DECRETOS
DECRETO Nº 21.017
Data: 13 de abril de 2.017.
Súmula: Convalida ato administrativo normativo.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com o art. 76, X da Lei Orgânica do Município de Guaratuba, e
Considerando que a administração verificou que a Portaria nº 10.053/17 foi publicada
no Jornal Oficial do Município do dia 21 de março de 2017, edição nº 421, teve seu número repetido
na mesma edição do ano de 2017,
Considerando que com a preservação dos efeitos dos atos administrativos normativos,
está se dando segurança, na forma de estabilidade das relações, em atendimento ao Princípio da
Segurança Jurídica;
DECRETA:
Art. 1º Fica convalidada a Portaria relacionada no art. 2º, preservando as situações de
fato e de direito, já estabelecidas.
Art. 2º Fica renumerada a seguinte Portaria:
I - Portaria nº 10.053 de 15 de março de 2017, que concedeu licença para tratamento
de saúde ao servidor Albari Ubirajara Scherruth, passando a vigorar como Portaria nº 10.101 de
13 de abril de 2.017;
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de
21 de fevereiro de 2.017.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 13 de abril de 2.017.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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DECRETO Nº 21.018
Data: 17 de abril de 2.017.
Súmula: Autoriza a ampliação do número de vagas para
Cuidador Social e Auxiliar de Cuidador Social, objeto do
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e constitucionais, considerando as disposições do item 3.3 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº
001/2015, e os protocolados de nº 8037/2017 e 9266/2017, em face da necessidade premente de ampliação
de vagas para atender de forma temporária a demanda da Casa da Criança e do Adolescente de Guaratuba,
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do número de vagas para Cuidador Social e para Auxiliar
de Cuidador Social, definidas no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015, na forma abaixo
especificada:
Profissional

Nº de vagas Nº
de
vagas Nº de vagas Total de Vagas
abertas
no acrescidas
pelo acrescidas neste
Edital 001/2015 Decreto 20.016/16, Decreto
para
Cuidador
Social
Cuidador Social
02 vagas
01 vaga
04 vagas
07 vagas
Auxiliar
de 05 vagas
---------03 vagas
08 vagas
Cuidador Social

Art. 2º - O presente decreto amplia as vagas originariamente abertas pelo Edital de Processo
Seletivo 001/2015, já acrescidas por decreto anterior, devendo ser observado que as vagas originariamente
abertas já estão preenchidas, exceto uma para auxiliar de cuidador social, em fase de convocação.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 17 de abril de 2.017.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIAS
Republicado por Incorreção
PORTARIA Nº 10.089
Data: 30 de março de 2.017.
Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde à
servidora VANESSA FERREIRA.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 777/97, artigo 116, inciso I, § Único, e tendo em
vista o contido no protocolado nº 006535/17, RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora VANESSA FERREIRA, ocupante do cargo de
Professora Docente, matricula funcional nº 5898-1, licença para tratamento de saúde a partir de 2
de março de 2.017, com término no dia 11 de março de 2.017, conforme laudo pericial.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de
2 de março de 2.017, revogando-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 30 de março de 2.017.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 10.101
Data: 13 de abril de 2.017.
Súmula: Concede Licença para Tratamento de saúde ao
servidor ALBARI UBIRAJARA SCHERRUTH.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 777/97, artigo 116, inciso I, § Único, e tendo em
vista o contido no protocolado nº 005644/17, RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido ao servidor ALBARI UBIRAJARA SCHERRUTH, Auxiliar
de Serviços Gerais, matricula funcional nº 22457, licença para tratamento de saúde a partir de 21 de
fevereiro de 2.017, com término no dia 21 de maio de 2.017, conforme laudo pericial.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de
21 de fevereiro de 2.017, revogando-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 13 de abril de 2.017.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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EDITAIS DE CONVOCAÇÕES
16º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2015

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio de seu Secretário Municipal da Administração e
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, tendo em vista o Decreto de nº 19.550 de
Homologação do Resultado, a desistência da candidata classificada na 9ª colocação e a renúncia da
candidata classificada na 12ª colocação,

RESOLVE:

CONVOCAR os classificados relacionados no anexo, para se apresentarem no prazo de 03 (três) dias
a contar da publicação do presente, no Departamento de Recursos Humanos, sito à Av. 29 de Abril, nº 425,
centro, a fim de agendarem Avaliação Médico-Admissional, de caráter eliminatório, onde será emitido
parecer “APTO” ou “NÃO APTO” para exercerem a função pretendida. Deverão apresentar-se portando
documento de identidade.

Guaratuba, 5 de abril de 2017.

Edilson Garcia Kalat
Secretário Municipal da Administração

Lourdes Monteiro
Secretária Municipal do Bem Estar e Promoção
Social

ANEXO ÚNICO AO 16º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2015

CUIDADOR SOCIAL
CLASS
NOME
15
SANDRA MARA BUENO PEREIRA
16
RICARDO CUBAS
17
ARIANE FARIA DA SILVA
18
CLAUDIA FERREIRA PINTO

CPF
510.558.569-00
056.024.629-37
962.700.049-34
692.746.148-53
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RG
13.837.439-4
9.877.271-5
6.421.247-8
38.907.969-8

17º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2015

A Prefeitura Municipal de Guaratuba, por meio de seu Secretário Municipal da Administração e
Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, tendo em vista o Decreto de nº 19.550 de
Homologação do Resultado, a desistência da candidata classificada na 9ª colocação e a renúncia da
candidata classificada na 12ª colocação,

RESOLVE:

CONVOCAR os classificados relacionados no anexo, para se apresentarem no prazo de 03 (três) dias
a contar da publicação do presente, no Departamento de Recursos Humanos, sito à Av. 29 de Abril, nº 425,
centro, a fim de agendarem Avaliação Médico-Admissional, de caráter eliminatório, onde será emitido
parecer “APTO” ou “NÃO APTO” para exercerem a função pretendida. Deverão apresentar-se portando
documento de identidade.

Guaratuba, 5 de abril de 2017.

Edilson Garcia Kalat
Secretário Municipal da Administração

Lourdes Monteiro
Secretária Municipal do Bem Estar e Promoção
Social

ANEXO ÚNICO AO 17º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2015

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL
CLASS
NOME
12
SOELI TEREZINHA DE FRANÇA
MARQUES
13
NATHALIA ROBERTO LOPES
14
RAFAELA DE LOURDES NASCIMENTO

6

CPF
702.115.079-20

RG
6.807.138-0

093.469.779-57
104.129.349-65

12.414.222-9
10.949.600-6

GUARAPREV

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

c

18

19
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1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 002/2016 – CELEBRADO ENTRE O
GUARAPREV
E
WHS
CLÍNICA
MÉDICA
OCUPACIONAL
E
ENGENHARIA
DE
SEGURANÇA
LTDA.
O GUARAPREV, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Generoso
Marques, n.º 417, Centro, Guaratuba, Estado do Paraná, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 07.046.712-0001/90, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr.
Ilson Rhoden e a contratada WHS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL E
ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob o nº
23.888.017/0001-22, localizada a Rua Francisco Antônio Da Costa Nogueira, 87, sobrado
02 ,CEP: 82.410-340, acordam por meio da presente o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Os prazos de execução e de vigência descritos,
respectivamente, à Cláusula Terceira e Quarta, serão prorrogados, com fulcro no
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por mais 75 (setenta e cinco) dias, sendo
os serviços prestados até 17 de março de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecem sem
qualquer alteração.

Guaratuba, 06 de janeiro de 2017.

ILSON RHODEN
Diretor Executivo - Guaraprev

WHS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA
LTDA
Contratado
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LICITAÇÃO
TERMO APROVAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380 - Centro, em Guaratuba/PR.
CONTRATADA: SMARTGREEN DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS S/A.
CNPJ Nº. 12.899.279/0001-76
ENDEREÇO: Avenida Silva Jardin, nº. 3.454 - Agua Verde - Curitiba - Estado do
Paraná
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 001/15 - PMG
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 136/2015
OBJETO: O objeto do presente é a execução no Local: Locais de instalação especificados em
Termo de Referência, definidos pela Prefeitura Municipal; - Reforma de edificação pública, com
a instalação de equipamentos para o CCO; - Aquisição de mobiliário; - Aquisição e instalação
de equipamentos de gestão remota de consumo de energia elétrica - 25 un. - Aquisição e
instalação de equipamentos de gestão remota de consumo de água - 25 un. - Aquisição e
instalação de equipamentos de gestão remota de frota - 30 un. - Aquisição e instalação de
equipamentos de gestão remota
de iluminação pública - 1100 un. - Aquisição e instalação de equipamentos de
segurança patrimonial - 25 un. - Aquisição e instalação de circuito fechado de TV com câmeras
IP, hardwares e softwares e todos os serviços e componentes necessários para seu pleno
funcionamento; - Aquisição, instalação e atualização de equipamentos de internet e rádio,
bem como serviços de atualização e instalações para seu pleno funcionamento; - Aquisição e
instalação de sistema com câmeras de reconhecimento de placa - OCR, incluso sistemas,
componentes e demais serviços necessários para seu pleno funcionamento; - Aquisição de
hardwares e softwares específicos, incluso treinamento técnico. Aquisição de equipamentos e
sistemas de câmeras de monitoramento de segurança, equipamentos para gestão municipal e
de controle tributário; sistemas de gestão de iluminação pública, de consumo de água e
energia elétrica; controle de frota municipal; implantação do Projeto Cidade Digital a partir da
instalação de sistemas de rádio e internet; e reforma de edificação municipal para instalação
do Centro de Controle Operacional com fechamentos em dry-wall, instalação de portas
de madeira e de alumínio e vidro com barra anti-pânico, instalação de piso elevado,
reforma das instalações elétricas de acordo com as necessidades do programa, recuperação
de paredes com revestimento e pintura, equipamentos de combate a incêndio e pânico,
fornecimento de mobiliário e equipamentos. Todas as especificações do Programa estão
definidas em memoriais, projetos, cronograma, planilha de quantitativos e em Termo de
Referência, anexos ao edital. Colocação de placas de comunicação visual.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
-21.001-06.182.0058-1036-4.4.90.52.00.00-00000
-21.001-06.182.0058-1036-4.4.90.52.00.00-00606
-21.001-06.182.0058-1036-4.4.90.52.00.00-00000
-21.001-06.182.0058-2034-3.3.90.30.00.00-00000
-21.001-06.182.0058-2034-3.3.90.30.00.00-00606
-21.001-06.182.0058-2034-3.3.90.30.00.00-00510
PRAZO VIGENCIA: 180 (cento e oitenta)dias.
DATA DA ASSINATURA: Guaratuba, 08 de março de 2.017.
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 091/2017- PMG.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 008/2017 - PMG
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba
CNPJ n°: 76.017.474/0001-08
Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR
Empresa registrada:
EMPRESA

UNIVERSO
BOLSAS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI
EPP

CNPJ

ENDEREÇO

10.741.843/0001-00

Rua Abrão Jak Duck, 35, Xaxim,
Curitiba PR, telefone 41-33780800,
adrianauniverso@hotmail.com

Objeto: O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento de Materiais Escolares e Mochilas, com a finalidade de fornecer kits escolares à
cada modalidade de ensino das unidades escolares da rede municipal de ensino, para o ano
letivo de 2017/2018, de acordo com as especificações, quantidade estimadas e condições
constantes do Termo de Referência estabelecido no ANEXO I do presente Edital, com a
finalidade de atender.
Vigência: 12 (doze) meses.
Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das
-05.001-12.361.00542.011-3.3.90.32.00.00-3.3.90.30.00.00-00103;
-05.001-12.361.00542.011-3.3.90.32.00.00-3.3.90.30.00.00-00104;
-05.001-12.361.00542.011-3.3.90.32.00.00-3.3.90.30.00.00-00107;
-05-001-12.365.00542-015-3.3.90.32.00.00-3.3.90.30.00.00-00103.
Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

LOTE2 – MATERIAIS PARA ACOMODAR OS MATERIAIS ESCOLARES
QUANTIDADE ESTIMADA DE KITS: 6.144
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1

ESTOJO ESCOLAR
Estojo escolar confeccionado em tecido de Nylon
600, impermeável, gramatura 300 g/m2,
revestimento interno de policloreto de vinila (PVC)
na cor azul Royal e Amarelo, sendo a parte frontal em
Azul Royal e o restante do estojo em Amarelo.
Composta por um corpo principal em forma
retangular com as pontas arredondadas. As medidas
do corpo principal do estojo são: 9 cm de altura, 21,5
cm de comprimento e 5 cm de profundidade.
Fechamento do corpo principal com zíper de 26 cm

UNID

10.578

4,00

42.312,00
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2

de comprimento na cor Azul Royal. Contornado com
vivo amarelo. Logo da prefeitura em silk screen
centralizado na parte frontal. MARCA UNIVERSO
BOLSAS
MOCHILA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL
Descritivo Técnico - a) CORPO PRINCIPAL - Mochila
escolar confeccionada em tecido 100% poliéster 600,
revestido em Policloreto de Vinila, com gramatura
mínima de 375 g/m², com acabamento
hidrorrepelente na cor que a prefeitura escolher,
composta por um corpo principal em forma
geométrica, bolso frontal e lateral. As medidas do
corpo principal da mochila são: 310 mm de altura,
280 mm de largura e 130 mm de profundidade.
Fechamento do corpo com zíper nº. 8 na cor preta, e
contornando todo o zíper um debrum em fita 100%
poliéster com urdume de 14 fios e trama de 82 na cor
que a prefeitura escolher, medindo 580 mm de
comprimento com dois cursores preto. Costa
almofadada com espuma PAC de 4 mm, forrada com
tecido maquinetado com formato de losango na cor
preto resinado e detalhado com 2 divisores em
costura em “V” invertido. Tolerância de variação nas
medidas é de 1,0 cm; b) BOLSO FRONTAL - Bolso
frontal confeccionado em tela 100% poliéster na cor
preta em formato de losango no tamanho de 250 x
100 mm (largura x altura), com a boca em
acabamento através de elástico preto. Tolerância de
variação nas medidas é de 1,0 cm; c) ALÇAS DAS
COSTAS - Alça de ombro, confeccionada em tecido
100% poliéster 600, revestido em Policloreto de
Vinila, com gramatura no mínimo 375 g/m², com
acabamento hidrorrepelente na cor que a prefeitura
escolher,, almofadada com espuma PAC de 4 mm,
medindo 40 mm de largura e 210 mm de
comprimento com acabamento em fita 100%
poliéster na medida de 15 mm, com urdume de 14
fios e trama de 82, na cor que a prefeitura escolher,
as alças deverão ter também uma fita refletiva com
1,0 cm de largura cada uma, sobreposta ao tecido
100% poliéster, de um tecido refletivo com
composição 65% poliéster e 35% algodão, revestido
com tinta refletiva de cor Azul Turquesa, tendo como
referência o Pantone 313 U, pregadas a 5,0 cm do
final das pontas inferiores. Alça inferior em fita 100%
polipropileno com trama de 15 fios e urdume de 64
fios, com 30 mm de largura e 380 mm de
comprimento, na cor que a prefeitura escolher.
Junção da parte superior com a inferior com
regulador triplo, tipo “orelinha” de 30 mm em
plástico na cor azul royal, costurado na alça superior
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UNID

5.070

18,00

91.260,00

com fita 100% polipropileno com trama de 15 fios e
urdume de 64 fios de 40 mm cor que a prefeitura
escolher. As alças inferiores deverão ser costuradas
nas laterais das costas, junto com os vivos, sendo que
as pontas das alças deverão ser queimadas, para dar
maior resistência de ruptura. Tolerância de variação
nas medidas é de 1,0 cm; d) ALÇA DE MÃO - Na parte
superior das costas deverá ser costurada, em toda a
largura da mochila, uma fita de polipropileno com 30
mm de largura na cor que a prefeitura escolher, onde
serão costuradas as alças das costas e entre elas uma
alça de dedo, em forma de “U” invertido, com 170
mm de comprimento, em fita de polipropileno com
30 mm de largura na cor que a prefeitura escolher.
Na altura de 30 mm abaixo desta fita, no meio das
costas deverá ser costurado um plástico cristal, com
espessura de 0,15 mm, com as dimensões de 85 mm
altura por 120 mm de largura, de forma a deixar um
dos lados livre, para se colocar a identificação dos
alunos; e) BOLSO LATERAL - Nas laterais da mochila
deverão ser costurados dois bolsos, sendo o do lado
direito em tecido 100% poliéster 600, revestido em
Policloreto de Vinila, com gramatura mínima de 375
g/m², com acabamento hidrorrepelente na cor que a
prefeitura escolher, medindo 130 mm de largura e
95 mm altura, com fechamento através de zíper nº.
8, com 130 mm de comprimento, na cor preta. No
lado esquerdo o bolso deverá ser em tela 100%
poliéster na cor preta em formato de losango na
parte externa, medindo 150 mm de altura x 160 mm
de largura, com a boca em acabamento através de
elástico preto, medindo 20 mm x 150 mm, para
acomodar o porta líquido (squeeze) de 300 ml.
Tolerância de variação nas medidas é de 1,0 cm; f)
COSTURA - A mochila deverá ser toda costurada com
linha 100% Poliamida. As pontas das alças deverão
ser queimadas, para evitar rupturas. Acabamento
nas costuras internas em viés de tecido na cor que a
prefeitura escolher, com gramatura mínima de 45
g/m², com 20 mm de largura. Na parte externa do
corpo principal deverá conter acabamento em friso
de policloreto de vinila 4/11, coestruzado brilhante
na cor branco. O mesmo deverá ter acabamento
interno com tecido não tecido com gramatura
mínima de 45 g/m² na cor verde escuro; g)
LOGOTIPO - Na parte frontal da mochila deverá ser
impresso através do processo de “Transfer
Refletivo”, o brasão da Prefeitura do Município e o
nome personalizado “Educação Infantil”, na parte
superior do Brasão, na parte inferior. Todos os itens
devem ser impressos de forma centralizada na
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mochila. Garantia de 06 meses de uso, em caso de
defeito deverão ser substituídas por novas unidades.
Peso: deve suportar no mínimo 25kg, sob condições
de uso. MARCA UNIVERSO BOLSAS

3

MOCHILA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Descritivo: a) CORPO PRINCIPAL - Corpo principal
com 380 mm de altura x 290 mm de largura e 150
mm de profundidade, em tecido 100% poliéster 600,
revestido em Policloreto de Vinila, com gramatura
mínima de 375 g/m², com acabamento
hidrorrepelente, sendo a parte frontal na cor que a
prefeitura escolher e costa, fole e fundo da mochila
cor que a prefeitura escolher. Fechamento do corpo
com zíper nº 8 na cor preta, e contornando todo o
zíper um debrum em fita 100% poliéster com
urdume de 14 fios e trama de 82 na cor verde escuro,
medindo 530 mm de comprimento com dois
cursores preto. Costa almofadada com espuma PAC
de 4 mm, forrada com tecido maquinetado com
formato de losango na cor preto resinado e
detalhado com 2 divisores em costura em “V”
invertido, com 200 mm cada lado, primeiro iniciando
30 mm a partir da base da mochila e a segunda
costura 120 mm acima da primeira. Tolerância de
variação nas medidas é de 1,0 cm; b) BOLSO
FRONTAL - Bolso frontal com 250 mm de altura x 200
mm de largura e 30 mm de profundidade, em tecido
100% poliéster 600, revestido em Policloreto de
Vinila, com gramatura mínima de 375 g/m², com
acabamento hidrorrepelente, cor que a prefeitura
escolher. Fechamento do bolso com zíper nº 8, de
cor preto, e coberto em toda extensão do zíper com
fita 100 % poliéster com urdume de 14 fios e trama
de 82 na cor que a prefeitura escolher medindo 490
mm de comprimento com 1 cursor preto. O bolso
será todo debruado internamente com fita de tecido
não tecido na cor que a prefeitura escolher com
gramatura mínima de 45 g/m². Tolerância de
variação nas medidas é de 1,0 cm; c) ALÇA DAS
COSTAS - Alça de ombro, confeccionada em tecido
100% poliéster 600, revestido em Policloreto de
Vinila, com gramatura no mínimo 375 g/m², com
acabamento hidrorrepelente, na cor que a prefeitura
escolher, almofadada com espuma PAC de 4 mm,
medindo 80 mm de largura (medida acabada) e 350
mm de comprimento, com acabamento em fita
100% poliéster na medida de 25 mm, com urdume
de 14 fios e trama de 82 na cor que a prefeitura
escolher. Alça inferior em fita 100% polipropileno
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UNID

7.532

21,00

158.172,00

com trama de 15 fios e urdume de 64 fios, com 40
mm de largura e 600 mm de comprimento, cor que a
prefeitura escolher, costuradas com reforço de
triângulo medindo aproximadamente 80 x 70 x 100
mm em tecido 100% poliéster 600, revestido em
Policloreto de Vinila, com gramatura no minimo 375
g/m² com acabamento hidrorrepelente, na cor que a
prefeitura escolher com acabamento em um dos
lados do triângulo em fita 100% poliéster na medida
de 25 mm, com urdume de 14 fios e trama de 82, na
cor verde escuro. Junção da parte superior com a
inferior com regulador triplo, tipo “orelinha” de 40
mm em plástico na cor azul royal, costurado na alça
superior com fita 100% polipropileno com trama de
15 fios e urdume de 64 fios de 40 mm cor que a
prefeitura escolher. As pontas das alças deverão ser
queimadas, para dar maior resistência de ruptura.
Tolerância de variação nas medidas é de 1,0 cm;
d) ALÇA DE MÃO - Alça em fita 100% polipropileno
de 30 mm com trama de 15 fios e urdume de 64 fios
na cor que a prefeitura escolher medindo no mínimo
260 mm. As pontas das alças deverão ser queimadas,
para evitar a ruptura. Acabamento em tecido 100%
poliéster 600, revestido em Policloreto de Vinila,
com gramatura no mínimo 375 g/m² com
acabamento hidrorrepelente, na cor que a prefeitura
escolher no meio do manete para acomodação da
mão, com medida 120 x 30 mm acabado. Tolerância
de variação nas medidas é de 1,0 cm; e) BOLSO
LATERAL - Confeccionado no lado esquerdo e direito
da mochila, em tela 100% poliéster na cor preta em
formato de losango na parte externa e parte interna
em tecido de malha de poliéster, medindo 150 mm
de altura x 160 mm de largura, com a boca em
acabamento através de elástico na cor preta,
medindo 20 mm x 150 mm, para acomodar o porta
líquido (squeeze) de 300 ml. Tolerância de variação
nas medidas é de 1,0 cm; f) COSTURA - A mochila
deverá ser toda costurada com linha 100%
Poliamida. As pontas das alças deverão ser
queimadas, para evitar rupturas. Acabamento nas
costuras internas em viés de tecido não tecido na cor
que a prefeitura escolher com gramatura mínima de
45 g/m², com 20 mm de largura. Na parte frontal do
corpo principal deverá conter acabamento em friso
de policloreto de vinila 4/11, coestruzado brilhante
na cor branco. O mesmo deverá ter acabamento
interno com tecido não tecido com gramatura
mínima de 45 g/m² na cor que a prefeitura escolher.
Deverá conter etiqueta em tecido 100% poliéster
com resina em PU, gramatura mínima de 80 g/m2,
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na cor branca, medindo 70 mm de altura x 90 mm de
comprimento, com impressão dos seguintes dizeres:
Nome, Série, Escola, Telefone, Responsável e com
espaço para preenchimento desses dados. Com uma
das extremidades costurada, centralizada na parte
superior interna da mochila; g) LOGOTIPO - Brasão
do município processo de “Transfer Refletivo”, no
bolso
frontal
centralizado,
medindo
aproximadamente 90 mm de altura x 70 mm de
largura e escrita Escolhida pela Prefeitura,
centralizada, medindo 100 mm de largura x 20 mm
de altura. Tolerância de variação nas medidas é de
1,0 cm. Garantia de 06 meses de uso, em caso de
defeito deverão ser substituídas por novas unidades.
Peso: deve suportar no mínimo 25kg, sob condições
de uso. MARCA UNIVERSO BOLSAS
TOTAL DO LOTE
R$

291.744,00

Valor desta Ata de Registro de Preços é de R$ 291.744,00 (duzentos e noventa e um mil e
setecentos e quarenta e quatro reais).
Guaratuba, 30 de março de 2.017.
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
Prefeito
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 093/2017- PMG.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 011/2017 - PMG
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba
CNPJ n°: 76.017.474/0001-08
Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR
Empresa registrada:
EMPRESA

ADRIANO
TREVIZAN & CIA
LTDA ME

CNPJ

ENDEREÇO

05.483.386/0001-53

Avenida Mandaguari, nº 467,
bairro Brejatuba, em Guaratuba,
Estado do Paraná, CEP 83.280000

Objeto: O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento de água mineral natural e de galões (casco) de 20 litros para água mineral natural
visando atender a demanda de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Guaratuba e
Destacamento do Corpo de Bombeiros de Guaratuba.
Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das
-02.001-04.122.00602-102-3.3.90.30.00.00-00000;
-03.001-04.122.00602-044-3.3.90.30.00.00-00000;
-03.001-04.122.00602-044-3.3.90.30.00.00-00510;
-03.001-06.182.00582-035-3.3.90.30.00.00-00515;
-04.001-04.122.00602-046-3.3.90.30.00.00-00000;
-04.001-04.122.00602-046-3.3.90.30.00.00-00510;
-05-001-12,361.00542-011-3.3.90.30.00.00-00104;
-05.001-12.365.00542-015-3.3.90.30.00.00-00103;
-06.001-13.392.00522-006-3.3.90.30.00.00-00000;
-06.002-23.695.00552-021-3.3.90.30.00.00-00000;
-07.001-27.813.00592-037-3.3.90.30.00.00-00000;
-08.001-15.541.00562-026-3.3.90.30.00.00-00000;
-09.001-10.122.00532-074-3.3.90.30.00.00-00303;
-09.003-10.302.00532-090-3.3.90.30.00.00-00303;
-09.003-10.302.00532-090-3.3.90.30.00.00-00369;
-10.004-08.122.00502-060-3.3.90.30.00.00-00000;
-11.001-23.602-00632-042-3.3.90.30.00.00-00000;
-14.001-15.452.00572-030-3.3.90.30.00.00-00000;
-14.002-04.122.00602-100-3.3.90.30.00.00-00000;
-15.001-02.062-00602-101-3.3.90.30.00.00-00000;
-15.002-06.182.00582-034-3.3.90.30.00.00-00000;
-16.002-15.452-00512-004-3.3.90.30.00.00-00000.
Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:
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LOTE 01 - Exclusivo para Microempresa/EPP
ÍTEM

1

2

DESCRIÇÃO

QTDE

VALOR
UNITÁRIO R$

Água mineral natural sem gás para galão 20 litros,
deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes
características: Ser classificada como água mineral tradicional
ou água potável de mesa, como FLUORETADA, segundo
código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Ser
registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e atender à Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e
à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos – CNNPA; Os garrafões
disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em
POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de
acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios
para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em
excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou 1.610
amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança,
para evitar contaminações externas; Apresentação e
características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
(Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e registrado no Ministério da
Saúde; Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões data
de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das
embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM; A Prefeitura
Municipal possui garrafões vazios, que poderão ser utilizados
pela CONTRATADA, obrigando-se a mesma, mediante Termo
de Responsabilidade, a devolver os mesmos em perfeitas
condições de uso, quando findo o contrato de fornecimento.
MARCAS OURO FINO OU FONT LIFE.
Galão de 20 litros para água mineral (casco);
Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser
em POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de
acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios 100
para o acondicionamento de água mineral, resistentes, novos
e em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou
amassados;
TOTAL LOTE 01

VALOR
TOTAL R$

18.676,00
11,60

19,25

1.925,00

R$

20.601,00

Valor desta Ata de Registro de Preços é de R$ 20.601,00 (vinte mil e seiscentos e um reais).
Guaratuba, 06 de abril de 2.017.
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA
CNPJ N.º 76.017.474/0001-08
ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº. 380 - Centro, em Guaratuba/PR.
CONTRATADA: ADILSON SADZINSKI
CPF Nº. 255.979.579-53
ENDEREÇO: Avenida Atlântica, 2.070 – apto 04 – Centro – 83.280-000 Guaratuba - Estado Paraná.
DISPENSA Nº. 005/2017 - PMG
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 094/2017 - PMG
OBJETO. O presente contrato tem por objeto locação a Imóvel situado em Guaratuba, à
Rua Capitão João Pedro, nº 283 – Centro – nesta cidade, matriculado no
Registro de Imóveis sob n° 45.779, Matricula Atualizada do Imóvel (certidão
nº 74732), de legítima propriedade do locador, destinado as instalações das
Secretarias de Meio Ambiente, de Pesca e Agricultura, e Patrimônio Público,
não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do
LOCADOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
-03.001-04.122.0060-02044-3.3.90.36.00.00-00000
VALOR: R$ 29.664,00 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: Guaratuba, 06 de abril de 2.017.
Roberto Cordeiro Justus
Prefeito
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CONTABILIDADE
Republicado por Incorreção

33

34

35

36

37

38

39

40

