DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017

ANO 2017

EDIÇÃO Nº 105

CONSELHEIRO MAIRINCK, TERÇA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2017

PÁGINA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
PROCESSO LICITATÓRIO 081/2017
Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
às 13:30 horas do dia 21 de novembro de 2017, em sua sede Aquisição, montagem e deflagração de fogos artifícios para
as comemorações festivas do fim de ano de 2017/2018, festa de réveillon. A montagem e deflagração de fogos artifícios
ocorrerão no calçadão da praça Otacílio Ferreira, 82. O credenciamento das empresas será das 13:15 horas do dia 21 de
setembro de 2017, e os envelopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus
anexos deverão ser entregues até 13:30 horas do dia 21 de novembro de 2017 na Prefeitura Municipal de Conselheiro
Mairinck, Setor de Licitações, Praça Otacílio Ferreira, nº 82.demais informações, bem como cópia do edital e seus anexos,
poderão ser obtidos no site www.conselheiromairinck.pr.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, de
segunda a sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone/- 43- 3561-1221. O Conselheiro Mairinck-Pr, 06
de novembro 2017.
Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017
PROCESSO 83/2017
Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
às 13:30 horas do dia 23 de novembro de 2017, em sua sede para a Contratação de pessoa jurídica para ampliação de
edificação publica no prédio pertencente a Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck onde está sediado a Câmara de
Vereadores, no valor máximo de R$ 76.536,00 (Setenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais), nos termos da Lei
8.666/93 O credenciamento das empresas será das 13:15 horas do dia 23 de novembro de 2017, e os envelopes contendo
proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até 13:30 horas
do dia 23 de novembro de 2017 na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações, Praça Otacílio
Ferreira, nº 82.demais informações, bem como cópia do edital e seus anexos, poderão ser obtidos no site
www.conselheiromairinck.pr.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, de segunda a sexta das 07:30 às
11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone- 43- 3561-1221. Conselheiro Mairinck-Pr, 06 de novembro 2017.
Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

LEI Nº639/2017

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA
DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.
A Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações
de crédito, até o limite de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais).
Parágrafo Único - O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade, de autorização
para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de Resoluções
emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da
dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e
notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do
Paraná S.A.
Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei, serão destinados a:
I –. Pavimentação de Vias Urbanas;
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Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder
à Agência de Fomento do Paraná S.A., as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos
acessórios, na forma do que venha a ser contratado.
Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros
decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Agência de Fomento do
Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para
substabelecer.
Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos
incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo
Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.
Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da contratação das operações de crédito, o
orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas
contratadas.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, ao primeiro (01) dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezessete 2017).
ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
Prefeito Municipal
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