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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

DECRETO Nº 2155, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente COVID-19. 

 
O SENHOR ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 66, Inciso VI, Título I, Capitulo II, Seção II, da Lei Orgânica do Município de 27.4.1990; 
 
 
CONSIDERANDO o artigo 6º e 196, caput, da Constituição Federal, a enunciar a saúde como direito social, conferido a todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar complementação às medidas de controle e prevenção para enfrentamento da emergência em saúde 
pública de decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente COVID-19;  
 
 
CONSIDERANDO que as medidas adotadas pelos decretos municipais são provisórias, podendo a qualquer momento serem modificadas, 
revogadas, revistas e ou alteradas, com o objetivo de melhor atender as ações de enfrentamento do avanço do COVID-19, em defesa da 
saúde da população; 
 
 
CONSIDERANDO o cenário epidemiológico atual retratado nos boletins da vigilância epidemiológica, indicando o número de casos confirma-
dos, recuperados, de óbitos, e àqueles em investigações pelo COVID-19 em nosso município;  
 
 
CONSIDERANDO a solicitação da ACEIB – Associação Comercial e Empresarial de Ibaiti, por intermédio do Oficio nº 105/2020, para o funci-
onamento do comércio local em dias e horários excepcionais no período Natalino, por conta do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Tra-
balho 2019/2020, expedida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina; 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas extraordinárias para a prevenção e enfrentamento ao agente do COVID-19; 
 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.294/2020 de 3.12.2020 do Governo do Estado do Paraná, que dispõe sobre novas medidas de dis-
tanciamento social para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, prorrogado pelo Decreto nº. 6555/2020;  
 
 
CONSIDERANDO as orientações da 19ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, embasado em dados, informações e panorama 
regional e estadual, em reunião extraordinária do COVID-19 realizada as 10h30m do dia 17.12.2020; e,  
 
 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê 
Extraordinário CV19, na reunião realizada às 10h do dia 18.12.2020, 
 
 
DECRETA 
 
 
Art. 1º Ficam mantidas as medidas complementares de distanciamento social, relacionadas à circulação de pessoas em espaços abertos ao 
público, ou de uso coletivo, para evitar a propagação da infecção e a transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), a serem respeitadas nos 
próximos 15 (quinze) dias.  
 
 
Art. 2º Todos deverão respeitar o horário do toque de recolher previsto no Decreto Estadual nº 6.294/2020 prorrogado pelo Decreto 
n° 6555/2020, a partir das 23h (vinte e três horas) de um dia, até às 5h (cinco horas) do dia seguinte, período em que as pessoas 
deverão ficar em suas residências, mantendo-se o distanciamento social. 
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Parágrafo único. Durante o horário do toque de recolher, devem circular somente prestadores de serviços de segurança, assistência social, 
saúde, delivery de alimentos, e funcionários de empresas privadas que estejam trabalhando no período noturno, desde que seja comprovada 
a necessidade. 
 
 
Art. 3º Em razão da emergência da saúde pública causada pelo agente do COVID-19, as atividades a seguir relacionadas deverão respeitar o 
seguinte as seguintes regras de prevenção e horário de funcionamento: 
 
 
I – COMÉRCIO EM GERAL (ATIVIDADES NÃO CONSIDERADAS ESSENCIAIS): 
a) Poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento; 
b) Observar o horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto; 
C) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES.  
 
 
II – SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS, E ATIVIDADES AFINS: 
a) Poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento; 
b) Priorizar o agendamento dos atendimentos e restringir à espera do atendimento no local ao máximo de 2 (duas) pessoas; 
c) Observar o horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto; 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
III – SUPERMERCADOS, AÇOUGUES, MERCEARIAS, QUITANDAS:  
a) Poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento; 
b) Poderão funcionar aos domingos e feriados; 
c) Observar o horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto; 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES.  
 
 
IV – PANIFICADORAS:  
a) Poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento; 
b) Poderão funcionar aos domingos e feriados; 
c) Observar o horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto. 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES.  
 
 
V – POSTOS DE COMBUSTÍVEIS: 
a) não há restrição quanto ao horário de funcionamento, inclusive aos domingos e feriados; 
b) As lojas de conveniências deverão respeitar o horário do horário do toque de recolher previsto no art. 2º; 
c) Proibida a venda de bebidas alcóolicas após as 23h (Decreto Estadual nº 6.294/2020 prorrogado pelo Decreto nº 6555/2020); 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
VI – AOS SERVIÇOS DE DELIVERY (DISK ENTREGA):  
a) Alimentos: Sem restrição ao horário de funcionamento; 
b) Bebidas Alcoólicas: Proibido a venda após as 23h (Decreto Estadual nº 6.294/2020 prorrogado pelo Decreto nº 6555/2020);  
c) Poderão funcionar aos domingos e feriados; 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
VII – CASAS LOTÉRICAS: poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento. 
A) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
VIII – RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES, SORVETERIAS, DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS, CONVENIÊNCIAS: atendimento 
presencial e delivery. 
a) Presencial: Respeitar as regras de distanciamento das mesas estabelecida nos decretos anteriores; 
b) Devem respeitar o horário do toque de recolher estabelecido no artigo 2º deste decreto; 
c) Delivery Alimentos: sem restrição para o horário de funcionamento; 
d) Delivery Bebidas Alcoólicas: Proibido a venda após às 23h (Decreto Estadual nº 6.294/2020 prorrogado pelo Decreto nº 6555/2020);  



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE IBAITI-PR 

 
Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011 
 

ANO 2020 |     EDIÇÃO Nº 1813 |     IBAITI, QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020          |  PÁGINA 3 

Município de Ibaiti 
Rua Vereador José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - Centro – CEP 84.900-000 

Telefone (43)3546-7450 – E-mail: diario@ibaiti.pr.gov.br 

 
Os atos oficiais publicados são assinados digitalmente 

 

e) Poderão funcionar aos domingos e feriados; 
F) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
IX – ACADEMIAS:  
a) Poderão restabelecer o horário normal de funcionamento; 
b) Respeitar as regras de distanciamento estabelecida nos decretos anteriores; 
c) Observar horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto; 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
X – FEIRAS DO SOL E DA LUA: 
a) Restabelecer o horário normal de funcionamento; 
b) Instalar mesas e cadeiras desde que respeitado as mesmas regras de distanciamento e higienização estabelecidas nos decretos anterio-
res para bares, lanchonetes e restaurantes; 
c) Observar horário do toque de recolher estabelecido no art. 2º deste decreto; 
D) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
XI – FARMÁCIAS: respeitar os horários definidos em seus alvarás de funcionamento; 
A) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL, TAIS COMO: CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. 
 
 
XII – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: 
a) Funcionará em seu horário normal; 
b) Funcionará com sua capacidade de lotação pela metade (1/2); 
c) Poderá trafegar apenas com pessoas sentadas; 
d) Recomenda-se a não utilização por crianças com idade de até 12 (doze) anos, idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos, e pessoas 
consideradas do grupo de risco; 
e) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE UTILIZAREM O TRANSPORTE. 
 
 
XIII – do Uso obrigatório de máscaras: o descumprimento de tal exigência incide em aplicação das multas definidas pela Lei Estadual nº 
20189/2020 (De R$ 106,00 a R$ 530,00 para pessoa física e de R$ 2.120,00 a R$ 10.600,00 para pessoa jurídica). 
 
 
XIV – PISTAS DE SAÚDE: Fica autorizado à realização de atividades físicas, com o uso obrigatório de máscaras. 
 
 
Art. 4º Fica autorizado a abertura dos espaços esportivos públicos e/ou particulares, Ginásios de Esportes, Campos de Futebol, Quadras 
Poliesportivas, Mini Arenas, e outros centros esportivos em todo o limite territorial deste município. 
 
Parágrafo único. para a pratica de esportes amadores, como futebol, vôlei, basquete entre outros, além do uso de equipamentos de prote-
ção para reduzir a probabilidade de transmissão através de partículas respiratórias, recomenda-se: 
 
 
I – sejam seguidas as recomendações da Resolução SESA nº 632/2020 e as medidas de prevenção e controle contra a COVID-19 elencados 
na Nota Orientativa nº 46/2020 da SESA; 
II – todos os praticantes devem utilizar máscaras durante o período da prática de atividade física, conforme Lei nº 20.189, de 28 de abril de 
2020; 
III – o agendamento prévio da atividade a fim de evitar filas, aglomerações e outras situações que gerem um grande volume de pessoas; 
IV – que o praticante chegue ao estabelecimento já vestido com as roupas adequadas; 
V – a temperatura dos frequentadores deve ser verificada antes de adentrar o espaço da prática do esporte, não autorizando a entrada de 
pessoas, tanto praticantes quanto funcionários e treinadores, com temperatura de 37,8º ou mais nos locais de treino; 
VI – não autorizar a entrada de pessoas, tanto praticantes quanto funcionários e treinadores, que apresente qualquer sintoma gripal; 
VII – devem ser adotados métodos específicos para o controle do número de pessoas no interior do estabelecimento; 
VIII – bebedouros que permitem aos usuários a aproximação da boca com o ponto de saída da água devem ser bloqueados; 
IX – praticantes e treinadores do grupo de risco (idosos, crianças e/ou com doenças crônicas) não devem frequentar estes estabe-
lecimentos e devem priorizar a realização de atividades físicas nas próprias residências, conforme estabelece a Nota Orientativa 
10/2020 da SESA; 
X –  é proibido o revezamento intercalado de vestimenta como, por exemplo, coletes; 
XI – é proibido a troca de camisas ou demais peças do uniforme entre participantes; 
XII – os banhos após a prática de atividades físicas estão suspensos, bem como o uso de saunas (secas ou úmidas).   
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Art. 5º Em atenção ao estabelecido no art. 2º do Decreto nº 6294 de 3/12/2020 do Governo do Estado do Paraná, prorrogado pelo 
Decreto nº 6555/2020, fica proibida a realização de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com grupos 
de mais de dez pessoas, excluídas da contagem crianças de até quatorze anos,  nos salões de festas, chácaras de recreio e demais 
locais de eventos, clubes, associações recreativas e similares. 
 
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a realização de eventos que não envolvam contato físico entre pes-
soas, inclusive drive in. 
 
Art. 6º As Igrejas poderão executar no máximo 4 (quatro) celebrações ao dia, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 
público do ambiente, contando-se todos os colaboradores, funcionários, agentes, ministros, pastores, padres e comunidade religiosa. 
 
 
I) EXIGIR O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE TODAS AS PESSOAS QUE CIRCULAREM DENTRO DE SEUS ESPAÇOS FÍSI-
COS. 
 
Parágrafo único. Recomenda-se as crianças com até 12 (doze) anos, idosos com idade superior a 60 (sessenta) anos, e pessoas considera-
das do grupo de risco, que não participem das celebrações presenciais.  
 
 
Art. 7º Ficam liberados os acessos rodoviários do município e desativadas as barreiras de controle sanitário. 
 
 
Art. 8º Os Agentes de Vigilância de Endemias de Vigilância em Saúde auxiliaram a equipe de vigilância sanitária na fiscalização e aplicação 
de multas em caso de descumprimento das medidas sanitárias estabelecidas no enfrentamento da doença infecciosa viral respiratória causa-
da pelo agente do Covid-19. Porém, todos os servidores públicos municipais poderão efetuar os autos de infrações e imposições de multa. 
 
 
Art. 9º Continuam em vigor todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente COVID-19 previstas nos Decretos anteriores, em especial, com relação nas medi-
das de distanciamento, no fornecimento de álcool em gel 70% na entrada dos estabelecimentos comerciais, e uso obrigatório de máscara 
pela população, em geral, nos espaços abertos ao público, ou de uso coletivo, inclusive os comerciais, bem como nos veículos de transporte 
público coletivo, de taxi e transporte remunerado privado individual de passageiros. 
 
 
Art. 10. Fica excepcionalmente autorizado, aqueles estabelecimentos comerciais vinculados ao Sindicato do Comércio Varejista de Santo 
Antônio da Platina, a faculdade de aderir ao seguinte horário de funcionamento nos seguintes dias do mês de dezembro de 2020: 
 
 
I – Dias: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 28, 29 e 30/12/2020 - Horário: das 08 às 18 horas; 
II – Dias: 05, 12 e 19/12/2020 - Horário: das 08 às 17 horas; 
III – Dias: 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23/12/2020 - Horário: das 08 às 22 horas; 
IV – Dia: 24/12/2020 - Horário: das 08 às 16 horas; 
V – Dia: 26/12/2020 - Horário: das 09 às 13 horas; 
VI – Dia: 31/12/2020 - Horário: das 08 às 12 horas; 
VII – Dias: 06, 13, 20, 25 e 27/12/2020 - Horário: Sem expediente. 
 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelos próximos 15 (quinze) dias.  
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte (23.12.2020). 
 
 
 
 

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d e  L i c i t a ç õ e s  

Termo de Justificativa – Dispensa de Licitação 

 
Processo Licitatório: Processo dispensa Nº. 97/2020 
Processo Administrativo: nº 512/2020 
Ementa: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva na câmara de vacinas da farmácia especial do 
posto de saúde central. 
Base Legal: Artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, §1°, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93.  
 
Empresa: RODRIGO SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS  , inscrita no CNPJ nº 
36.171.546/0001-52. 

 
 
O Município de Ibaiti, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.008.068/0001-

41, Inscrição Estadual Isento, com sede à Rua José de Moura Bueno, 23, Praça dos Três Poderes, na cidade de Ibaiti – Paraná, 

representado por seu Prefeito, o Senhor Antonely de Cássio Alves de Carvalho, necessita da justifica-se a  contratação de empresa 

especializada para realização de manutenção corretiva na câmara de vacinas da farmácia especial do posto de saúde central. 

Tal equipamento é utilizado para o armazenamento de medicações e correlatados que são disponibilizados pela sesa/19ª 

regional de saúde, e são entregues a pacientes usuários do sus do município de ibaiti. 

Friso que é de extrema urgência a realização da correção do funcionamento do equipamento supracitado, levando em 

consideração a necessidade do resfriamento dos insumos recebidos, e a falta de tal equipamento faz com que o departamento de 

saúde trabalhe com estoque reduzido dos insumos recebidos pelos órgãos superiores., justifica se a  contratação de empresa 

especializada para realização de manutenção corretiva na câmara de vacinas da farmácia especial do posto de saúde central. 

Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para o ano corrente, conforme consta no processo, para 

realizar a presente contratação. 

O menor valor proposto tem seu total estipulado em R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais), ofertado pela empresa RODRIGO 

SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

36.171.546/0001-52, sediada na RUA ANGELINA RICCI VEZOZZO , 1255  - CEP: 86026160 - BAIRRO: IND LEVES CIDADE/UF: 

Londrina/PR. 

Quantitativo e especificações abaixo descritos: 
 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviç
o 

Nome do produto/serviço Quant. Unid. Preço máximo Preço máximo 
total 

1 13962 BATERIA 12V  12V/100AMP 1,00 UN 1.200,00 1.200,00 

2 36958 FONTE CHAVEADA 12V   1,00 UND 450,00 450,00 

3 1338 MAO DE OBRA   1,00 SERV. 700,00 700,00 

4 36957 MODULO DE DERIVAÇAO (CAIXA)   1,00 UND 1.850,00 1.850,00 

 
TOTAL 

 
4.200,00 

 

O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea “a” e no art. 24, inc. II, da Lei nº. 8.666/93, 

mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de 

uma licitação. 

Destaca-se que a alínea “a” do art. 24, inc. II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, foi alterado pelo Decreto 9.412/2018, 

publicado no DOU de 19/06/2018, que corrigiu os valores nos seguintes termos: 
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Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 
(...) 
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

 

Desta forma passou-se a vigorar que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para compras for de até 10% (dez por cento) do 

valor estipulado no art. 23, II, “a”, R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), ou seja, o valor máximo de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais). 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
(...) 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez; 

 

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, 

economicidade e celeridade, realizando a presente contratação.  

Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236), 

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A 
distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão 
econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às 
peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as 
formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido 
pela Administração Pública.”  

 

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o prestação dos serviços a serem contratados considerando 

as certidões negativas apensadas: 

1) Prova de inscrição no CNPJ com atividade pertinente ao certame; 
2) Contrato Social ou Certificado de microempreendedor individual 
3) Certidão de Tributos Federais; 
4) Certidão de Tributos Estaduais; 
5) Certidão de Tributos Municipais; 
6) Certidão do FGTS; 
7) Certidão Trabalhista; 
8) Consulta de Impedidos de Licitar – TCE-Pr 
9) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
 

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº. 8.666/93 e na urgência da aquisição apresentamos a justificativa para 

ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.  

Ibaiti-PR, 22 de dezembro de 2020 

 

Fernando Lopes de Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 2233, de 20/04/2020 
 
 

Elaine Aparecida de Freitas 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 2233, de 20/04/2020 

 
 

Wilson Oscar Petry 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 2233, de 20/04/2020 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

T E R M O  D E  R A T I F I C A Ç Ã O  
 
 
Dispensa a Licitação nº 97/2020 
Processo Administrativo nº 512/2020 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva na câmara de vacinas da farmácia especial do posto 
de saúde central. 
 
 

Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, 

designada através de Portaria nº 2233/2020 e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, 

RATIFICO a referida Processo dispensa bem como encaminho o presente processo para o Departamento Competente para as devidas 

providências quanto à aquisição do objeto em epígrafe. 

 
Ibaiti, 22 de dezembro de 2020 

 
 

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

EXTRATO DO ATO DE DISPENSA N.º 97/2020 
 
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Ibaiti. 

Contratado: RODRIGO SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS , inscrita no CNPJ nº 

36.171.546/0001-52 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva na câmara de vacinas da farmácia especial do posto 

de saúde central.. 

Dotação Orçamentária:  

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2020 2800 05.001.10.301.0009.2040 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 2810 05.001.10.301.0009.2040 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 2840 05.001.10.301.0009.2040 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2020 2850 05.001.10.301.0009.2040 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 
Valor Total: R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais). 

Vigência: 90 Dias. 

Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93. 

Foro: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná. 

Ibaiti,22 de dezembro de 2020 

 

 

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 

Contratante 

RODRIGO SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS  

Rodrigo Silva Custódio - 005.454.329-01 
Contratado 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 

PORTARIA Nº. 23, DE 23 DE DEZEMBRO DE  2020 

 

INSTITUI COMISSÃO REPRESENTATIVA DO RECESSO PARLAMENTAR DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ibaiti, no uso das atribuições regimentais, 

R E S O L V E 

           Art. 1º Fica designada e assim constituída a Comissão Representativa de Recesso Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal de Ibaiti, para exercer atribuições regimentais e questões inadiáveis durante o período de Recesso Parlamentar 
compreendido entre 22 de dezembro de 2020 a 08 de fevereiro de 2021, composta pelos vereadores André Zanineti de 
Matos, César Augusto de Mello e Vera Lúcia Siqueira dos Santos. 

           Art. 2º.  Esta portaria entra em vigor a partir da presente data. 

Publique-se e registre-se. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 (vinte e 
três) dias do mês de dezembro de 2020 (23.12.2020) 

 
 
 

SIDINEI ROBIS DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI 
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