
  
 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck 

Praça Otacilio Ferreira, n°82 - Centro - CEP 86480-000 
Telefone (43) 3561-1221 E-mail: diario@conselheiromairinck.pr.gov.br 

 

 

DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017 

 
 

 

ANO 2018 EDIÇÃO N° 172 CONSELHEIRO MAIRINCK, SEXTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2018 PÁGINA 01 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PARANÁ 

            
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 014/2018 
 

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar às 13:30 horas do dia 20 de Março de 2018, em sua sede de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: 
menor preço por item para contratação de serviços de solda elétrica com eletrodo não revestido – mig, solda elétrica 
com eletrodo revestido – smaw, torno mecânico, para realização de manutenção necessária na frota municipal, 
maquinários e equipamentos deste município, a contratação será de acordo com as necessidades do município, por um 
período de 12 meses. O credenciamento das empresas será das 13:00 às 13:15 hrs do dia 20 de Março de 2018, os 
envelopes contendo proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão serem 
entregues até as 13:15 hrs do dia 20 de Março 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, e no endereço eletrônico: www.conselheiromairinck.pr.gov.br.  

Conselheiro Mairinck-Pr, 28 de Fevereiro de 2018  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº  22/2018 

 

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

Municipal  

D E C R E T A 

Art. 1º:Fica exonerado o Sr. DINOILSON VIANA E SILVA, portador do RG 6.243.767-7/PR, CPF 022.766.219-90, 

OUVIDORIA SUS do Município de Conselheiro Mairinck/PR. 

 

Art. 2º:  Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

    Conselheiro Mairinck, 01 de março de 2018 

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº  23/2018 

 

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

Municipal  

D E C R E T A 

Art. 1º:Fica nomeada a Sra. Vera Cristina Gonçalves Siqueira, portadora do RG 4.662.467-0PR, CPF 719.698.709-82, 

como OUVIDORA da OUVIDORIA SUS do Município de Conselheiro Mairinck/PR, em atendimento ao que preconiza do 

artigo 41, do Decreto Estadual nº 5711/2002, que regulamenta o Código Sanitário Estadual do Paraná (Lei nº 

13.331/2001).  

Art. 2º:  Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

    Conselheiro Mairinck, 01 de março de 2018 

     

Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017 

 

Com base nas informações constantes do Processo nº 100/2017, referente ao Tomada de Preço nº 011/2017, para 
contratação de empresa especializada que forneça serviços de agronomia, através de um profissional habilitado com 
curso superior de engenharia agronômica e registro no conselho de classe CREA-PR, para executar serviços na área de 
engenharia agronômica, dentre outras atribuições, executar atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável das 
atividades agropecuárias no município com o fim de integrá-las à economia local e regional, com ações que propõe e 
desenvolve políticas de apoio ao produtor rural, incluindo programas e projetos nas áreas de agropecuária e agricultura 
familiar; responsável por executar programas de extensão rural, trabalho em integração com outros órgãos municipais e 
demais entidades públicas que atuam no setor agrícola, por um período de 12 meses, e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho a decisão do Sr. Presidente e HOMOLOGO o 
procedimento em comento para que surta seus fáticos e jurídicos efeitos, da seguinte maneira: ADJUDICADO à empresa: 
JEAN PIERRE CORREIA COSTA - ME CNPJ Nº 27.075.088/0001-67, vencedora deste objeto, no valor de R$ 37.200,00 
(Trinta e Sete Mil e Duzentos Reais). Com base no Decreto nº 3.555/2000, em consequência, devendo ser convocada a 
proponente para a assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob pena de 
decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.  

Conselheiro Mairinck-Pr, 22 de Fevereiro de 2018.  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 

 

Extrato de Contrato Tomada de Preços nº 011/2017 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada que forneça serviços de agronomia, através de um profissional habilitado 
com curso superior de engenharia agronômica e registro no conselho de classe CREA-PR, para executar serviços na 
área de engenharia agronômica, dentre outras atribuições, executar atividades relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável das atividades agropecuárias no município com o fim de integrá-las à economia local e regional, com ações 
que propõe e desenvolve políticas de apoio ao produtor rural, incluindo programas e projetos nas áreas de agropecuária 
e agricultura familiar; responsável por executar programas de extensão rural, trabalho em integração com outros órgãos 
municipais e demais entidades públicas que atuam no setor agrícola, por um período de 12 meses. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Mairinck-Pr - Contrato nº 025/2018 - Contratada: JEAN PIERRE CORREIA COSTA - ME, 
CNPJ/MF sob no 27.075.088/0001-67, no valor de 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais) mensais, totalizando por um período 
de 12 meses o valor de R$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil e Duzentos Reais), Vigência: 12 meses. 

Conselheiro Mairinck-Pr, 22 de Fevereiro de 2018 
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
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