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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edificio Vereador Pedro Nolasco Pizzatto

Memorando n° 09/2018
Data: 03/04/2018

De: Presidência
Para: Divisão Administrativa

Assunto: Abertura de Portaria de Adiantamento (Consumo)

Solicitamos que seja disponibilizado o valor de R$ 500,00 reais a título de
adiantamento / pronto pagamento, para fazer frente às despesas com 3.3.90.30.96.00 -

Material de Consumo, em conformidade com a resolução n° 21/2008, a qual tenho
conhecimento de todo teor.

Justificativa: O presente adiantamento se faz necessário para dar atendimento às
despesas de pronto pagamento e que não possam subordinar-se ao trâmite normal de
compra, conforme previsão do art. 4° e incisos da Resolução 21/2008.

O referido adiantamento deve ser emitido em nome do servidor Cleber Soczek de
Souza, portador do CPF n° 069.520.019-48, nomeado como Diretor Geral pela Portaria n°

450/2017 de 15 de dezembro de 2017, o valor deverá ser depositado no banco Caixa
Econômica Federal Agência n°: 4701 - Conta Corrente n° 20853-1.

Prazo de aplicação 60 dias.

Ressalto ainda que tenho ciência de todas as regras contidas na legislação vigente
correspondente a adiantamento / pronto pagamento, inclusive sobre prazo legal estabelecido
para a prestação de contas sobre o valor solicitado, com a devolução de saldo respectivo,
autorizando desde logo o desconto em folha de pagamento caso não faça a devoluçåo de
saldo ou dos valores glosados.

Atenciosamente,

"-T¿ oco!o. 46  la-o



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edificio Vereador Pedro Nolasco Pizzatto
o..o

FOLHA DE DESPACHO

Processo Administrativo n° 56/2018

Assunto: Abertura de Portaria de Adiantamento (Consumo)

Na Divisão Administrativa,

O Memorando n° 09/2018 da Presidência, folha 02, solicita adiantamento no valor

de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao servidor Cleber Soczek de Souza, Diretor-Geral, para

as despesas com 3.3.90.30.96.00 - Material de Consumo, em conformidade com a

resolução n° 21/2008.

À Diretoria Financeira,

Solicitamos à Diretora Financeira a informação sobre a regularidade prevista nos

artigos 8° e 9° da Resolução no 21/2008. Após, encaminhar ã UCI.

À ucI,

Quanto aos requisitos do art. 7o e seus incisos, não foi identificado em qual das

espécies de despesas listadas no art. 4° será utilizado o adiantamento. Portanto,

solicitamos à UCI parecer quanto ao cumprimento das disposições da Resolução n°

21/2008.

Em caso de análise positiva, encaminhar novamente à Diretoria Administrativa

para elaboração da Portaria; caso contrário, encaminhar o processo à Diretoria-Geral para

que cumpra o disposto no art. 7o, inciso II da referida Resolução.

Respeitosamente,

HELTON FABIO FARIAS

Auxiliar Administrativo

Em 03 de abril de 2018.

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Jardim Petrópolis - 83704-580 - Araucária - PR.
www.camaraaraucaria.• - (041) 3641-5200



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Resumo dos Empenhos de Prestação de Contas - Geral

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

03/04/2018

EmpenhoJ

62

63

DataI Código dotação I Valor EmpenhoL
31/01/2018 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.96.00.00.00 1.179,86

31/01/2018 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.96.00.00.00 532,15

Prest. Contas1
1.179,86

532,15

I, I
Valor Pendente• Nome do Credor

0,00 29/03/18 CLEBER SOCZEK DE SOU.

0,00 29/03/18 CLEBER SOCZEK DE SOU,

Totais: 1.712,01 1.712,01 0,00

Araucáfia, 03/04/2018

PAULO MAE•GUEDES
Diretor Financeiro

 ç1LPA¿ O



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Processo Administrativo n° 56/2018 Protocolo n° 1623/2018 DesPíiC•j04=5/2018•r LO•
ASSUNTO: Solicitação de suprimento de fundos (adiantamento)ao servidor Cle•kl•k•«•t•l•

.•-"" u'7-P•p.....•......:-.ï'« 'I•

Na. Diretoria Financeira;

•,b•:ì•.s:..•........1•AUCI:

-=='•'••g"
..............,,•

Conforme solicitação à folha 3, declaramos que a presente solicitação atendë ao disposto no
art. 69 da Lei no. 4.320164, bem como ao contido nos arts. 8° e 9° da Resolução No. 21/2008 desta
Câmara Municipal de Araucária. Convém observar, contudo, que aplicação deverá observar dentre
outros, o comando do art. 68 da Lei n °. 4.320164, que determina:

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a
servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de
realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação.

Além da determinação acima, há que se respeitar ao contido no art. 9o, § 4o, I, da Instrução
Normativa No. 89/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual limita ao valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) no exercício financeiro os gastos com despesas miúdas e de pronto
pagamento. A seguir, demonstramos o cálculo:

Adiantamentos concedídos no Exercício
E 01/01/2018 à 03/04/2018

3.3.90.30.96 Adiantamento- Material de Consumo
Total de adiantamentos

1.679,86

1.679,86

Saldo disponível para novos adiantamentos

Limite máximo anual do art. 9o, § 4o, I, da Resolução

TCE/PR N °. 89/2013
(-) Adiantamentos concedidos no exercício
(=) Limite para novas concessões

8.000,00

- 1.679,86

6.320,14

Assim sendo, o saldo disponível para novas concessões de adiantamentos no presente
exercício é de R$ 6.320,14.

Orientamos ainda a observância do art. 9o, § 4o, II, da Instrução Normativa No. 89/2013 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quanto ao limite de R$ 800,00 para cada despesa
considerada de pequeno vulto.

Nada mais havendo a constar, segue à UCI, para ,vidências.
/
/

Araucária,03 de Abril de 2018.

Josel•• "

Téc. e•htabilidade
Otoniel de Souza Rocha
Coordenador Financeiro

Pa•des
I•-rrétor F_•anceiro

Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Jardim Petrópolis - CEP: 83.704-580 - Araucária - Paraná - Fone/Fax: (41) 3641-5200



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRI
ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Processo Administrativo n° 56/2018
De: Controle Interno
Para: D.A.

Assunto: Adiantamento

Parecer n
°

30/2018

Em atendimento ao Memorando n° 09/2018-PRES, solicitando adiantamento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer frente as despesas de material de consumo
(3.3.90.30.96.00), entendemos que tal solicitação atende ao disposto nos art. 4 ° e 7° da Resolução
21/2008 tendo em vista tratarem-se de despesas urgentes e de pronto pagamento, logo não podem
ser estimadas com antecedência.

Conforme destacado na folha de despacho (pg. 03) entendemos que a solicitaçåo em
questão atende ao disposto no art. 69 da Lei n° 4.320/64 bem como ao contido nos arts. 8° e 9° da
Resolução n° 21/2008.

Ressalvamos ainda que:

1 - A prestação de contas deverá ocorrer dentro do período de aplicação, estabelecido nos artigos
10 e 25 da Resoluçåo n° 21 de 30 de abril de 2008.

2 - Atente-se que os pagamentos realizados através do Processo de Adiantamento deverão ser
somente àqueles previstos na Resolução n° 21/2008, de pequena monta e urgentes, sendo que os
demais deverão subordinar-se ao trâmite normal de compras.

5 - O solicitante deve atentar-se à exigência de emissåo de Notas Fiscais Eletrônicas, para o
dispêndio dos valores.

6 - Findo o prazo estipulado, o solicitante deverá fechar a prestação de contas e retornar o processo
a esta Controladoria.

7 - O valor de cada pagamento considerado despesa de pequeno vulto não poderá ultrapassar 1%
(um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei n° 8.666, de 1993,
vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.

Pelo exposto encaminhamos o presente processo à Divisão Administrativa para sequência
nos trâmites.

Araucária, 04 de abril de 2018.

•t-João Edenilson Penter
CONTROLADOR INTERNO

Rua: Irmã Elizabeth Werka. 55 - Jardim PetróDolis - CEP: 83704-580 - Araucária-PR - Fone Fax: (41• 3641-5200



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
Estado do Paraná

- -

"

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto
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PORTARIA N° 103/2018
"3

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÃ,
no uso de suas atribuições legais e
regimentais, conforme a Resolução n °

21/2008 desta casa de Leis, e de acordo
com o Processo Administrativo 56/2018,

RESOLVE:

I - Autorizar o empenho em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber
Soczek de Souza, Diretor-Geral, CPF n° 069.520.019-48, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), que deverá ser depositado na Caixa Econômica
Federal, agência 4701, conta-corrente n ° 20853-1, para atender a despesas
que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento
normal de aplicação nas dotações próprias do orçamento da Câmara, a saber:

3.3.90.30.96.00 - Material de Consumo - Pessoa Jurídica - Pagamento
antecipado de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II - Determinar que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da
data do pagamento do numerário, deverão ser prestadas contas da Portaria,
conforme determinam os artigos 10 e 25 da Resolução n ° 21/2008.

Publique-se,
Anote-se e
Cumpra-se.

Araucãria, 04 de abril de 2018.

Oliveira

Rua Irmã Elizabeth Weik& 55 2 Jardim Petrópolis - 83704-580 -Araucária - PR

www.araucaria.• - (041) 3641-5200
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•" continuação Notas explleatlvas •ls demonstrações contábe]s da DER - Compaflhla de Energias Renovãvels
7. Atlvo tatang|veb O atlvo Intanglvel ã composto per projelos e estudos de energias
renovãve•s, conforme Uemonstrado abaixo: Contro]adora

.._í•.016 .p.di• BalxJ. ___2_0!7
14.975 - 8 14,983Admirgstratwo e61ico

Despesas administrabvas ePlicas
Outros
Custos com engenharia interna
Estrutura financeira dos proietos
Serviços de teree0os
Ágio investimentos
Investimentos em projatas

6.215 t.908 - 8.123
156 55 213

18.10g - tB.109
10.160 - - 10,160
51.267 (3,133) 48.124

4718 4.718
..... • 15.286 - 15.288
100.674 2•6-9 3.128

__..o.•.•lld• 118,718

__•.0!• .AdJg.•_s. LBgLxasJ 2p!7
CER - Compannia de Energias Renovãveis 100 E74 21,868 (3.126) 119718
GRP Emp•eendimentas S.A 11 1 12
CED - Centrais E •lidas Diamantina SA 10 251 261
CEBV - Centrais Edlicas Boa Vista S.A. 7 - 7
DETER Centrais EI6tpeas Rio Ribeira BA. 5.8B1 6 5.8O7
CELISA Centrais EIétricas Rio Iratim S,A 2 16 20
CESA - Oonflu¢ncia energia S A. 3.748 371 4.11B
Parque Eblico Pedra Redonda I S.A. 15 •ã4 -- 179
Outros investimentos em projetos 4.922 T _ • 3.948

11E.3B0 22.780 • 134.071
OS valores eontabillzados no Lntangrvel da Companhia correspondem a investimento e de-
senvolvimento "in - company- de projetos de geração de energia eãlica, solar e PCH -

Pequenas Centrais Hidrel•tricas. B. Fornecedores: AS contas a pagar aos fornecedores no
A DRetoBa

ãos Administraderes a Acionistas da CER - Companhia de Energias Renováveis. Dur0i*
ba- PR. Opinião: Examinamos as demonstraçòes cent'apeis individuais e consolidadas da
DER - Companhia de Energias Renovãveta. Mentificades como controladora e consolida-
de. respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2617 e as respec-
•ivas demonstraç0es de resu0ados, dos resu0ados abrangentas, das mutaçdes do patnmd-
•1o I(quido e dos flUXos de caixa para o exerc{cio findo nessa data. bem como as
;orrespenapntes notas exp•ieativas, incluindo o resumo das pdncipais poF(ticas ¢ontábeis,
Em nossa opinião as demonstrações cont&beis individuais e consol•dadas acima referidas
apresentam adequadamenta, em todos os aspectos relevantes, a poslçáo palrlmonlal e 1i-
nanceira indLvideal e consolMade da DER - Companhia da Energias Renováveis em
31/12/2017, o desempenho ind•Vidual e consOlidado de suas operaç•es e os seus fluxos de
;aixa individuais e consolidados para o exercicio findo nessa data. de acordo com as prãti-
:as contabeis adotadas no Brasil Base paro opinião. Nossa auditoria foi eonduzida de
•cordo com as normas brasila•ras e internacionais de auditoria Nossas respensabL[•dades.
.n confarmldade com tais normas, estão deSOrltas na seção a seguir Int0ulade "Response-
idades do auditor pe•a auditoria das demonsnaçães contã0eis individuais e consolide-

as'. Somos independentes em relação ã DER - Comçanhta de Energias Renovãvels de
ordo com os principios atices relevantes prevlstas no CdOlgo de Etlea ProEsslonal do

entador e nas normas proPssionais em0Mas pelo Condelho Federal de Contabilidade, e
umprimos com as demais respensabdidades ãticas de acordo com essas normas Acredi*
amos que a evidánc•a de auditoria obtide ã suficiente e apropriada para fundamentar nessa
pinlão sobre as Pemonstraç0es contglbels Individuais e consolidadas. Respon=blllBades
a admlnlstração pelas dernonstrações contábels. A Adm•nist raç•to á responsável pela
laboração e adequada apresentação das demonstlaç5es cordábeis individuais e conso]i*
adas de acordo com as práticas conlãbeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
ue ela determinou como necessddos para permitir a elaboraç•!o de demonstraçSes cont8-

[s indMduais e consolidedas livres de disterg0o relevante, independentamenta se causa

montante de R$ 66B mlI (RE 332 ml• em 31/12/g016). S•O obdgaçOes a pagar por bons ou
serviços que foram adquirides de fornecedores no curso ordináno dos negdcios. Sào nor-
malmente reconhecrdas ao valor da faIura correspondente 9. Emprdstlmos e ftaancla-
mentes: Em 81/12/2017 a Companhia mantinha as seguintes aperaçdes de emprástimes:

Controladora e ConsoUdado
2017 2016

Taxa de Venci- èlrcu- Não clr- ClreUo Não clr-
Instituição JurosLa.a.) mento !ãdtp culanta tante durante
Paraná Banco S,'A 24.6ö •ó a,ä äbri{7 - ï 345Õ L
FINEP TJLP÷6%aa apd19 9/B79 1.326 3978 5.304
Banco Ita0 Unibanco S.A 24,B25 - - -

28.9Ö4 1.32ë 7.42§ 6.3Õ4
As taxas de juros praticadas sap referentes a CDI + Spread. 10. CaLóltaJ"Söciái:
10.1. Cont rotadora: a) CER - Companhia de Energias Renováveis: O capital social inte-
graIIzado da Companhia e de R$161.106 conforme demonstrado no quadro abaixo:
S•osçrltor Á•6es ON RE mil %p_qrtlclpa3#ig
rIP - Fundo 0e Inv em Part em

...............

Inf. em Energ Renovãve•s 161.106 161 106 100%
11. Resultado financeiro: Controladora Consolldadp

2017 2016 2017 2016
Despesas
Juros sobre gnanciamentos (2.653) (57321 (2.660) (E.73g)
Despesas bancã rias (3) (6) (6) (6)
IOF/Juros de mora (33B) (4) (33B) (4)
Juros de mora (1) (178)
Outras despesas financeiras • • ¿29)

(2.999) (5.744) (3.2171 (5.742)

ReceRa•
Receita sobre aplicaçbes financeiras
Ganhos com variaçéo cambial
Outras receitas finaneeiras

12. Seguros: A Companhia

tureza, não fazem parte do ascap

eond]çdes
tSbeJs, os quais so destinam a atender as suas necessidades operacvBnais e a t•duz•r a ex
posição a riscos de erãdito e de taxa de juros Estes instrumentos sào administrados per mmc
de esSatãgias operacionais, visando a liquidez, rentabilidede e minimizaçao de riscos
a) Considerações sobre riscos e gerenclamento de riscos: (I) Risco de taxa de Juros
A .Companhia estd expesta a taxas de juros flutuantes, sondo substancia•me nte relaeionades
¯ AS vã r•açoes da taxa dos Certificados de Oepdsdes Inter0aneãrtos (DOIS) que e a base de
remuneraçáo de suas aplicaç0es flnanceiras e que são competlveis com as taxas pia(idades
no mercado (Nota 4); ¯ AOS juros sobre emprãstimos e financiementos banc&rFos ¿Nota 9) A
Companhia nao pessuJ instrumento derwatlvo para mitigar OS riscos de taxas de uros, p•IS
sua ade•inistração considera que pela earactens•ca dos indicas os quais suas aplicaçdes e
obr•gaçöas financeiras est•o indexa des. näo está exapsla a variaçPes signidcativas

Contador: A•dr• Francisco da Silva Thompson - CRC: 57401-OIPR - CPF 009.337.ã79-12b
Relatbrlo do auditor Independente sobre as demonstrações contábe]s

da por Raude ou erro Na elaboraçao das demonstrações contábe•s individuais e consolida-
das, a administ raçéo • responsãvel pela avaliaçào da capacidade de a DER - Companhia
de Energias Renováveis continuar operando, divulgando, quando aplicável os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso desSa ãase oont&biE na elabora-
ç&o das demonstraç0es contade•s •n01vIduaJs e consolidadas, a não ser que a admlnislra
ção pretenda liquidar a DER * Companhia de Energias Renováveis eu cassar suas ope-
rações, ou não lenha nenhuma agernativa realista para evitar o encerramento das
ape«açòes Os responsãveis pela governança da Companhia .í•o aqueles com responsabi-
lidade pela supervlsáo de processo de ala•oraçào das demonstraçdes contáb•ls Respon-
Sab0rdades do auditor pala auditoria das demonsltações contdbels. NoSSos objetiços
s•o obter segurança razoãvel de que as demonstraçbes centábeis individuais e consolida
das. tomadas em conjunto estáo livres de disterçáo relevante independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatério 0e auditoria contendo •lOSS8 apinlap.•eg urança
razodvel ã um alto rdvel de segurança, mas nào uma garantia de que a auditoria realizado
de acordo com as normas brasilelras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorçdes relevantes existentes. AS distolçáes podem ser decorrentes de fraude
ou erro e sáo consideradas relevantes quando, individualmente ou em con unto. possam
n •uenc ar dentro 06 uma perspectiva razoável, as de¢lsOes econbm•eas dos USUã•IOS •o-
medes com base nas retardas demonstraçdas contdbeis in01vldual• e consoIldedas. Como
parte da auditoria realizade de acordo com as normas brasileiras e mtarnacionais de audi-
toria, exercemos julgamento prods$ional e mantemos cetlclsmo proflssionaJ ao longo da
augitoda. Alem disse: ¯ Ident01eamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstraçdes contg=deis individuais e conso[idades, independentamenta se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidéncia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa oplniào. O dsco de nào detacq¥o de. d•starç&o relevante resultante de naude • maior
do que o preven[enta de erro, jã que a frauda pode envolver o ate de burlar os controles in-

ternos, conluio falsificaçao, omisaao ou representaçoos falsas intencionais: * Obtemos en-
tendimento dos centroles internos relevantes para a auditoria pa:a planejmmes procedi-
mentos de auddoria apropriados 6s circunstdnc]as, mas. näo com O obiet•o da
expre•sarmos apiniáo sobre a eficaoia dos eomrOles internos da CER * Oompanhta ee
Energias Renováveis; ¯ Avaliamos a adequapáo das po[qicas contabeis utilizadas e a mzo-
aãll•0ade das es6mabvas cordãbe•s e respechvas dlvu[gaçpes fa0as pela admln•stracãe:
¯ Conolu{mos sobre a adequação do uso. pala adminlst ração, da base ¢ontabll de continue-
dado aperacional e, com base nas ev]dèncias de auditoria obtides, so existe incerteza rele-
vante em relaçào a eventos ou condiç0es que possam •evantai duvida signdicativa em rela-
ção ã capacidade de continüideOe aperaclonal da DER - Companhia de Energias
Renováveis Be conc•u[rmos que existe incerteza relBvanta devemos ehama• atenç'•o em
nosso •elat6rlo de audqorla paro as respectivas ddedgaçoes nas demonslraçées contábe•s
individuais e ¢onsOlldadas ou incluir modlPcação em nOSSa apln•o, So as d$vulgagoes forem
inadequades NOSSas eor•lusoes eslao tundamentades nas evld•nclas de audltada obtldes
aló a data de nosso relatóão. Todavia, eventos ou c0ndiçbeE futuras podem leva( a DER -

Oompanhta de Energias Renováveis a nào mais so manter em continuidade operacional•
¯ Avaliamos a apresentação geral a es/rutura e o conte•do das demonstracdes contabel•
individuais e consoiidadas, inclusive as divulgapóes e se as demorar raçöes cordãbeis ind8
vi0uaJs e consolidades representam as correspondentes transaçoes e os everdos de mane
rã compadve! com o objetivo de apresentaçäo adequada Comunicama*nes com os raspen
SáVelS pela governança a respeito, enire outros aspectos, do alcance planejade, 0a epec,
da aud00na e das constataçoes sign0Jcativas de audeorm inclusive as eventuais dedciên
cias aignihca6vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabaJho,'
Cudtiba, 09/02/2018. BDO ROB Auditores Independentes S.S. - CRC 2 PR OOBg53•'F-ç
Pauta Sdrgta "•Jtan] - Contador - CRC 1SP 1B460410-9 "8" PR: G6berto de Souz•
Schllchta-Contador CRC 1PR35.588/O 5

•1 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

Edificio Vereador Pedro NOlBSCO Pizzatto

EXTRATO DE PORTARIAS-04/04/2018
O PRESIDENTE DA CÅMARA MUNICIPAL DE ARAUCÅRIA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, conlorme a Resoluçåo n° 21/2008 desta casa de
Leis, e de acordo com os Processos Administrativos 056/2018 e
057/2018, respectivamente- RESOLVE:I - Autorizar o empenho
em forma de adiantamento em nome do servidor Cleber Soczek
de Souza, Diretor-Geral, CPF n° 069.520.019-48, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), que deverá ser depositado na Caixa
Econõmica Federal, agëncia 4701, conta-corrente n° 20853-1,
para atender a despesas que, por sua natureza ou urgência, nåo
possam aguardar o processamento normal de aplicação nas
dotações próprias do orçamento da Câmara, a
saber:3.3.90.30.96.00 - Material de Consumo- Pessoa
Juridica-Portaria n°lO312Q18 ;•e 3.3.90.39.96.00 - Outros
Serviços de Terceiros - Portaria n= 104/2018 - Pagamento
•ntecipado de R$ 500.00 (quinhentos reais) cada portaria.li -

Jeterminar que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.
partir da data do pagamento do numerário, deveráo ser

restadas contas das Portarias, conforme determinam os artigos
10 e 25 da Resoluçåo n° 21t2008.Publique-se. Anote-se e
Cumpra-se. Araucária. 04 de abril de 2018Ben Hur Custódio de
Oliveira - PRESIDENTE.
A integra das Portarias encontra.se disponível no site:

http://www, diariooficiBLaraucada.pr.gov.br/portal/

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 02/2015. Contratante:
Cåmara Municipal de Araucária. Contratada: Bathe Sistemas
Ltda, inscrita rid CNPJ n° 00.456.865/0001-67. Objeto:
prorrogação do prazo contratua• por mais 12 (doze) meses.
Vigência: de 20/05/2018 a 19/05/2019. Assinam: Ben Hur
Custodio de Oliveira, Presidente, pela Contratante e Ernesto
Muniz de Souza Jr. Representante, pela Contratada. Data dB
assinatura: 14/03/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÀO ELETRONICO SRP 03120"18
Processo: 0029406.0000051512018-0B

O O«denador de Despesas do Colégio Militar de Curitiba comunica a abertura
do PregSo E•etr6nico SRP nr 312018 no dia 18 de abrd de 2018 ás 14h Obieto:
eventual Aquisição de gêneros alimentioos para animais, matenal para exames
laboratodalS material de coudelaria e de ferrageamento, para o perlodo de 12
(doze( meses, conforme condiç0es, quantidades, exigãncias e estimaPvas.
estabetacidas no Edital e seus anexos
O Editai deverá ser retirado atravës do sde »•«^,v comprasgovernamentaisgov

br - código da UASG: 160077

SÉRGIO MESQUITA DOS SANTOS - Cal
Ordenador de Despesas do Colégio Militar de Curdiba

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPM•MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE'"
""

D•PACHO

PROTOCOLO/PROCESSO: •.79/2018

OBIETO: "LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÅO
PÚBLTCA".
DESPACHO DA SENHORA DIRETORA PRESIDENTE:

1-

2-

Acato o Parecer Departamento de Assuntos 3uridicos,
determinando a REVOGAÇÅO do Pregão Presencial n °

001/2018, em atendimento ã Lei de Licitações e
Contratos 8,666/93.

Ao Pregoeiro, para as providëncias cabiveis.

Almirante Tamandaré, 05 de abril de 2018.

MARIA SILVANA BUZATO
DIRETORA PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO DE DANIEL AUGUETO KERN BRAGA CORTES COM PRAZO
DE 60 {SESSENTAI DIAS. O DOUTOR MURILO GASPARINI MORENO - JU]Z DE
DIREITO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CIVEt DO FORO CENTRAL DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA eE CURITIDA - CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ.
F A Z S A B E R, que por este edital com prazo de 60 (sessenta) dias. fica CITADO
a requerido DANIEL AUGUgTO KERN BRAGA CORTES, brasileiro, portador da Cé-
dula de Identidade RG n -o 8,302.569-7, devidamente inscrito no CPF/ME sob o n -o
061.50E.B69-4g, que atuatmente encontra-se em lugar incerto, referente à AÇÄO
MONITORIA de n o_ 0050627-67.2012.8.16.0001, em que é autora AMK DISTRIBUI*
ÇÃo DE PELiCULAS DE CONTRObE SOLAR LTDA, pessoa juridica de direito privado.
inscrita no CNPJ/MF sob o n• Og.B77,856!OOOt-92, a qua• tramita na 13 • Vara C•vel
de Curitiba, site na Rua Mateus Leme, 1142.2" andar - Edifício Fórum II, Cençro Ci-
vice, Curihba/PR, para que tome ciéncia da presente açåo referente a instalaçåo de
peliculas para cobrir áreas envidraçadas do prédrg onde so situa o instituto Kern,
realizado em á2.gl 2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto e nào sabido, foi
determinada a sua OTAÇAO por edital para que os atas e termos da açào propos-
ta. Será o presente editai afixado no/ocal de costume e pubEcado pela imprensa
na forma da lei. Determinou a MM. Juiz conforme despacho a seguir transerito:
"{...Jg Da citação por editai Considerando que todas as tentativas de citaçào da
parte requerida restaram infrutYferas, defiro a citaçào por edital, com prazo de 60
(sessenta) dias e conforme o art. 257 do CPC, Deverá constar do editai a adve•
tência de Que será nomeado curador esRecial em caso de revelia. Não havendo as
ferramentas previstas no art. 257, II, do CPC, a publicaçào do edita) pelo Cartório
será feita por afixação do mesmo no quadro de avisos da vara e no Diário Oficial.
Caberá à parte autora comprovar a pubPcaçåo do edita• em jornal local no prazo
de 30 {trinta• dias, conforme o art. 257, parágrafo Pnico. do CPC. [...I" CurRiba.
30/OR/2017. Dr. MuriloGaspadniMoreno Magistrado. OpresenteseráRxadono
lugar de costume e pu5•icado na forma da foi. E paro que cheque ao conhecimento
dos rgteressados e nào possam no futuro alegar isnorància, mandou o presente
editai que será publicado e aíixado na forma da lei. Curãiba/PR, aos 02/03/2018
Eu, /sabe• Karman Sa•danha. Analista •udiciário, o digitei e subscrevi,
Murito Gaaparin iMoreno Juiz de Direito

Companhia Paranaense de Enetgta •. "

/ COPEL DISTRIBUIÇÃO B.A.
"........

I
/ AVISO DE LICITAÇÃO i
- Pregão eletrõnico Copel n° SG0180197/2018. por meio de Sistema I
de Registro de Preços; Obje•o: óleo isolante naftênico: Valor Máximo da ILicitação: R$ 970.704,00. conforme detalhado no edital Recebimento das
Propostas em •wv.licitacoes-e.com.br, até o dia 23.04.2018. às 14hOO;I
Disputa de Preços em »•,vw.licitacoes-e.com.br. dia 23.04.2018. às 14h30; 1Relirada do Edital em vtww.copel.com "ou" www.licitacoes-e.com.br.
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AVISO DE LICITA(, ÀO
PREG•.O ELE [RòNICO 8RP N ° 52q017

TIPO: Meaol P{eço
OIgIETO: Aqui•iç'•o de eqni[•amcnrt,g de oScina fez•amcnras n•m]umn indllqnal de
at•amcl•Io ¢

eqldl>amento• ,te •n•ulça 11o h al•lllo
I0 IAI, IRr: i 1 ENS A [.1('1 lAR: ì04 •11de) ilel•S
EDITAL: 0 l.ã.I 2618 d•» 0S 66 i• 12 deã e da• l• 3ã a• l • d0h ENDE1LEÇO: .M
Fra•¢isco
MaeoelAIbizu N•320. Dacac0�d Curgiba PRouno•lte•,',,•.«ç:u•,.,.t,.«•,.,::
ENVIO DE PROPOS I AS: :l ¡m•til (te e Iç0 t.21)lS i• OSh•XI •,• •le

ABER i tIRA DAS PRePOSt AS: 17/64t2018 às 09:00h, nnMic ,•, •, •.;•. •.,. : .:..,

SÚMULA DE RBQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Luxplast Industria e Comercio de Plásticos Ltda torna p0blico que irá
requerer Ao lAR a Renovação da Licença de Operaçào para
Fabricação de Artefatos de Material Plástico para uso passeai e
doméstico, instalada Rua Luiz Berlesi, n° 53.Sarracåo 1, Bairro
Canguiri - Colombo/PR - CEP: 83412-050.www.bem )arana.com.br/}ublicidade-legal



DIÁRIO OFICIAL
MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicação

N°: 41760

Data/Hora Veiculação: 06/04/2018 00:00

Ato: PORTARIA N ° 103/2018

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Tipo: Portaria

Órgão 1: Câmara Municipal

Ementa: AUTORIZAR O EMPENHO EM FORMA DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CLEBER SOCZEK
DE SOUZA, DIRETOR-GERAL, CPF N° 069.520.019-48, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), QUE
DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, AGÊNCIA 4701, CONTA-CORRENTE N° 20853-1,
OARA ATENDER A DESPESAS QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O
PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO NAS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO DA CÂMARA
AUTORIZAR O EMPENHO EM FORMA DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CLEBER SOCZEK DE
SOUZA, DIRETOR-GERAL, CPF N° 069.520.019-48, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), QUE
DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 4701, CONTA-CORRENTE N ° 20853-1,
PARA ATENDER A DESPESAS QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO POSSAM AGUARDAR O
PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO NAS DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO DA CÂMARA.

Identificação:
1649/2018

Data
Publicação :
09/04/2018
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[i• STADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Nota de Empenho

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Data: 09/04/2018

N° do empenho : 158/18

Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000024

FL N .....

..........

............

F«"
Dotação Inicial: 500.000,00 Empenhos anteriores : 92.520,75

Suplementações: 0,0O Valor do empenho " 500,00

Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00

Total ( A ) : 500.000,00 Total ( B ) : 93.020,75

Saldo ( A - B ) ¯ 406.979,25

Credit: 922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA
Enç .ço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa
C.P.F.: 069.520.019-48

Banco:

Cidade: Araucária UF: PR

I nscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 Valor correspondente a adiantamento para despesas previstas na Un. 1,000 500,0000 500,00
Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos artigos 65,68 e 69
da Lei 4.320/64, autorizado pela Portaria 103/2018 de 04/04/2018 -

Publicado no Diário Oficial do Municipio sob n o 41760/2018 de 09/04/18 e
no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 06/04/2018 edição 10.880

Fonte de recursos : 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS Total empenhado : 500,00

Fica empenhada a importåncia de R$ 500,Ö0 (quinhentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/Compras e Serviços

Justificativa Lic. :

Processo Lic. :

Obra :

½.% o
SETO 

Servidor Emissor - Finar]deiro e Contábil

PAULO GUEDES

Diretor Fiñ'áñSeiro

/

Data "

Data :

BEI'



•i•
STADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

-...•=•v Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04

Municipio: Araucária

Data:

N° da Liquidação:

Ordinário
Processo :

09/04/2018

283/18

Órgão:
Unidade:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemento:

Cód. Detalham.:
Código reduzido:

N° Docto. Fiscal:

Tipo Docto. Fiscal:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA

2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
000024

1O3

Nota Fiscal

¯•
- ... in.•ncpira«•

•, FI.. N°
..... /,.¿.¿•.'......

..... , ..... ,o o*,•J

N .........:N+
Número do empenho : 158/18 Liquidações Anteriores: 0,00

Valor do empenho : 500,00 Valor da liquidação: 500,00

Valor Anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00

Total (A): 500,00 Total (B): 500,00

Saldo (A- B): 0,00

Credor: 922 CLEBER SOCZEK DE SOUZA

En(, ço: Rua Lindolfo Luiz Boell, 173, casa
C.P.F.: 069-520-019/48

Cidade: Araucária
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,Valor correspondente a adiantamento para despesas previstas na Resolução 21 de 30 de abril de 2008, fundamentada nos
artigos 65,68 e 69 da Lei 4.320164, autorizado pela Portaria 103/2018 de 04/04/2018 - Publicado no Diário Oficial do Município sob n° 41760/2018 de 09/04/18
e no Jornal do Estado/Bem Paraná do dia 0610412018 edição 10.880

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importåncia de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/Compras e Serviços Número : Data :

Contrato ¯ • Data :

Ji
Declaro para os devidos fin•/ï•e o (material•serviço) foi

¯ 0°

Comissão de Recebimento

PAULO MARCEL•í•EDES
Diretor Financeiro

Data : 09/04/2018


