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OTACÍLIO PEREIRA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de 

Porecatu, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

  

RESOLVE 

  

Conceder 1 (uma) diária ao vereador Alfredo Schaff Filho (RG. 

3.263.462-1 SSP/PR), no valor de R$ 600 (seiscentos reais). 

  

Artigo 2º - A diária acima mencionada será destinada ao custeio das 

despesas elencadas no artigo 4º da Lei Municipal nº 1557/2013, por 

ocasião do deslocamento do vereador à cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, no período de 05 a 06 de novembro do corrente exercício, 

com saída prevista para as 17h00min do dia 05 e retorno às 19h00min 

do dia 06 de novembro. 

  

Artigo 3º -O disposto nos artigos 1º e 2º desta Portaria tem por 

objetivo viabilizar a participação do vereador em uma reunião 

agendada na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do 

Estado do Paraná, para tratativas iniciais a fim de viabilizar a 

transferência de parte da antiga “Estrada Estadual 69” que dá acesso a 

Represa Capivara, para o domínio do Município de Porecatu. 

  

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Porecatu, 05 de novembro de 2019. 

  

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara 

  

JANAÍNA BARBOSA DA SILVA 

1ª Secretária 

Publicado por: 

Waldenir Antonio de Oliveira Júnior 

Código Identificador:014DA74A 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU 

PORTARIA Nº 82/2019 

 

PORTARIA Nº 82/2019 

  

OTACÍLIO PEREIRA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de 

Porecatu, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

  

RESOLVE 

  

Artigo 1º - Conceder férias ao servidor Nadir Luciano Polegatti, 

ocupante de cargo de assistente administrativo, do quadro de 

provimento efetivo da Câmara Municipal de Porecatu. 

  

Parágrafo Único - As férias referem-se ao período de aquisição de 01 

de março de 2018 a 01 de março de 2019, que será gozada de 06 a 20 

de janeiro de 2020 (15 dias), voltando dia 21 de janeiro de 2020. 

  

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Porecatu, 05 de novembro de 2019. 

  

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara 

  

JANAÍNA BARBOSA DA SILVA 

1ª Secretária 

Publicado por: 

Waldenir Antonio de Oliveira Júnior 

Código Identificador:B1B00CF1 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU 

PORTARIA Nº 81/2018 

 

PORTARIA Nº 81/2018 

  

OTACÍLIO PEREIRA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de 

Porecatu, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

  

RESOLVE 

  

Art. 1º - Estabelecer RECESSO LEGISLATIVO no período de 20 de 

dezembro de 2019 a 05 de janeiro de 2020, suspendendo o expediente 

daCâmara Municipal de Porecatu, ressalvados os serviços essenciais 

e/ou inadiáveis. 

  

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Porecatu, 05 de novembro de 2019. 

  

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara 

  

JANAÍNA BARBOSA DA SILVA 

1ª Secretária 

Publicado por: 

Waldenir Antonio de Oliveira Júnior 

Código Identificador:87D36697 

 
LICITAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

59/2019 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 59/2019 

  

O item V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

Passa a ter a seguinte redação: 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail; 

b) número da licitação e do pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação de marca e 

modelo e fabricante, em conformidade com as especificações contidas 

no Anexo I – Termo de referência deste Edital; 

d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, apurado à data 

de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias; 

f) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 

Edital; 

g) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

h) Autorização de funcionamento da empresa licitante - ‘AFE’, 

emitida pelo Ministério da Saúde/ANVISA, acompanhada de sua 

publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo de validade (1 

ano atualizada) e, 

i) Licença Sanitária, expedida pela unidade competente, da esfera 

estadual ou municipal, da sede da licitante, compatível com o objeto 

licitado. 

j) Apresentação de registro do produto na ANVISA, quando for o 

caso. 

  

Em razão da alteração no item supracitado a abertura dos envelopes 

passa a ser realizada no dia 20/11/2019 às 09h00. 

  

Porecatu, 04 de novembro de 2019. 

  

SALETE SUZANA CAVALCANTI E SILVA REFOSCO 

Pregeoira – Portaria 01/2019 

Publicado por: 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 

Código Identificador:24862C41 

 
LICITAÇÃO 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 60/2019 

 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO 60/2019 

  

O item V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

Passa a ter a seguinte redação: 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail; 

b) número da licitação e do pregão; 


