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PORTARIA N.° 24/2017,11 de abril de 2017.

Atribui função de Responsável para o 
Portal da Transparência, do Poder 
Legislativo do Município de Serranópolis 
do Iguaçu ao Servidor do Quadro Efetivo, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO 
IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais,

R E S O L V E :

Art. 1o Atribuir, ao Servidor Público Municipal, Cleucir Francisco 
Dalbosco, brasileiro, casado, portador do RG n.° 4.444.064-4 SSP/PR e do 
CPF n.° 886.432.209-49, a função de Responsável pelo Portal da 
Transparência, na forma do Artigo 12°, do Decreto Legislativo n.° 1/2016, 
de 27 de outubro de 2016.

Art. 2o Pelo desempenho das atribuições de que trata o artigo anterior será 
concedida gratificação na ordem de 100% (cem por cento) sobre os 
vencimentos básicos na forma do Art. n.° 35, parágrafo único da Lei n.° 
828/2011, de 06 de janeiro de 2011.

Art. 3o Fica revogada a partir desta data a Portaria n.° 11/2009, de 05 de 
agosto de 2009 e a Portaria n° 54/2016, de 22 de novembro de 2016.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
ao contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de 
abril de 2017.
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PORTARIA N.° 24/2017, 11 de abril de 2017 -  PODER LEGISLATIVO

Atribui função de Responsável para o Portal da Transparência, do Poder Legislativo do 
Município de Serranópolis do Iguaçu ao Servidor do Quadro Efetivo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1° Atribuir, ao Servidor Público Municipal, Cleucir Francisco Dalbosco, brasileiro, casado, portador do RG n.° 4.444.064-4 SSP/PR e do CPF n.° 
886.432.209-49, a função de Responsável pelo Portal da Transparência, na forma do Artigo 12°, do Decreto Legislativo n.° 1/2016, de 27 de outubro 
de 2016.

Art. 2° Pelo desempenho das atribuições de que trata o artigo anterior será concedida gratificação na ordem de 100% (cem por cento) sobre os 
vencimentos básicos na forma do Art. n.° 35, parágrafo único da Lei n.° 828/2011, de 06 de janeiro de 2011.

Art. 3° Fica revogada a partir desta data a Portaria n.° 11/2009, de 05 de agosto de 2009 e a Portaria n° 54/2016, de 22 de novembro de 2016.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 11 de abril de 2017.

Nilson Mario Konig
Presidente

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE: PREGÃO, FORMA PRESENCIAL N.° 018/2017

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, 
Estado do Paraná, reuniram-se a partir das 9h00min, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, abaixo identificados, designados pelo Decreto Municipal n° 
023/2017, de 23 de Fevereiro de 2017, complementado pelo Decreto Municipal n° 047/2017, de 02 de março de 2017 e pelo Decreto Municipal n° 
050/2017, de 03 de _março de 2017, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão n.° 018/2017, conforme previsto em Edital, que tem como 
objetivo a AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, TIPO SEDAN. As empresas que retiraram o edital foram as seguintes: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA e 
DIVISA VEÍCULOS LTDA, sendo que, a empresa CIPAUTO VEÍCULOS lTdA somente retirou o edital, porém, não demonstrou interesse em 
participar do certame. Às 9h00min foi aberta a sessão pública, iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes legais e do 
recebimento dos envelopes das empresas, a saber: A empresa DIVISA VEÍCULOS LTDA com sede na Rua Engenheiro Rebouças, n° 1028, Centro, 
na cidade de Foz do Iguaçu - PR, inscrita no CNPJ sob n° 03.866.211/0001-08, sem representante legal presente.
O Pregoeiro e a equipe de apoio iniciaram a abertura do envelope de proposta de preços, efetuando a verificação dos requisitos exigidos em edital, 
sendo informado ao representante presente os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltando que a ausência 
dele, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. O 
pregoeiro fez a leitura do art. 7° da Lei 10.520 de 17/07/02, sendo que em seguida, juntamente com a equipe de apoio, recebeu por parte do licitante, 
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com a administração. Foi 
analisada a proposta de preços apresentada pelo proponente, observadas as determinações constantes no edital, para verificar o atendimento às 
exigências do edital. A empresa participante do certame estava em acordo atendendo aos requisitos estabelecidos no Edital. Ficando a classificação 
da proposta conforme quadro demonstrativo descrito em anexo. O representante presente nada teve a registrar, concordando com as análises e 
conclusões do Pregoeiro. Após analisar a proposta, o pregoeiro e sua equipe de apoio, iniciou-se a etapa de negociação, definindo desta forma a 
melhor oferta para a Administração. Após o termino das negociações o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio fez-se a abertura do envelope de 
habilitação. O licitante foi informado que não há fatos que podem ser motivos de recurso, porém em atendimento ao princípio do contraditório, 
amparado na CF/88, o mesmo foi comunicado que, em havendo interesse em recorrer da decisão, deveria apresentar suas manifestações 
devidamente justificadas em recorrer da decisão dos atos desse pregoeiro ou da proposta, neste momento. O representante presente não manifestou 
interesse em interpor recurso, fato pelo qual foi declarado precluso o direito a recurso, nos termos do inciso XX do art. 4° da Lei 10.520. Com isso 
foram atendidas as exigências do edital, sendo a empresa julgada habilitada. O representante presente rubricou as documentações, não tendo nada a 
acrescentar ao que já fora relatado. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 018/2017, e considerando que: 1) a proposta da empresa 
vencedora atendeu às exigências do edital; 2) a empresa vencedora encontrava-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) os 
preços ofertados ficaram dentro do limite estabelecido pela Administração; 4) não houve manifestação expressa por parte do representante da licitante 
de intenção de interpor recursos; o Pregoeiro adjudicou o objeto ao respectivo vencedor. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, ressaltando ainda, 
que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame.
ALINE ARNAUTS -  Pregoeiro
VERIDIANA MARIA ACCORDI BLOEMER -  Equipe de Apoio 
JAQUELINE FABIANE KREUTZ DE MOURA -  Equipe de Apoio 
MARCIA ELIANE PARLOW HEFLE -  Equipe de Apoio 
JANETE LUCIANE ULSENHEIMER -  Equipe de Apoio
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Diário O ficial A ssinad o  Eletronicam ente  com  C ertificado  Padrão ICP-Brasil e P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E S E R R A N Ó P O LIS  D O  IG U A Ç U .

B rasil Protoco lado  com  Carim b o  de Te m po  SC T  de acordo  com  a M edida Provisória A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,

2200-2 do Art. 1 0 ° de 24.08.01 da ICP-Brasil desde que visualizado através dew w w.serranopolis.pr.gov.br no 
link Diário Oficial.
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