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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CCC: 95.589.230/0CX)144 – Av. 13 de MaIO . 906

Fone: (46) 5724000 . CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de Madeira para revitalização da Pohte da comunidade Canoas divisa com o Município de
Boa esperança do Iguaçu.

2 – JUSTiFICATIVA:

A referida compra justifica-se pela necessidade da revitalização da ponte no rio Canoas, uma vez
que sofreu com as fortes chuvas do mês de outubro e foi deslocada do seu local de origem, para
maior segurança dos munícipes que passam lá diariamente com automóveis e caminhões de carga
faz se necessária a reforma, para o deslocamento seguro no local. Esta reforma visa, além de

preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para o bom andamento, trazendo
segurança, bem estar aos munícipes,

Ademais, a Lei 8.666/93 em seu art. 24 inciso II, prevê a contratação direta através de dispensa em
razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o excesso de formalismo, o
que se justifica a presente aquisição. Além do mais a compra se baseia na coleta de três orçamentos,
sendo a aquisição com o menor valor.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Dispensa de licitação

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

- Não Há

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus para a Administração Municipa1 de
acordo com as solicitações na sede da empresa ganhadora no prazo de circo (05) dias.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO. DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Entrega, imediata em até 5 dias. Vigência 3 meses.

7 – OBTENÇÃO DO PREÇO:

Contratar-se-á com o menor, conforme orçamentos anexos.

. Empresa 1: IRMÃOS PANDOLFI: R$ 10.644,40

' Empresa 2: GHINZELLI PORTAS E JANELAS EIRELI - ME: R$ 13.884,00

' Empresa 3: ADENILSON LUIZ GIROLETI: R$ 14.240100

' Tabela de Rladeira Solicitadas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
(.,GC 95 589.230/0001 .44 – Av 13 de MaIO - 906

Fone (46) 572.8000 . CEP 85 598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Item Descrição Quantidade

M3

Valor TOTAL

1 PRANCHAS DE EUCALIPTO. 7,12 M3 10.644,40

Ã
=

Dez mil seiscentos e quarenta e quatro e quarenta centavos

8- FiSCALiZAçÃO E ACOMPANHAMENTO DO coNTRrro:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo
Servidor do Departamento de Urbanismo, MATHEUS FREDERICO DA SILVA cujo CPF nc)

075.350.989-08 e Telefone (46) 999848348 a fim de verificar a conformidade dele com as

especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do

fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

9 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo 17/01/2023

– Departamento Municipal de Urbanismo

– Telefone para Contato: (46) 999848348

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de janeiro de 2023.

1/gy„- . é„b7#,acir Gras’si

Secretaria Municipal de Transportes

2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INSCRIÇÃO
ü8.845.459/oüai-Q6
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE
17/05/2007

NOME

ADENILSON LUIZ GIROLETri

TTTút8-D-6 (NOME DE FANTASIA)

A.D.L. MATERIAIS DE CONSTRUCAO

mõTbBai::n PRINCIPAL

47.460-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

O

47.89-0-05 - Comércio varejIsta de produtos domissanitários
47.4+0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.12-1-00 - Comércio varejIsta de mercadorias em geral, com predominância de produtos aIImentícios
mercearias e armazéns

minimercados

>DIGO E D iDICAO DA NATUREZA

213-.5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R 26 DE ABRIL

CEP

85.598-000 CENTRO
L

CRUZEIRO DO IGUACU

(46) 8406.5547/ (46) 3536-2510

6EFi:F-Rl

DATA DA SITUAÇÃO EADA$TRAL

17/05/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2023 às 13:32:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1



N' o;c,'am:Àti; ' -' ----–- ãé :@{}0005
Vendedor : FERNANDO BOB;NOV. 26 DE ABRIL

RUZEIRO DO IGUAÇU

liente : 320 - PREFEITURA MUN:EC:[PAL DE CRUZEIRO DO IGUACU

ndereço : AV 13 DE MAIO
idade : CRUZEIRO DO :[GUAÇ'U

ADENILSON LUIZ GIROLETI
960 (46) 3572-1664

N'’ : 906
UF: PR

Fantasia :
Bairo : CENTRO

Fone : ( 46) 3572-800

ódigo Descrição
5.342 -iãÀD-ÍiRi-ÍÜêÀiIÉTO PANDÓúbó-

UM Quant d . Unit .

aí - ’-7,i2- ã.000, oo
Desc 8 Total

14.240, OC'

nção ! E;9]:9_9rq9 qeIB.o P válld9 .P_oT._qç§'_48 _h.orcs, ,slrj e+t.o .g_.plÇ9r

Forma Pagamento: o02 - 30 DIAS Entrada : o, oo ::E: i ::::::::: 14'24grg:
Qtd. Parc. : Valor Parcelas : Total Orçamento: 14.240, 00
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
1

NÚMERO DE

27.599.946/0001..72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

26/04/2017

NOME EMPRESARIAL

GHINZELLI PORTAS E JANELAS LTDA

DO ESTI (NOME DE FANTASIA)
GHINZELLI PORTAS E JANELAS

GO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE minA mcFR
47.460'02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

mõBmcmoTMmiFã A

46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

O

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R SALGADO FILHO

85.660-000
R
CENTRO

M

DOIS VIZINHOS

mq mmbcE
ALVORADADV@HOTMAIL.COM (46) 9978-7912/ (46) 3536.1388

R

26/04/2017

iFonm3iomm

0
++++++++

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2023 às 13:31 :24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1
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GHINZELLI PORTAS E JANELAS-EERELI ME.

AVENEDA SALGADO FILHO – 489, CENTRO SUL.

CNPJ: 27.599.946/0001-72.

11\FSC. ESTAD.: 9074859353.

GHINZELLIMADEIRAS@GMAIL.COM

FONE: (46) 3536-7603 / (46) 999787912.

DOIS VIZINHOS – PR. CEP 85660-00

/

/

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçú pr

Av 13 de Maio ,906

Cruzeiro do Iguaçu PR

Orçamento

7,120 M/3 de Planchas de Eucalipto R$ 1950,oo ao

In/3 Total 13,884,00

Pagamento 30 dias

Validade da Proposta 30 dias

DV 13/01/2023

gã}.5§9.946/0601#8
GHINZELLI P©RTA S E
JANELAS EIREl-l . ME

RUA SALGADO FILHO, 489 . CENTRO
8566h000 _

PÂRANÁ Ç
mar

CEP
{ DOIS V}Z}NHÓ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

O

79.862.140/0001 -29 1
NOME EMPRESARIAL

IRMAOS PANDOLFI

TLILO DO (NOME DE FANTASIA)
+++'IIAü

D E DESCRIÇÃO DA AT E FI bTL

49.30-2'02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

G b

16.10-2-03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

=RmmTitRisia
207-0 - Sociedade Empresária em Nome Coletivo

EST UNHA SANTA LUCIA

85.660-000
BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL
10U

DOIS VIZINHOS

0 mI m
(46) 3581-1002

ÕmERl
++A++

DATA DA A

03/11 /2005

O

A
#+H+M+

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n') 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/01/2023 às 13:28:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



IRMÃOS PANDOLFI Data/Hora : 13/01/202309 : 11 : 00
N'’ Orçamento: 11

(46) 3581-1002 Vendedor: ADILSON PÀNDOL$80009LIN SANTA LUCIA
IRMAOS
SN

PANDOLFI

)OIS VIZINHOS
PR

CIIente : . 960-
13 DE MAIO

CRUZEIRO DO IGtJA(.'tJ

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO

Endereço :
Cidade :

IGtJACU Fantasia : PREFEITURA MUNICIPAI,
N'’ : 906 Bairro : SEDE

UF: PR Fone:
Wn•ln ==••91•+«•=qhl•nn••= =n••g• =nn ==••gl•+n•gl• ==••91•+Ugll•n=••gn + w•gn •ln+n••l+ =n=••gj•=n••Ino nn••Inn=+ =n=en==++•rnn=••gr•=n•= no••l•a=••ün ne•nn•= •n=nll• W n=•rnU•=r••ln==••91• ++ n

Código Referência Descrição W Quant:d . Unit . Total
8 MADEIRA DE EUCALIPTO SERADA m 7/ 121.495r 00 10. 644, 40

?,12 i.495,oo 10,644,40

Forma Pagamento: 002 - 30 DIAS Entrada :

Qtd. Parc. : 0 Valor Parcelas :

o, oo

o, oo

Total Produtos : 10.6«+,40
Total Serviços :

Total IPI+ICMS–ST : 0, 00
Total Orçamento : 0, 00

dr:
%®âÊg®§’#%aq'-ir

#/
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IRMÃOS PANDOLFI
DECIMA PRIMEIRA AI,TERA(3ÃO CONTRATUAL

CNPJ 79.$62. 140/000 1-29

ADIMILSt>N PANDOLFI, brasijeíro, soltéIlo - maior, úatural de Enéas
Marques/PR, nascIdo aos 29/09/ 1973, CQmerci4nt€, residente e domicíli.ado
a Liühg. Santa Lucia, sn'’, zana rural ear Do.is Vizinhos, Estácio do Paraná,
CEP 8566cJ-aaa, portador do RG 5.654.605-7 SSP/PR e CPF 783. 1.-+0..629-

87, ADAUTO PANDOLFI, brasileiro, solteiro - maior, natural de Dois
Vizinhos/ PR, nascido aos 06/ 11/ 1969, comerciante, residente e domicíliado
a Linha Santa Lucia, sn'’, zona rural em Dois Vizinhos, Estado do Pa,anã,

CEP 85660-000, portador do. RG 5.01 4.0$5-8 SSP/PR e CPF 718.837.549-68
e ADILSON PAIVDOLFI, brasãeiro, casado pelo regíine comunhão pareial de
Bens, comerciante, residente e domicilíado a Linha Santa. Lucia, sn';, zona
rural em Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP 856604300, portador do RG

7.132.768-0 SÉP/PR e CPF 904.891.019-68. sócio$ coIqponentes da firma
IIIMAOS FANDOm, com âecie á Linha SafRa Luci 8 sn'’, zona rural. eIn Dois
Vizinhos, E;&ado do Paraná, CEP 85660-oOO, devidamente arquivada na
Junta Comercial do Paraná sob n'’ 41SO0106651 em :27/05/1969 e. decima
alteração contratual arquivada sob -n'’ 201121:27908. ern C)4/03./201 1

resolvem altetaf seu Contrato Socía.i e alterações nas çlausulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIME; jRA: O capital social é alterado e , ele%dó para R$
1.163.C)OO,.OO (U?n milhão, cento e sessenta e trê$ mil reais) divkío ein
1.163.000 (Um milhão, cento e sessenta e três mil} cotas, aunren-to este no
valor de R$ 913.000,ao (NoveceYltos e tteze ula reais) é integrahzado em
moeda corrente do Pais, neste ato, pass9ndo 4 integ,w o capital $ocial e fica
assim distrib\lida entre os sócios da seguinte forrna:

1- Adi?nilson PartdoUI, possui 229_ec30 çotas no valor R$ 2-29.000,00
2- Adauto PandoUI, possui 375.OC)O cotas. no valor R$ 375.O-O.0,00

3- Adilson Pandolã, possui 559.Goo cotas no valor R$: 559.at)o,oo

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto soeiaI da .empresa paésa ser:
49.30-2/02 Tran9porte rodoviário de carga &üefamrücipal, interestadual e
Internacional;
49.3e)-2/01 Transporte rodoviário de carga Municipal;

C=R==E leo a R=61STRO =u 16/12/2019 r5,4i iaB N' 20197406068.
PROTOCOLO: 197406068 DE 10/12/2019, CÓD:66 DE VERIPICAghO:
11905771765. N:RE: 415001066S l.
iRMÃos PANDa i,Fi

LEANDRO 841tRC:OS RÀySZ1, DISC 81X
SnçRagáXIO-,6nRAb

CURITIBA, 16/12/2019
uneBeltO=a8afac:11 ,pr , gw ,br

A "'11'm- 'k8t' d''t1':*'''t''• 'e %:=id:B:=-A?aLÔ::9:gE 3:: :b: ::Lab}fr&de aDS t'@'Uv'' @rUI'.
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IRMAOS PANDÔLFI

DBCIMA PRÍMBIRA ALTERAÇÃO CO&TRAeUAL.
CNPJ 79.862. 140/0001-29'

!6.IC>-2/03. Serraria,s com desdojx«nenIo de Inadéítá eIn bruto;

CLAUS liLA TERCEiRA: DA coNsoÇrDAÇ'Ão aQ CONfRÀTÔ: A víst8 da

modiÊcação ora qjustacia, em con§.onàncía coa1 Q que çietermi{la o .áft. p.<J31

da lei a'’ 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este.ias%uweatp3aWaligàr
e consolidar o contrato social, tornando assim.ãem'efeitó; à}ãrtir 1éêstã data,
as ciausuIas e condições contidas no con€ratç- pümi{ipb, quê adequàdo às
disposições da referida lei n'’ 10,406/2002 aplicáveis q eF9%!

passa 4 ter a seguinte redação:

letãrio
JpI

+7

u 1 4 +

# 1

CONTRATO soeiAL CONS
IRMAOS PAN'D©LFI

79.862.140/0.001'29

cUT

,E ' !; ii

.le 04'1
{

ADIMlIBOiV PANDOLFI, brasileiro, solteirQ - .!naiõt, natural. de Bné4s
M#rqües/PR, nascido aos 29/09/ 1973, córnqci

811'’, zon4 rurala Linha Santa IJul gn

CEP 85660.000, portador do RG 5;654,605-7 S§P/PR,:e- !3ã9
DbisPANDOLFI, brasileiro,

Van IIOS/PR, ido aqs 06/ 11/ 1969
Linha Santa. Lucia, zona ftlr

CEP 85660-000, portador do RG '5:014.046.8 SSP7PI.}

(}#?ANDQtFI, brásill :ãb§#

flnerciatIte, residellte e dolniçiEqdQ'a Lin$
!ai--Doiã Viãnhos; Ê:stado do Paraná,

7.132.768-0 sgp/pk .e CPF 904.891.019
IRMAO.S PANDOLF1, co III sede â Linha Santa Lu

<:izp 85660-acoVizinhos, Esta<ii db Parajli
Jã IIta C9merci.al qb Párallá sob d- 4150Ô106651. :em #)

BF/dá/.áó il’908'201 12alteração contratual sob

resolveín.atuaüãar e consolidar o Contrato Social.e flàs©lat;$9138 e

$?i06D68 DE 18 '2019
11905771763. R:RE: 41500106691

'i{ :+

condições seguintes:

8 b 111f1 11F11:1JfL1E1111 111111ll1 11l9bw:b + wnanuP +f e iHÚL:â: :1
t

+{;f .,' : .â ' é; .'’f
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ãÉ



sua aquisição se pdstas à venda, forlnalizallda, se reali8$da q cessão dela6, a.

capitãl social.

''=$.k':=

VIto

b
bq

-':}}@

adlninistração

:' kg
à caurpxo

.P#!gDOLFI, . com poderes

u.SQ do notile comercial, ve'

4::{}#
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IRMÃOS PANDOLFI

DECIMA PRIMEiRA ALTÉRAÇÀO CÔNI'R4TUAL
CNPJ 79'.862, 140/ 0001-29

esüanhas ao interesse soçial ou assuüür obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas oq de terceiros, b.em como Qnerar QU alicIaar bells
imóveis da sociedade seal.autorização dos denai8 sõeia s.

P

ldor prestârá contas justáíícada8 de sua ,s

elabora do jn\7urtãrío, do balãnço }iattimania!e do balanço lltado.

na propor#o de sue8'. w

DÉCIMA- Nos quatro alesG$
sócios- delit> sobre as -

lo. for o câso:(es)

CLAUSULA D: PRIMEIRA: Os $ócios poderão áe colni1 rn lrdb, fi
uma retirada mensal, a título de “pró-labore’ obsérÚadas as
regulamentares per

CLÁUSULA D1 SEGUNDA: Fa1.çcerldó .ou ínterdü
,dade continuará suas atividade$ can! os heIdI

Cai. da sociedade, à àa;á:&
balanço Êai;nerIte levantado

,grafo Único: O tento será adQtâdi EnI
a égl 'se a seu slsolva em r'

,IRA: O a
iei, ãé- àfle'àão:está iúj ida de exercer a

a1, ou edI :tüde de condenação §ibar:

d+!a1 a pena. le vede, ainda gtI
de 1>1 a@{pb

tra a eco

É%apI'uias- dê defesa da conoocrêl{eli,ceirõ . co:

á8; ;
97406063

pr . gov .br

gàdaBj9 dgeuq+atqjâça 8ujeito

CLAUSUIÀ NONA: Ao término do exercício 8acia! em 31 de

à
01
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IRMAOS.PÀNDOLFI
DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 79.862.140/0001-29 Jf!

f ::11l11l1lL1}=:::[ J2):::::111)v31 p 1(1ll2::::::1lU: :: es:LI3f =;::âttE:%éggÊê?áBâ?:::
assinada por todos os sócios. - 1 3 Vg llW;V?

CLAt;SULA DE:CIMA QUINTA: Fica eleito 9 faro de õqis ViãrlhQS:’gh{ido do

Paraná, para o êxercíeio e o cuznpriluento dos- -direitos e gb;lê,ações

'1

a

resultantes deste InstruIrlento.

E por -estRrem certos e contratados, as$iüam o presente instrumento eur uma
única via,

Dois Viàzlhos, PR, 02 de Dezernbro de 20 19.

Panda

fr#ãld=Õlfí

Adauto Pan

: B. it+If + ’:,

8:$8;i]{É::313 f;1 go ;i 2: :: 8i 8 n 1 ; & É ivq@@+} : {

1%. :/

à

:1:1qH à1 #:àH9WPR): :
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't- t - 1.;

:1 • + i=

L8ANDRO NnRaQg RãYM, BiSCAia 1

samaMRla-ema!,
aDRiTiaÃ, 16/12/2019 T. „.
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@MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IRMAOS PANDOLFI
CNPJ : 79.862.140/0001..29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a ’d' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51 :30 do dia 16/09/2022 <hora e data de Brasnia>.
Válida até 15/03/2023.

Código de controle da certidão: ED8A.BDC9.5EC9.EBC:C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

880017

Certidão Bgegativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 0291 1 1576-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.862.140/0001-29
Nome: IRMAOS PANDOLFI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 43/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidàde desta certidão deverá ser confirrnada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

1
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Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, !30 – Centro

Secretaria de Âdíninistração Finanças
Departarneato de Tributação e Receita

NEGATiVA
(.ERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRiO
VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO 1

TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizirüros, 29 de Abril de 2022 - Valida até:28/07/2022

[ €ÓDIGC , DE
[ AUTENTrCJLçÃO:

- ' t”"”G2QE“”X”R”É

NEGATIVA N': 53006/2022

FINALIDADE: CONCORRÊNCLA /LICITAÇ'ÃO

RAZÃO SOCIAL: iRMAOS PANDOmi

iNSCRIÇÃO
EMPRESA

2861

CNPJ/CPF
79.862.140/0001-29

INSCRIÇÃO E ALVARÁ
ESTADUAL 1 . 1879
323032113

ENDEREÇO EST lkAT)A IRURAI,, S/N - ZONA RtJRAT, - LOC SANTA LtJCLA CEP:
Ê856600t)0 Dois Vizinhos - PR

'CNAE / ATIVEDADES

:Serrarias com desdobramento de madeira, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
!perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

INIPORTAi>m 1

1, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

R8FERENTE AO PERfODO COMPRE8NDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE http:/A\nnv.doisvi=inllos.pr.gov.br/ITEM PORTAL DA

TRANSPARÊNCTA, OPÇÃO "VALTD AÇÃO DE CERTTDÃO"

Enütido por: << Equiplüno Público Web >>



13/a1/2a23 13,51 Consulta Regularidade do Empregador

000019

Votta!’ :rnprimÉr

CÀiXA ECorü€:>Mic.4 FEÜEn ê.L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

inscrição: 79.862.r40/000 1-29

1 s) ::111:3d17 1gll1l1 1 1F1h 1y1I Jo\ 1C) S PJc\ N D 0 LF I

EndereÇo: EST SANTALUCIA SNR / SANTA LUCIA /'DOIS VIZINHOS / PR / 85660-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acirna identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010100584403439320

Informação obtida em 13/01/2023 13:51:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome : IRMAOS PANDOLFI (N[ATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.862.140/0001–29
Certidão nc> : 1863613/2023
ExpedIção : 13/01/2023, às 13 : 52 : 03
Validade : 12/07/2023 - 180 ( cento e oitenta) dias , contados da data
de sua expedIção .

Certif Ica–se que IRMÃOS PÀNDOLFI (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no
CNPJ sob o n'’ 79.862.140/0001--29, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883–A da ConsoIIdação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e

13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais .
A aceitação desta certidão condiciona–se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www . tst . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídIcas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhi s-:as , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciários , a honorários , a custas , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConciIIação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

:If:\1 1 eia3 e 3 11 1:; =+ 1? =:+ tI J::: :) : ci1?:it liT. 31 . ) :: 3 e br
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PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para
revitalização da Ponte da Comunidade Canoas.

Aquisição de madeiras paiD

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de Janeiro de 2023.

mi1:irálxoT;íá==r;fl=Rier
Secretária Munic. De Planejamento e Finanças.

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

006Secretaria de Transportes
001 Secretaria de Transportes
26.782.0007.2017 Desenvolvimento das Atividades de Transporte
33.90.30.00.00 Material de consumo

Em: 11/ 03 /2023

mo bilidade

18
Autoriza, cumpridas as

formalidades legais. Encaminho
Turídicaa Hssl

'/2023Em

411

ÍPJ fO GELHEN– Prefeito

1
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iVlunicipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 11/2023

Págirw1

Solicitação
NÜNero

11
Solicitante
C&ig> Nave

696-3 rrACIR GRASSI

Locat

6001 Ebpartannnto de Transporte DT
Órgão
06 SK;REÍARH\ DE TRANSEX)RTS
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A mn}ssÃo DA NOTA FiSCAL
Entrega
Local

CRUZHRO DO IGUAÇU

Tipo

Aquisição de Material
Eaititb em

19/01/2023
Processo Gerado
Nüawo

21/2023

QuantIdade dê Rus

1

4

4;g;,
elba e

i 88

Hpa

Depósito bancário

PraIa

1 [3as

CMdÇãÓ:
Aquisição de Madeira para revitalização da Ponte da comunidade Canoas divisa com o Municipio de Boa
esperança do Iguaçu.
Justificativa:

À referida compra justifica-se pela necessidade da revitalização da ponte no rIo Canoas , uma vez que
sofreu com as fortes chuvas do mês de outubro e foi deslocada do seu local de origem, para Inatel
segurança dos munícipes que passam lá diariamente com automóveis e caminhões de carga faz se
necessária a reforma, para o deslocamento seguro no local. E:sta reforrna visa, além de preservar,
também adequar o seu atual uso e exigências para o bom andamento, trazendo segurança, bem estar aos
munlcip9s .

Ademais , a Lei 8.666/93 em seu art . 24 inciso 11, prevê a contratação direta através de dispensa em

razão de pequeno valor , para andamento da maquina publica e evitar o excesso de formalismo, o que se
justifica a presente aquisição . Além de 11tais a cómpra se baseia na coleta de três orçamentos, sendo
a aquisição COIn o menor valor .

C&ligo Nome
046238 PRANCHAS DE EUCALIPTO

PRANCHAS DE EUCALIPTO

Unidade Quantidade Unitário _ Valor
M' 7. 12 l.495.OO 10.644.40

TOTAL 10.644.40

:};}3;?1.?i=g;3;€??:F;=::g??.:1:::
yg}:. :34F:{:1 1; ?$4: {q.:

1 : :::1; ? q 1: :: ( t: : # b :: : f: 9 +

Eiv$tido bu: §IRLEI DA ROCHA na ws b 5531 f 1910i/2023 li:13:a



–=UNICÍplO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

€RÜZÉÍn©
17lflütHl IH#bYDO

PARECER JURÍDICO n'>. 006/2023 – Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr, Presidente de Comissão de Licitação do iVlunicípio de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto aquisição
de madeira para revitalização da ponte na Comunidade Canoas

divisa com o Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR.

RELATÓRiO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'’. 8.666/93,

que tem como objeto aquisição de escâner para administração municipal.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a

dispensa de licitação para aquisição de escâner para administração municipal, com
respaldo no disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o
valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com
o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II

do caput do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

*AR. 24. É di8pe86áv6# 8 iíeÊ%çã©:

ii - para outros serviços e compras ele valor até 40% (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;6.0 ”.
DECRETO N. 9.472. DE 18 DE JUNHO DE 2078

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art, 84, caput, inciso

tV. da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nc> 8.666. de 21 de junho de

DECRETA

Art. IQ Os valores estabelecidos nos incisos l e 11 do caput do ah,23 da Lei n'’ 8.666. de 21 de
junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos.

1 - para obras e serviços de engenharia:

(. ,)

1993

Página 1 de 4



HJNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/C)001-44

a) na modalidade convite - até R$ 330,000.00 (trezentos e trinta mil reais):
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000, 00 {três milhões e trezentos mil reais): e

o) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000.00 (três milhões e trezentos mil reais); e
11 - 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);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão. quatrocentos e trinta mil
reais): e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000.00 {um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais)

AR. 2c’ Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasilia. 18 de junho de 2018: 197'’ da Independência e 130'’ da República.

Neste sentido, temos que é possível a dispensa de licitaç-ão nos
termos do artigo 24, 11 da lei 8.666/93, em ràzão do valor.

Contüdo, entendemos que deve preceder de pesquisa de preço

e ou de mercado, no mínimo de três quando possível, comprovando que se está
contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serern

adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei

8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de

Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar

preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-

se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as

micro e pequenas empresas e não exclusivamente.

No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta
que rnelhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos
interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade
de condições e visando selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os

princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em
razão da urgência na realização dos serviços.

1
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o

presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. II, da Lei n. o 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto

Federal nc>. 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de
enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações ,e contratos,
conclui-se que as contratações diretas rnediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com

o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação;
(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi

justificada a necessidade da contratação, tendo em vista a necessidade da

revitalização na reforma da ponte no Rio Canoas, para utilização segura do local. A
reforma visa, além de preservar, também adequar o seu atua uso e exigências para o

bom andamento, trazendo segurança e bem-estar aos munícipes;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram
anexados os seguintes orçamentos: Irmãos Pandolfi (R$ 10.644,40), Ghinzelli Portas
e Janelas Eireli - ME (R$ 13.884,00,00) e Adenilson Luiz Giroleti (R$ 14.240,00), sendo
que o preço que a Administração está disposta a pagar corresponde ao menor dos
valores pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a
verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de
mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico

competente solicitante da contratação;
(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou

parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216, 5 6c), ambos da Constituição de 1988.

eON8LU§Ã€3

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da contratação direta, via dispensa, da empresa Irmãos Pandolfi, para

realizar aquisição de madeira para revitalização da ponte na Comunidade Canoas
divisa com o Município de Boa Esperança do Iguaçu - PR, ao custo máximo de R$

10.644,40 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

Este é nosso entendimento jurídico.

Págjna 3 de 4
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

2023.

$OJ,k26

CRUZ'aI

OAB/PR 59.899
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
---------------------ESTADO DO PARANÁ--------------------
Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000

Cruzeiro do Iguaçu

}@';pT
8\{1 ã

600827

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para aquisição de

madeira para restruturação da ponte na comunidade da Linha Canoas localizada no município.

Valor estimado da contratação de R$ 10.644,40.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Para realização do procedimento fora emitido parecer jurídico o qual

concluiu pela viabilidade da contratação na modalidade e objeto requerido.

Posteriormente, frente a análise jurídica do parecer que entende ser

legal a contratação, sendo a procuradora a qual detém o conhecimento jurídico, assim, eu,

LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do Iguaçu/PR homologo este procedimento de
dispensa de licitação 005/2023.

Cruzeiro do Iguaçu, 19 de janeiro de 2023.

UEObgELT:FYO§ÊilÉ;àig:;$

LEg%lWÍá#áq{18#É?#gPUiN
Prefeito
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Detalhes processo licitatório
Informações Geral

EntIdade ExecuUFa MUNICÍpIO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU

AnQg; 2023

NO ltcitaçãc/dispeh5a/Inexlglbílldade* 5

Modalidade* Processo Dispensa

Número edital/processo' 011

+Recursos provenientes de organismos internacionais/ntulUIaterais de crédit
InstItuição FInanceira

Contrato de Empréstimo

Descrição ResumIda do Objt40* Aquisição de Madeira para revitalização da Ponte da comunIdade Canoas divIsa
com o MunicípIo de Boa esperança do Iguaçu.

/6:
1

Dotação Or9rnentária’ 0600126782000720 173390300000

Ptuço n\áxímq/ReferêncIa de preço - lap644f 40
R$+

Dan Publlcaçgo Termo tahôc8ção 19/01/20;à

Data de Lançamento do EdItal

Data de Abertura das Propostas ,

Há Itens exdustvos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Tratase de obra com exigência de subcontnt2ção de EPP/ME?

1{á prioridade pam aquisições de microempresas regionais ou locais?

Data Canceiarnento

V

\d

V

V

Percentual de participação: : 0l00

[ Mau1 1bag
CPF: 6966554979 (Uggu!)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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]Município de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95,589.230/0001-44

PROCBSSO DB DISPBNSA DB LICITAÇÃO N' 005/2023

Ref. Normativa: Lei n' 8.666/93, de 21.Dó.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subseqtientes alterações
1. ÓRGÃO CONTRATANTB

MunicipalPrefeitura de

Cruzeiro do Iguaçu

PROCESSO2 bB

EMISSÃO 8.666/93 N?
005/202319/01/2023

:o 24, Inciso II
0
Aquisição de Madeira para revitalização da Ponte de comunidade
Canoas divisa com o Município de Boa esperança

Ii
BÃaiTIR
( X ) S/ INSTRUMENTO

) CONTRATO

7.FORNECEDOR
IRMÃOS PANDOLFI

8. DOCUMBNTOS NECESSÃO
( X ) FGTS ( X ) COMPLBMBNTAR
FEDERAL

CNPJ: 79.862. 140/0001-29
( X ) CADASTRADO
( ) NÃO CADASTRADO (

X ) TRABALHISTA
ESTADUAL
( ( X ) Nada consta.

( X ) MUNICIPAL
U

10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITACÃO:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93
E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇÃO.

) RG e

12. JUSTIFICATIVA: A referida compra justifica-se pela necessidade da revitalização da ponte
no rio Canoas, uma vez que sofreu com as fortes chuvês do mês de outubro e foi deslocada do
seu local de origem, para maior segurança dos municipes que passam lá diariamente com
automóveis e caminhões de carga faz se necessária a reforma, para o deslocamento seguro no

' local. Esta reforma visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para
o bom andamento, trazendo segurança, bem-estar aos municipes.
o R
33.90.30.00.00 Material de Consumo

14. l 15. Descrição do Objeto.
Quant

16. Preço 1 17.
Unitário Total

18 . DATA
BASB

19.
CONDIÇÕBS
DE
PAGAHBNTO

1 7,12
Mas

PRANCHAS DE EUCALIPTO. 19/01/2023

R$,10.644,40,bLz Àil seisé,nto, e quarenta e quat,o r,ais e
19/01/2023 30 dias após a

emissão da
'enta centavos

P
CONTRATADO:
IRMÃOS PAWDOLFI

CNPJ: 79.862. 140/ 0001-29

nota fiscal
21. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SBRVIÇO
E/OU PRAZO DE FORNECIMBNTO/ENTREGA

CONFORME SOLICITADO

22. AN. pisa DA COMiSSÃO DB LiCiTA
De acordo conforme Parecer Anexo

DATA: 19/01/2023
Comissão

J. FERREIRA SOARES - Presidente da

A-i:13'KMã:KW–_L fãF;f;ã'“-À-'=“ '--''--'-'
e-mail:cruzeiro@wln.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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]Wwrricípio «íe Cruzeiro do lgua€w
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/0001-44

23. ANÁLISE ÁREA JURÍDICA
Parecer: em anexo.

DATA: 19/01/2023
59.899
24. PROCESSO

KARINA MAIER OAB/ PR:

25. RATIFICAÇÃO DO PRBFEITO MUNICIPAL

( ) CONCLUÍDO
( ) CANCELADO

Ratificamos o presente pleito,
Contratação, dispensada a licitação.

concor corn a

DATA: 19/01/2023

GELHE;N
ANTÔNIO

Prefeito Municipal

8

Av. 13 de N’lato, 906 – Fone/Fax:(46)3572- 1181 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N:’ 005/2023
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Màtella pLlblicãda ric1 DIÁRIO OFiCIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dIa 20/01/2023
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