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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PARANÁ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 080/2017 

 

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar às 08:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2018, em sua sede de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: 

menor preço por item para aquisição de cama elástica medindo 4,30 metros de diâmetro (com 6 pés), fabricação nacional, 

medidas mínimas, estrutura em ferro galvanizado com 1,5 mm de espessura e 38 mm de diâmetro. Sistema de impulsão 

por 84 molas bicônicas. Lona de salto em sannet QR1000, com meia argola soldada e galvanizada, fixadas com cinto de 

segurança de 50 mm e fitas de polipropileno também de 50 mm por toda a borda e em ambas as faces. Proteção sobre 

molas em espuma 15 mm e a prova de água, revestida com lona colorida de alta resistência. Rede de proteção 

multicolorida em malha de 7 x 7 com 12 hastes metálicas recobertas com protectube colorido revestido com capa e com 

ponteiras de segurança. Sistema de montagem por encaixe com 6 pés, o que proporciona uma melhor estabilidade. 

Acompanha escada de acesso com três degraus plásticos e esticador de molas. Manual de instrução de utilização e 

montagem com imagens ilustrativas. Com garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação para a estrutura metálica, 

para serem utilizadas em comemorações festivas que acorrem durante o ano, na Escola Municipal Cecília Meireles e 

Centro Municipal de Educação Infantil dona Zezé. O credenciamento das empresas será das 08:00 às 08:15 hrs do dia 

22 de Fevereiro de 2018, os envelopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e 

seus anexos deverão ser entregues até as 08:15 hrs do dia 22 de Fevereiro de 2018, na Prefeitura Municipal de 

Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações Praça Otacílio Ferreira, 82. Demais informações, bem como cópia do edital e 

seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck-Pr, de segunda a sexta das 07:30 às 

11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone/Fax-43-3561-1221. Conselheiro Mairinck-Pr, 05 de Fevereiro de 2018. 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 091/2017 

 

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar às 08:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2018, em sua sede de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: 

menor preço por item para aquisição de gêneros alimentícios (salgados, doces, bolos e pães), para atender a demanda 

dos Programas Sociais desenvolvidos pelo Departamento Municipal de Assistência Social, por um período de 12 meses. 

O credenciamento das empresas será das 08:00 às 08:15 hrs do dia 23 de Fevereiro de 2018, os envelopes contendo 

proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até as 08:15 

hrs do dia 23 de Fevereiro de 2018, na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações Praça Otacílio 

Ferreira, 82. Demais informações, bem como cópia do edital e seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal 

de Conselheiro Mairinck-Pr, de segunda a sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone/Fax-43-3561-1221. 

Conselheiro Mairinck-Pr, 06 de Fevereiro de 2018. 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PARANÁ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 094/2017 

 

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar às 13:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2018, em sua sede de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: 

menor preço por item para aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, para anteder as famílias 

beneficiárias da política de Assistência Social do Município de Conselheiro Mairinck, que atendam critérios de concessão 

de benefícios eventuais por provisões suplementares e provisórias conforme deliberação do CMAS – Conselho Municipal 

de Assistência Social de acordo com o LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742/93 e Lei Municipal 487/2013. 

Em média serão 30 cestas por mês, perfazendo um total de 300 cestas básicas. O credenciamento das empresas será 

das 13:00 às 13:15 hrs do dia 23 de Fevereiro de 2018, os envelopes contendo proposta de preços e documentos de 

habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até as 13:15 hrs do dia 23 de Fevereiro de 2018, na 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações Praça Otacílio Ferreira, 82. Demais informações, bem 

como cópia do edital e seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck-Pr, de segunda 

a sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone/Fax-43-3561-1221. Conselheiro Mairinck-Pr, 06 de Fevereiro 

de 2018.  

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 PROCESSO 013/2018 

 

Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

às 08:30 horas do dia 26 de fevereiro de 2018, em sua sede para a Aquisição de equipamentos e material médico 

hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Municipal Anita Canet de Conselheiro Mairinck, por um período de 

12 meses. 

O credenciamento das empresas será das até as 08:15 horas do dia 26 de  fevereiro de 2018, e os envelopes contendo 

proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até 08:15 horas 

do dia 26 de fevereiro de 2018 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 fevereiro 2018 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2018  

   

Convocação para a Assembléia e  

Eleição dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Biênio 2018/2020.  

  

  

      A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -  

CMDCA, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o art. 5º da Lei Municipal nº. 589 de 04/04/2016. 

 Convoca:   

       As Entidades legalmente constituídas cujo objetivo social se destine à defesa ou atendimento da 
Criança e do Adolescente do município de Conselheiro Mairinck- Pr, para a Assembleia de eleição dos representantes 
da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, titulares e suplentes, para 
o Biênio 2018 a 2020, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, na Biblioteca Municipal Otto Leão E. Paasche,  
situada no endereço Praça Otacílio Ferreira , 82- Centro, .  

  

DATA  ATIVIDADE  

01/02 

/18 a 16/02/18 

Das 8hs às 12hs  

Prazo para inscrição dos representantes das organizações e entidades.  

19 e 20/02/18  Análise das inscrições  

21/02/2018  Publicação da relação dos representantes das organizações e entidades, aptos ao pleito; e 

do local e horário da Assembleia de Eleição.  

23/02/2018  Assembleia de Eleição  

28/02/2018  Posse dos Conselheiros (as) do CMDCA para o biênio 2018/2020.  

  

As entidades deverão realizar sua inscrição, preenchendo a ficha (anexo I) e carta de apresentação (anexo II) 

com os dados dos indicados (titular e suplente) e protocolar na sede do CMDCA, conforme prazo estipulado no calendário 

acima.   

  

As entidades legalmente constituídas poderão se inscrever, no processo de escolha.  

  

A Assembleia de Eleição será presidida pela Presidente do CMDCA ou membro da Mesa Diretora, e contará com 

a presença dos candidatos inscritos para o pleito, os quais poderão votar e serem votados.  

  

 Deverá comparecer 01 (um) representante da diretoria da entidade inscrita e a pessoa física a ser eleita (titular 
e suplente).  
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Em havendo impedimento da pessoa física a ser eleita, previamente inscrita, de comparecer à Assembleia de 

Eleição, a entidade poderá apresentar justificativa, por escrita, antes do início dos trabalhos.  

É vedada a representação, na Assembleia de Eleição, de mais de uma entidade, pelo mesmo representante.   

 A Assembleia de Eleição seguirá da seguinte forma:   

- instalação da Assembleia pela Presidência do CMDCA;  

- composição da mesa organizadora dos trabalhos;  

- apresentação dos representantes das entidades, habilitadas para designar candidato para a participação no 
pleito, juntamente com a respectiva pessoa física a ser eleita;  

- votação;  

 -  composição do novo Colegiado do Conselho Municipal da Criança e adolescente;   

 Serão considerados eleitos, como conselheiros titulares, os oito candidatos que obtiverem o aprovação dos 

votantes presentes juntamente com seus respectivos suplentes.  

  

A nomeação dos conselheiros, deverá ser publicada até 26 de fevereiro de 2018.  

 

 A posse dos Conselheiros eleitos, titulares e suplentes, para o biênio 2018-2020, dar-se-á, no dia 28 de 
fevereiro de 2018, na Biblioteca Municipal Otto Leão E Paasche, situada no endereço Praça Otacílio Ferreira, 82. - 
Centro, às 14 horas e 30 minutos.   

  

O Edital e outros documentos relacionados ao processo de escolha serão publicados no site da Prefeitura 

Municipal de Conselheiro Mairinck - www.conselheiromairinck.mg.gov.br e disponibilizado na sede do CRAS.  

  

As inscrições e outras informações poderão ser obtidas na sede do CRAS, rua Dona Celina, 226 - Centro, 

telefone (43)35611401, das 8hs às12hs.   

Conselheiro Mairinck, 30 de janeiro de 2018.  

  

Graciele Viana  

Presidente do CMDCA  

Biênio 2016/2018 
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