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Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

  

Porecatu, 02 de Agosto de 2018. 

  

ILIANI MARISA MALACARNE 

Presidente do CMDCA  

Publicado por: 

Roberson Andrade Ribeiro 

Código Identificador:E7CC76F7 

 
ADMINISTRAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 

Justificativa referente a Prestação de contas do AFAI, conforme 

Deliberação 82/2015-Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CEDCA/PR, do repasse de recursos ao Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porecatu-

PR. 

JUSTIFICATIVA  

  

Diante do repasse do recurso fundo a fundo, conforme Deliberação 

082/2015 CEDCA/PR, o município de Porecatu justifica que não 

utilizou o recurso do AFAI, no primeiro semestre de 2018 e o saldo é 

superior a 30% do valor repassado, visto que devido a burocracia na 

tramitação do processo licitatório, não houve tempo hábil e atrasou a 

utilização do recurso repassado ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que ainda encontra-se aplicado. 

Cabe mencionar que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente está acompanhando todo o processo e aprova a 

prestação de contas com o saldo superior a 30% do valor do repasse. 

  

JAQUELINE FERNANDA ALVES MURRO 

Secretária de Serviço Social 

  

ILIANI MARISA MALACARNE 

Presidente do CMDCA 

Publicado por: 

Roberson Andrade Ribeiro 

Código Identificador:178CD711 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU 

LEI Nº 1.810/2018 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO 

PARANÁ, APROVOU E EU PROMULGO, NOS TERMOS DO § 

7º, DO ARTIGO 24, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

PORECATU, A SEGUINTE LEI 

  

LEI Nº 1.810/2018  

  

SÚMULA – DISPÕE SOBRE A GRAVAÇÃO EM 

ÁUDIO E VÍDEO DO PROCESSO LICITATÓRIO E 

SUA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA 

INTERNET, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE PORECATU. 

  

Art. 1º - Todo processo licitatório realizado pelos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município de Porecatu, além dos demais órgãos 

públicos municipais, será gravado em áudio e vídeo e transmitido ao 

vivo, por meio da internet, no Portal da Transparência de cada ente 

abrangido por esta lei. 

  

Art. 2º - Para efeito do disposto no art. 1º desta Lei, a gravação 

abrangerá os procedimentos de: 

  

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à 

habilitação dos concorrentes; 

II - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos 

do edital; 

III - julgamento e classificação das propostas de acordo com os 

critérios de avaliação constantes do edital. 

  

Parágrafo único - Excluem-se do disposto nesta Lei os processos 

licitatórios realizados por meio de pregões eletrônicos na internet. 

  

Art. 3º - A gravação em áudio e vídeo do processo licitatório será 

arquivada. 

  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da data de sua publicação. 

  

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do 

Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois 

mil e dezoito). 

  

OSMAR DE OLIVEIRA 

Presidente 

  

Ref.: PROJETO DE LEI Nº 25/2018. 

Publicado por: 

Waldenir Antonio de Oliveira Júnior 

Código Identificador:1614BD3B 

 
LICITAÇÃO 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2018 

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

  

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

  

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo 

nº 145/2018, dispensa de licitação nº 46/2018, que tem por objeto a 

aquisição de materiais elétricos para decoração de Natal, no valor de 

R$ 3.908,00 (três mil novecentos e oito reais) com a dotação 

orçamentária 2.038.3390.30.00.00-562, considerando que foram 

observados os procedimentos elencados no artigo 38, parágrafo único, 

bem como instruído conforme o estabelecido no artigo 24 inciso II da 

Lei nº 8.666/93, RATIFICO o procedimento licitatório. Em 

consequência, fica convocada a empresa V.F. Germano Silva Eireli 

ME, CNPJ nº 27.950.505/0001-73 para a assinatura do contrato, nos 

termos do artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades 

da Lei. 

  

Publique-se. 

  

Porecatu, 07 de dezembro de 2018. 

  

FÁBIO LUIZ ANDRADE 

Prefeito Municipal  

Publicado por: 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 

Código Identificador:8E78C63F 

 
LICITAÇÃO 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2018 

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

  

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

  

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo 

nº 146/2018, dispensa de licitação nº 47/2018, que tem por objeto a 

contratação de empresa para geração de dados de 6.000 (seis mil) 

carnês de IPTU para o Exercício de 2019, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) com a dotação orçamentária 2.021.3390.39.00.00-

1569, considerando que foram observados os procedimentos 

elencados no artigo 38, parágrafo único, bem como instruído 

conforme o estabelecido no artigo 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, 

RATIFICO o procedimento licitatório. Em consequência, fica 

convocada a empresa Tecmicro Digital Eireli ME, CNPJ nº 

18.076.904/0001-66 para a assinatura do contrato, nos termos do 

artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. 

  

Publique-se.  


