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MUNICÍPIO DE
PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr, 22 de agosto de 2022.

DE: Carla Sabrina Rech Malinski - Presidente da Comissão Permanente de
Licitações r-.
PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal üCrrAÇ^^

SOLSCITAÇAO: l^n.OrD
S».orPr,M0,

serviços de locaçao de imóvel residencial para servir como aluquel social oara
famílias em situaçao de vulnerabilidade social, observadas as características e
anpvn! especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus
mipn"' h° Público n° 003/2022, conforme Ata n° 001/2022 sendoque nao houve alteraçao nas cláusulas editalicías. Conforme abaixo;

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

02

Imóvel com edificação em
madeira ou alvenaria ou
mista contendo mínimo 02

quarto. 01 sala, 01
cozinha, 01 banheiro e
área de serviço (Área de
70 a 100 m^)

QUANT.

120(10
imóveis

para 12

meses)

UN

Mês

QUANT.

MESES

V. UNIT.

120

TOTAL
54.000,00

450,00

V. TOTAL

54.000.00

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mi! reais).

Cordialmente,

Y/t/ly/n .'ó
Carla Sabrina RecK Ma'linski

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA

DO CREDENCIAMENTO REFERENTE

AO CHAMAMENTO PUBLICO N^* 003/2022

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00 hs

(nove horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do

Paraná, reuniram-se em sessão pública a Comissão de Licitações nomeada pela
portaria n® 122/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes

ao CREDENCIAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO N® 003/2022

que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada na prestação de

serviços de locação de imóvel residencial para servir como aluguel social para
famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo como valor máximo a

importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Abertos os

trabalhos, foi constatado que 01 (uma) empresa protocolou o envelope para seu

credenciamento, sendo ela: ELIANE MARISA MESOMO - ME, através da Sra.

Eioisa Mesomo Bernhard na data de 16/08/2022. Inicialmente, deu-se a abertura dos

Envelopes apresentados pela proponente, contendo os documentos de

Credenciamento (Habilitação), sendo que os mesmos foram analisados e rubricados

pela Comissão, onde verificou se estavam de acordo com o estabelecido no Edital.

Também foi verificado que o proponente apresentou o envelope n® 02 contendo a

proposta de preços e aceite da demanda conforme for contemplado e nos valores

apresentados no anexo II do edital do presente processo. A distribuição se dará por
rodizio, confoime ordem de credenciamento das empresas, respeitando a
capacidade de demanda das empresas apresentada na proposta. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela Comissão
de Licitações

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Presidente

068.626.699-40

í!
R AUGUSTO

SOARES

Membro

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Membro

070.286.259-23
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto- PR, 22 de agosto de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Considerando as Informações, ata n° 001 e pareceres contidos no Processo
Público n° 003/2021, que originou o presente processo, Autorizo a

Licitação sob a Modalidade INEXIGIBILIDADE, que tem por objeto à empresa
especializada na prestação de serviços de locação de imóvel residencial para servir
como aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade social, nos termos
do art. 25, da Lei 8.666/93 e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n° 122/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

^ l) I / t ■ ^ o
LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.450,526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail; planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 021/2022

Conforme ATA N° 001 do Processo de Chamamento Público 003/2022,
optou-se pela inexigibilidade de licitação na forma do art. 25. da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores à despesa abaixo especificada.

OBJETO - O objeto do presente Processo de Inexigibilidade é a contratação de
empresa especializada prestação de serviços de locação de imóvel residencial para
servir como aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade social do
município de Planalto - PR, limitada aos quantitativos abaixo estipulados;

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

quant UN QUANT.

MESES

V.

UNIT.

V. TOTAL

02

Imóvel com edificação em
madeira ou alvenaria ou

mista contendo mínimo 02

quarto, 01 sala, 01 cozinha,
01 banheiro e área de
serviço (Área de 70 a 100
m^)

120 (10
imóveis

para 12

meses)

Mês 120 450,00 54.000,00

TOTAL 54.000,00

CNPJ N® 13.856.681/0001-36

'^^"^AÇÂO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso
02340 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.39.00.00.00000

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias do
mês subsequente ao serviço prestado, e com apresentação da respectiva nota
fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de Administração deste Município de
Planalto.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo correspondente para a vigência e execução dos
serviços será de 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL; R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).

Planalto-PR, 22 de Agosto de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito municipal

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2022.
Página 1
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RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 021/2022

O município de PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e
suas alterações posteriores, conforme Ata do Processo de Chamamento Público n°
003/2022, optou pela inexigibilidade de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando prestação de serviços de
locação de imóvel residencial para servir como aluguel social para famílias em situação
de vulnerabilidade social do município de Planalto - PR.
EMPRESA: ELIANE MARISA MESOMO - ME.
VALOR: R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).
DATA: 22 de Agosto de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E
HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N" 021/2022

O município de PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei
8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme Ata do
Processo de Chamamento Público n° 003/2022, optou pela
inexigibilidade de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando
presteção de serviços de locação de imóvel residencial para
servir como aluguel social para famílias em situação de
vulnerabilidade social do município de Planalto - PR
EMPRESA: ELIANE MARISA MESOMO - ME.
VALOR: R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).
DATA: 22 de Agosto de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identíficador:56686394

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 23/08/2022. Edição 2589
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

000
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Conlecções

Empresa com marca própria.
Confecções de uniformes empresariais e escolares

com bordados e estampas em geral

alice.rosa201 O@hotmail.com Tei:(046)3552-2691
Ccl:(046)9976-4030

Rua Otá^-io Francisco de Matlos.644 Centro -85760-OOO.Caparterna- PR

Bicicletas Novas e Usadas
Peças Shimano

Serviço com Garantia

4e 9915-5904
RUA. paraíba IV° SALA 4 - GIBKIRÍ

SUPERMERCADO

V. 7 de Setembro, 5
Bairro São Cristóvão

83233 U<í)(3(
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FOLHA DE PLANALTO

IBGE REÚNE COMITÊ PARA
AVALIAÇÃO INICIAL DO CENSO 2022

A Administração Muni
cipal de Planalto reuniu na
última semana o Comitê
Gestor do Censo Demográ
fico 2022 e na presença do
Coordenador de Área do
IBGE, Delmo de Carvalho,
foram apresentados os nú
meros inicias da contagem
populacional.

Nessas primeiras duas
semanas foram feitos os pri
meiros diagnósticos da po
pulação. Segundo o coorde
nado, os trabalhos - mesmo
que em fase inicial- estão
dentro do cronograma tra
çado pelo Instituto.

Delmo destaca a impor
tância da população em re

ceber os recenseadores e

responder o questionário
corretamente, tranqüilizan

do a população que todos os
dados repassados são alta
mente sigilosos.

200P Antver^
Semana do Pátriá

Ato Cívico 5 de se
EsTacionamentryP
Responsáveis
Escola Lãddiò Afonso Hsimm
Jósê Anèftíflitá íT" -ií

Con»iíIáSbs
Famffia Vewadon»
Lidsnançss;

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N" 021/202:9

O MLJNICIPIO DE PLANALTO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e
suas alterações posteriores, conforme Ata do Proce.sso de Cliamameiuo Público n°
003/2022, optou pela inexigibilidnde de licitação a despe,sa abaixo especificada,
OBJETO; Conlrataçao de empresa especializada visando prestação de serviços de
locação de imóvel residencial para servir como aluguel social para famílias em situação
de vulnerabilidade social do iminicipio de Planalto - PR.
EMPRESA: ELIANE MARJSA MESOMO - ME.
VALOR: R$54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).
DATA: 22 de Ago.sto de 2022,

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

^^46 99977-2067 99909-9300
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