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A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que 
recebeu do IAP a LO nº 10042 do seguinte empreendimento: Atividade: 
Sistema de Esgotamento Sanitário - ETE Rio do Campo. Endereço: 
Lote 129-F-2 Rua Santa Rita. Bairro: Jardim Tropical. Município: Campo 
Mourão. Validade: 18/07/2020

7114/2020
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que 
recebeu do IAP a LO  nº 13673 do seguinte empreendimento: Atividade: 
Sistema de Esgotamento Sanitário - ETE Santa Quitéria. Endereço: João 
Alencar Guimarães s/n. Bairro : Stª Quitéria. Município: Curitiba. Validade: 
30/08/2023

7134/2020
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que 
requereu ao IAP A renovação da Licença Ambiental Simplificada - LAS 
do seguinte empreendimento: Atividade: Sistema de Abastecimento de 
Água - SAA - ETA Palmeira. Endereço: Estrada Chácara Voamin – Centro. 
Município: Palmeira / PR

7143/2020
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. LICITAÇÃO 429/2019 Objeto: 
Contratação de serviços de dragagem, processamento do lodo em 
centrífuga, transporte e destinação do lodo para aterro licenciado, da 
Estação de Tratamento de Esgoto Santa Fé do Município de Palotina, 
com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado 
nos anexos do edital. Tendo em vista a desclassificação da única empresa 
participante, declaramos o processo em epígrafe fracassado, nos termos 
do disposto no Art. 96, VI do RILC. Dalto Ferreira da Silva Presidente da 
Comissão de Licitação.

7221/2020
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que 
recebeu do IAP a LO nº 20898 do seguinte empreendimento: Atividade: 
Coleta, tratamento e disposição final de esgoto doméstico - ETE Itatinga. 
Endereço: Av: Ivai - Lote 369 e 369 A-2. Município: Doutor Camargo / PR. 
Validade: 07/04/2014

7245/2020

Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE 

OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em conta as restrições de ordem eleitoral estabe-
lecidas pela Lei 9.504/97, dentre outras vedações instituídas pelo ordenamento 
jurídico e diante da necessidade de efetivar o pagamento de obras iniciadas fisi-
camente antes do prazo da vedação eleitoral para as transferências voluntárias 
de recursos e repasses de financiamentos entre o Estado e Município, RESOLVE
I - Estabelecer que para a efetivação de pagamento de medições efetuadas ante-
riormente a 03 de julho de 2020, cujo pagamento dar-se-á após tal data, haverá a 
necessidade de acompanhar a respectiva medição os seguintes documentos:
a) Contrato de Empreitada/Fornecimento de Bens assinado com data posterior e/
ou igual a data da Liberação de Homologação, respeitada a data de até 03 de julho 
de 2020;
b) Compromisso subscrito pelo Município se comprometendo a providenciar a 
publicação do extrato do contrato de acordo com as regras do art. 61, § único da 
Lei 8666/93;
c) Emissão da ART ou RRT de execução, no caso de obras, com data de início até 
o dia 03 de julho de 2020, em conjunto com o cadastro da obra junto ao INSS/
Receita Federal, matrícula CNO. Estes documentos de execução (expedido pela 
empresa contratada) e fiscalização (expedido pelo Município) deverão ser condi-
zentes com relação à data de início de obra e nunca conflitantes;
d) Declarações do Prefeito; do Responsável pela Fiscalização da Obra; e do re-
sponsável pela contratada, atestando que as obras foram iniciadas fisicamente e 
que os materiais e equipamentos depositados/instalados permanecerão no canteiro 
de obra no prazo necessário para a execução do objeto contratual;
e) Laudo Fotográfico, que evidencie o efetivo início físico das obras até a data de 
03 de julho de 2020, e entrega de máquinas/veículos/equipamentos, até a data de 
04 de julho de 2020;
f) Na aquisição de máquinas/veículos/equipamentos a Nota Fiscal do Bem deverá 
ser emitida com data até o dia 04 de julho de 2020.

II - Em se tratando de obras, a medição deverá apresentar percentual de execução 
compatível com o previsto no período, de acordo com o cronograma físico/finan-
ceiro apresentado pela empresa executora, quando da homologação do processo 
licitatório.
III- A não apresentação de quaisquer dos documentos relacionados ensejará na 
proibição de transferências de recursos aos Municípios pela SEDU e/ou pelo PA-
RANACIDADE, seja por operação de crédito ou por transferências voluntárias, 
no período eleitoral, nos termos do artigo 73, IV, a da Lei 9504/97.
IV - Serão admitidas Notas Fiscais emitidas após 03 de julho de 2020 de obras 
iniciadas e medidas até esta data, desde que cumpridas às demais determinações 

7207/2020

constantes deste artigo.
V - Para a efetividade das transferências caberá ao Município manter regular a 
situação junto ao CAUC STN, CADIN Estadual e demonstrar a regularidade fis-
cal, por meio de certidões: Certidão Conjunta da Receita Federal - PGFN, FGTS, 
Fazenda Estadual Tributos Estaduais e Transferências Voluntárias, Trabalhista e 
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
VI- Determinar a distribuição desta instrução normativa aos Municípios, junto 
com a Autorização da Contratação de projetos, que poderão ter pagamentos próxi-
mos ao prazo de vedação pela lei eleitoral (transferências voluntárias e financia-
mentos), visando orientar na elaboração da documentação a ser encaminhada ao 
PARANACIDADE, para habilitação dos pagamentos a serem realizados.

DATA DE ASSINATURA: 14/01/2020.
João Carlos Ortega

Superintendente do PARANACIDADE

Ministério Público do Estado do 
Paraná 

 

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato 
PROTOCOLO: 1156/2020          P.P.: 47/2014           CONTRATO: 08/2015. 
CONTRATADO: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. 
CNPJ: 84.968.874/0001-27. 
OBJETO: Prorrogação dos serviços de solução de impressão, fotocópia e 
digitalização, em caráter excepcional, com base no Art. 57, inc. II, §4º da Lei nº 
8.666/93 (Parecer nº 303/2020 – NAJ). 
DOT. ORÇAMENT.: 0901.03091436.010 - Elemento de Despesa:  3390.4009. 
VALOR: R$ 569.940,00 (novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e 
quarenta reais). 
VIGÊNCIA: 28/01/2020 a 27/07/2020. 
AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça 
para Assuntos Administrativos. 

 7046/2020

 

Extrato do Termo de Contrato 
PROTOCOLO: 23172/2019 – P.E.: 82/2019 - CONTRATO: 003/2020. 
CONTRATADO: D.J. Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. - ME. 
CNPJ: 08.542.107/0001-73. 
OBJETO: Fornecimento de água mineral nas unidades MPPR da Comarca de 
Londrina/PR. 
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 – subelemento de despesa: 3390.3007. 
VALOR ESTIMATIVO: R$ 63.486,00 (sessenta e três mil quatrocentos e 
oitenta e seis reais). 
VIGÊNCIA: 29/01/2020 a 31/12/2020. 
AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça 
para Assuntos Administrativos. 

 7095/2020

Conselhos 

EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO 
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná torna públicas as dis-
pensas de licitação, em face do valor, com fundamento no art. 24, inciso II da 
Lei n.º 8.666/93, relativas aos procedimentos administrativos de compras e ser-
viços a seguir: PACS nº114/2018, cujo objetivo é a manutenção de cadeiras, com 
a contratada REFORM LINE COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA EPP, 
CNPJ 84.975.515/0001-05, pelo valor de R$ 2965,00; : PACS nº115/2018, cujo 
objetivo é a aquisição de cadeiras de escritório, com a empresa REFORM LINE 
COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA EPP, CNPJ 84.975.515/0001-05, 
pelo valor de R$ 9.968,00; PACS nº 122/2018, cujo objetivo é o fornecimento de 
produtos de higiene e limpeza, com a contratada ESSENZA COMERCIAL LTDA, 
CNPJ: 22.748.778/0001-16 pelo valor de R$ 15.255,00; PACS nº 123/2018, cujo 
objetivo é o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, com a contrata-
da ESSENZA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 22.748.778/0001-16 pelo valor de 
R$ 14.693,70; PACS nº 124/2018, cujo objetivo é o fornecimento de materiais 
de copa e cozinha com a contratada URCONSIL COMERCIAL LTDA CNPJ: 
00.514.147/0001-08, pelo valor de R$ 2.305,42;PACS nº003/2019, cujo objetivo 
é a prestação de serviços de ginástica laboral pelo valor total de R$ 14.400,00, 
com a contratada SISPREV –SISTEMA DE PREVENÇÃO A SAUDE DO TRA-
BALHADOR LTDA, CNPJ: 06.220.002/0001-72; PACS nº 076/2019, cujo objeto 
é a Aquisição de acesso a plataforma banco de imagens pelo valor de R$ 3.300,00 
de R G & S IMAGENS DO BRASIL, CNPJ 02.195.059/0001-08; PACS nº 
021/2019, cujo objetivo é a confecção de uniformes para funcionários,com a con-
tratada LOJA DO GUARDA PO LTDA, CNPJ nº 05.157.937/0001-99 no valor 
de R$ 9.345,80; PACS nº 086/2019, cujo objetivo é aquisição de aparelhos telefô-
nicos com a empresa MULTIFONES TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
08.971.018/0001-42. pelo valor de R$ 2.088,10; PACS nº099/2019, cujo objetivo 
é a dedetização e desratização da sede, com a contratada ANINSETO DEDETI-
ZADORA LTDA ME, CNPJ: 07.961.465/0001-58 pelo valor de R$ 1.280,00.

Curitiba, 10 de janeiro de 2020.
Mirian Ramos Fiorentin – Presidente do CRF-PR

6908/2020
DELIBERAÇÃO N. 984/2020 

Aprova a Ata da Reunião Plenária n. 897/2019.
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, CRF-PR, diante das atri-
buições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 3.820/60 e pelo seu Regimento 
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