art. 16. Para que os comércios possam trabalhar durante o período descrito no caput do 
art. 1º, a empresa deverá assinar um termo de responsabilidade junto ao Município de 
Jaboti, constando o que segue:
A empresa______________________________, representada neste ato por _________
_________________________, se compromete a respeitar as disposições contidas nos 
decretos municipais, no sentido de implementar as medidas de prevenção à pandemia do 
COVID-19 junto ao seu estabelecimento, tais como: a concessão de álcool em gel para 
cada um dos funcionários realizar a higienização de hora em hora, bem como os clientes, 
a concessão de máscara, a manutenção dos funcionários em uma distância de pelo menos 
01 (um) metro de distância, fazer a demarcação em espaço externo do comércio para que 
não haja a proximidade entre os clientes, além do dever de dispensar os funcionários que 
apresentarem sinais de gripe e de se responsabilizar pela aglomeração no entorno de seu 
estabelecimento. Fica ciente que em caso de descumprimento dessas medidas, o Município 
de Jaboti realizará imediatamente a suspensão ou cassação do alvará de funcionamento 
da empresa, determinando assim seu fechamento compulsório. Também estou ciente de 
que além das medidas administrativas previstas, o responsável que deixar de cumprir as 
recomendações aqui estabelecidas poderão ser penalizados com multas e criminalmente 
pelos arts. 132 (crime de periclitação da vida e da saúde), art. 268 (Infração de medida 
sanitária preventiva) art. 330 (desobediência) do Código Penal e que em havendo suspeita 
de paciente contaminado no município, poderá ser determinado imediatamente o fecha-
mento de todo o comércio.
§1º O empresário que não fizer a assinatura deste termo de responsabilidade será impedido 
de realizar a abertura de seu estabelecimento comercial neste período.
§2º Os comerciantes poderão ficar com seus estabelecimentos abertos desde que seus 
funcionários estejam utilizando máscara e somente poderão receber clientes que também 
estejam fazendo uso de máscara, sob pena de aplicação de multa, suspensão do alvará e 
das penalidades criminais cabíveis (arts. 132, 268 e 330, todos do Código Penal).
Art. 17. Fica determinado o toque de recolher às 22:00 horas, não sendo permitido o 
trânsito de pessoas após este horário, excetuado aqueles que estiverem trabalhando em 
sistema de disk entrega, na área da saúde, vigias noturnos e pessoas que necessitarem 
de atendimento médico ou hospitalar.
Art. 18. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do COVID-19, com caráter deliberativo e com competência extraordinária para 
acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do COVID-19, além de adotar e fixar 
medidas de saúde pública necessárias a prevenção e controle do contágio e o tratamento 
das pessoas afetadas.
§1º: O comitê será composto por 1 (um) representante do:
I – Gabinete do Prefeito;
II – Defesa Civil;
III – Poder Legislativo;
IV – Departamento Jurídico;
V – Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Representante da Secretaria Municipal da Educação;
VII – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
VIII – Representante da Junta Médica do Município.
§2º A nomeação do comitê gestor será feito pelo chefe do Poder Executivo por portaria a 
ser publicada.
§3º As reuniões deste comitê serão realizadas através de convocação feita pelo chefe do 
poder executivo e poderão ocorrer em qualquer dia e horário da semana.
Art. 19. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 2º, inciso I e §2º, 
do Decreto nº. 19/2020.
Jaboti, 7 de abril de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO nº. 29/2020, de 7 de abril de 2020.
Súmula: Regulamenta o procedimento para aplicação das penalidades de multa 
em razão do descumprimento das medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública no âmbito do Município visando a prevenção e com-
bate ao contágio pelo CORONAVÍRUS – COVID 19 que estabelece os Decretos 
nº. 13, 19, 24 e 28/2020, dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
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legais que lhe são conferidas por lei, e:
Considerando que a organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de Março 
de 2020 declarou pandemia do novo coronavírus – COVID-19;
Considerando a Lei federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus;
Considerando a Lei estadual nº 13.331/2001 que estabelece o Código de Saúde 
do Estado do Paraná;
Considerando o Decreto estadual nº 4.230/2020 que dispõe, no âmbito estadual, 
das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus;
Considerando o Decreto estadual nº 4.317/2020 que dispõe sobre as medidas 
para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância decorrente da COVID-19;
Considerando o Decreto estadual nº 4.311/2020 que alterou o Decreto nº 
4.230/2020;
Considerando a Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde que declara 
emergência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde que dispõe sobre 
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;
Considerando a Portaria Interministerial nº 5/2020 do Ministério da Saúde e da 
Justiça e Segurança Pública que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020;
Considerando que o Poder Público tem o poder-dever de fazer uso de seu poder 
de polícia para fins de coibir, no interesse da coletividade, da saúde pública e da 
salubridade pública, a atividades, condutas e ações que possam contribuir na 
disseminação do coronavírus;
DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecido o regulamento para aplicação de multas decorrentes 
do descumprimento das medidas temporárias e excepcionais de combate ao 
coronavírus que tratam os Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020.
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º. Os infratores às medidas previstas nos Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020 
e outros vindouros, ficam sujeitos às penalidades previstas na Lei estadual nº 
13.331/2001 – Código de Saúde do Paraná e seu respectivo regulamento con-
stante do Decreto estadual nº 5.711/2002.
§ 1º - Considera-se infração sanitária, para os fins deste regulamento, a desobe-
diência ou inobservância ao disposto nos Decretos descritos no caput deste 
artigo, o qual se destina a preservar a saúde da população evitando condutas 
que possam contribuir para propagação do coronavírus – COVID 19.
§ 2º – Sem prejuízo das sanções civis e penais, os infratores às determinações 
contidas nos Decretos mencionados no caput deste artigos e demais vindouros 
ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas:
I – Multa;
II – Apreensão de bens;
III – Cassação de licença sanitária e alvará;
IV – Interdição de estabelecimento.
Art. 3º. As infrações serão consideradas leves, graves e gravíssimas, sendo 
fixados os valores das multas com a seguinte graduação com base no artigo 62, 
parágrafo único, da Lei estadual nº 13.331/2001:
I – Infração leve: multa de 100 a 500 UFM’s;
II – Infração grave: multa de 501 a 5.000 UFM’s;
III – Infração gravíssima: multa de 5.001 a 10.000 UFM’s
Art. 4º. As infrações sanitárias classificam-se em: 
I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 
II - graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante; 
III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais 
situações agravantes. 
Art. 5º. São circunstâncias atenuantes: 
I - ser primário o infrator; 
II - não ter sido a ação do infrator, fundamental para a ocorrência do evento; ou
III - procurar o infrator, espontaneamente, reparar ou minorar as consequências 
do ato lesivo à saúde pública, que lhe foi imputado. 
Art. 6º. São circunstâncias agravantes: 
I - ser reincidente o infrator; 
II - ter a infração consequências danosas a saúde pública; 
III - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de tomar 
as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo ou a minorar o dano; ou, 
IV - ter o infrator agido com dolo. 
§ 1º - A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade 
máxima e a infração caracterizada como gravíssima, ou nos casos especifica-
dos na lei ou neste regulamento, determina o cancelamento da autorização de 
funcionamento da empresa. 
§ 2º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a aplicação 
da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. 
Art. 7º. Para imposição da pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará 
em conta: 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde 
pública; 
III - os antecedentes do infrator, quanto a outras infringências à legislação sanitária;
IV – a condição econômica do infrator.
Art. 8º. As infrações sanitárias serão comunicados à autoridade policial e ao 
Ministério Público. 
Art. 9º. As infrações que envolvam responsabilidade técnica serão comunicadas, 
pela autoridade sanitária, ao órgão de classe de que faça parte o infrator. 
Art. 10. A constatação de infração poderá ser objeto de comunicação aos órgãos 
competentes por qualquer do povo, sendo dever do servidor público municipal 
denunciar as irregularidades que tomar conhecimento. 
CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES
Art. 11. As condutas infracionais aos Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020 serão 
enquadradas pela autoridade de saúde pública do Município, assim designada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes dispositivos da Lei estadual 
nº 13.331/2001:
I – Artigo 63, inciso XXXVII, da Lei estadual nº 13.331/2001: obstar ou dificultar 
a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes, no exercício de 
suas funções. 
II – Artigo 63, inciso XLIV, da Lei estadual nº 13.331/2001: transgredir qualquer 
norma legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
III – Artigo 63, inciso XLVII, da Lei estadual nº 13.331/2001: não adotar medidas 
preventivas de controle ou favorecer as condições para proliferação de vetores 
de interesse à saúde pública.
§ 1º – O auto de infração será lavrado em razão de uma ou mais das infrações 
descritas nos incisos I a III do caput do presente artigo.
§ 2º – Os infratores enquadrados no inciso II do caput do presente artigo estarão 
sujeitos ainda à interdição e cassação do alvará de funcionamento.
§ 3º – São autoridades para lavratura do auto de infração sanitária o servidor 
responsável pelo Setor de Tributação ou servidor da Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 12. O auto de infração será lavrado em desfavor do infrator e, sendo o caso 
de pessoa jurídica, em desfavor do responsável legal pelo estabelecimento.
Art. 13. O anexo I ao presente decreto contém o modelo padrão de Auto de 
Infração Sanitária, devendo ser numerado sequencialmente.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboti, 07 de abril de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I – AUTO DE INFRAÇÃO
MUNICÍPIO DE JABOTI
Prefeitura do Município
Secretaria Municipal de Saúde
AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA
1ª Via- Prefeitura / 2ª Via - Autuado

Distrito Sanitário: 19ª Data: Hora: Nº /
Autuado (nome):
RG/CNPJ CPF:

Endereço:
Relato da irregulari-
dade constatada:

Termo de Notificação 
nº

Data:

Fundamento legal:
(    ) Art. 63, XXXVII, Lei estadual nº 13.331/2001 -  obstar ou dificultar a 
ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes, no exercício 
de suas funções
(     ) Art. 63, XLIV, Lei estadual nº 13.331/2001 -  transgredir qualquer norma 
legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação da 
saúde
(     ) Art. 63, XLVII, Lei estadual nº 13.331/2001 - não adotar medidas pre-
ventivas de controle ou favorecer as condições para proliferação de vetores 
de interesse à saúde pública.

G r a v i d a d e  d a 
infração:

(    ) Leve   (    ) Grave      (    ) Gravíssima 

Valor da Multa: Valor UFM R$ Qtd UFM: Total: R$
Fica Vossa Senhoria devidamente intimada de que foi lavrado em seu desfavor o presente Auto de 
Infração Sanitária, nos termos da Lei estadual nº 13.331/2001, Decreto estadual nº 5.711/2002 e 
Decretos municipais nº 13, 19, 24 e 28/2020. Tem Vossa Senhoria o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
a contar da presente data para apresentar DEFESA, podendo alegar o que de direito em seu favor. 
Autoridade (nome): Matrícula:
Assinatura:
Assinatura do Noti-
ficado:

(   ) Recusou-se

Testemunhas:
NOME:
RG/CPF:
Assinatura:

NOME:
RG/CPF:
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria 
Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 12/2020 de 04/03/2020 
a FAVOR dos Proponentes:
KELEN REGINA LUNARDI EIRELI ME, CNPJ Nº 
32.795.764/0001-07, pelo valor total de R$ 1.543,68 
(Um mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta 
e oito centavos).
E C DE MORAIS - EIRELI - ME, CNPJ Nº 
22.350.527/0001-89, pelo valor total de R$ 2.675,00 
(Dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais).
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 
ELETRONICOS LTDA, CNPJ Nº 26.307.048/0001-30, 
pelo valor total de R$ 79.420,00 (Setenta e nove mil 
e quatrocentos e vinte reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SEVIÇOS DE ENFERMEIRA PADRÃO Nº 
09/2020PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a 
Enfermeira Padrão Vanessa Lopes Ferreira, CPF nº 
102.420.639-42, COREN-PR 000.580.018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa 
de Licitação nº 11/2020, nos termos da Lei Federal nº 
13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/20200,  Lei 
8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de profissional especializado 
na Categoria de Enfermeira Padrão pelo período de 
90 (noventa) dias, para o atendimento de 08h00 (oito) 
diárias  no Posto de Saúde Municipal, no período 
de segunda à sexta-feira das 07h00 às 17h00, para 
substituir a funcionária pública e enfermeira Andressa 
Caroline Galdino Teodoro da Silva, a qual foi afastada 
por estar no grupo de risco, e por estar no final da 
sua gestação, em conformidade com a Lei Federal 
nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/20200 de 
acordo com a necessidade do Departamento Munic-
ipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei e 
Resolução Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro 
de 2019. 
16 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.0021.2092 - Manutenção do Pronto Atendi-
mento Municipal e Ambulatório
04000 – 3.3.90.36.00.00 – 0 – 0 – 303 – Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física    
04010 – 3.3.90.36.00.00 – 0 – 0 – 494 – Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física    
VIGENCIA: O Contrato terá vigência de 90 (noventa) 
dias.
VALOR: Para o período de 90 (noventa) dias de R$ - 
10.982,13 (dez mil novecentos e oitenta e dois reais 
e treze centavos).
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul - PR, 08 de abril de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade 
de Edital de Pregão Eletrônico nº. 15/2020 de 
19/03/2020 a FAVOR do Proponente:
NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI, CNPJ 
Nº 32.387.337/0001-90, pelo valor total de R$ 
169.940,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecen-
tos e quarenta reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Inexigibilidade de Licitação n° 09/2020 de 08/04/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 
SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 78.066.800/0001-00, da cidade de SANTO 
ANTONIO DA PLATINA/PR, vencendo todos os itens, 
perfazendo o valor total de R$ 490,39 (quatrocentos 
e noventa reais e trinta e nove centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.

SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 42/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: CLASSMED - PRODUTOS 
HOSPITALARES - EIRELI
Valor............: 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)
Vigência.......: Início: 08/04/2020 Término: 08/06/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 16/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 
(512)
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER 
EMERGENCIAL DE 02 (DOIS)
TERMÔMETROS DIGITAIS PORTÁTEIS, 02 (DOIS) 
OXÍMETROS DE
PULSO ADULTO E 01 (UM) OXÍMETRO DE PULSO 
INFANTIL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 8 de Abril de 2020


