
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA CNPJ: 0 1.6 1,1.343/000 I -09

DECRETO 13791202t
1.810512021.

Súmula: Decla ra Situação de
Emergência nas áreas do Município
afetadas por Estiagem (14110)

ILENA DE FATIMA PEGORARO OtIVEIRA, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, localizado no
orgânica do Município e peloestado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei

lnciso lV do artigo 8e da Lei Federal ne 12.608 de L0 de abril de 2012,

CONSIDERANDO:

Que ocorreu desde o mês de fevereiro de 2O2t, o Município de Manfrinópolis vem sofrendo as

consequências com a estiagem, gerando danos e prejuízos principaímente aos agricuítores e

pecuaristas, além de afetar o abastecimento de água e serviços que necessitam
diariamente de quantidadeses expressivas no trabalho.
Segundo o SIMEPAR a média de chuvas os meses de fevereiro e maio é de 630 mm, entretanto
neste período do corrente ano, o acumulado é somente de 114,60 mm {Simepar Estação

Francisco Beltrão), o que desencadeou o desastre. As perdas em todo Território do Município.
afetando as áreas descritas no Formulário de lnformações do Desastre (FIDE) anexo ao presente

Decreto;

Como consequência desse desastre, resultaram os danos humanos e ambientais e os prejuízos
privâdos descritos no formulário FID E anexo a este Decretoi

. Que o parecer da COÍVIPDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à

declaração de Situação de Emergência.

DECRETA

Art. le, Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município, contidas no Formulário
de lnformações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do

desastreclassificado e codificado como Estiagem (14110).

Art. 2e. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a

coordenação da COMPDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e

reconstrução.

Art,39. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre
e realização decampanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar
ãs ações de assistênciaà população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COIvIPDEC municipal.

Art. 4e. De acordo com o estabelecido nos incisos Xl e XXV do artigo ne 5 da Constituição
Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente
responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de risco iminente, a:

. Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

. Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao
proprietárÍoindenização posterior se houver dano;
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ParáBrafo único:Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se

omitir desuas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5e. De acordo com o estabelecido no Artigo 5s do Decreto-Lei ne 3.365 de 2L de
junho de 1941, autoriza-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de
propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1e. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que
ocorremem propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2e. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas
seguras, e o processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será
a poiado pela comunldade.

Art, 6e, Com base no lnciso lV do artigo 24 da Lei ne 8.666 de 21 de junho de 1993, sem
prêjuízo dasrestrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lc 101/2000), ficam dispensados de

licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividodes de respostd ao desostre,

de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) consêcutivos e ininterruptos,
contados a partir da caracterização do desastre e sendovedada a prorrogação dos contratos.

Art.79, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeita Municipal

ILENA OE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL      

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..:  75/2021

Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...:  SCHNEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Valor............:  17.580,00  (dezessete mil quinhentos e oitenta reais)

Vigência.......:  Início: 19/05/2021   Término: 18/05/2022

Licitação......:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.:  19/2021

Recursos.....:  Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),

2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (272)

Objeto..........:  Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de

mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem,

grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços

públicos diversos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Flor da Serra do Sul,  19  de  Maio  de  2021

Contrato Nº..:  76/2021

Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...:  JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA

Valor............:  8.785,00  (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais)

Vigência.......:  Início: 19/05/2021   Término: 18/05/2022

Licitação......:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.:  19/2021

Recursos.....:  Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),

2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (272)

Objeto..........:  Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de

mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem,

grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços

públicos diversos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Flor da Serra do Sul,  19  de  Maio  de  2021

Contrato Nº..:  77/2021

Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...:  J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM

Valor............:  48.218,50  (quarenta e oito mil duzentos e dezoito reais e

cinqüenta centavos)

Vigência.......:  Início: 19/05/2021   Término: 18/05/2022

Licitação......:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.:  19/2021

Recursos.....:  Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),

2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (272)

Objeto..........:  Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de

mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem,

grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços

públicos diversos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Flor da Serra do Sul,  19  de  Maio  de  2021

Contrato Nº..:  78/2021

Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...:  PEDRO VICENTE BOESE PADILHA ORNAMENTOS

Valor............:  2.420,00  (dois mil quatrocentos e vinte reais)

Vigência.......:  Início: 19/05/2021   Término: 18/05/2022

Licitação......:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.:  19/2021

Recursos.....:  Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),

2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (272)

Objeto..........:  Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de

mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem,

grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços

públicos diversos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Flor da Serra do Sul,  19  de  Maio  de  2021

Contrato Nº..:  79/2021

Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...:  NADIA DANELUZ

Valor............:  32.631,50  (trinta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e

cinqüenta centavos)

Vigência.......:  Início: 19/05/2021   Término: 18/05/2022

Licitação......:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.:  19/2021

Recursos.....:  Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),

2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (272)

Objeto..........:  Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de

mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem,

grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços

públicos diversos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Flor da Serra do Sul,  19  de  Maio  de  2021

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e 
legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2020  
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis 
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.118.598/0001-18 
CLAUSULA PRIMEIRA 
VALOR passa a ter a seguinte redação: 
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo. 
ITENS 
Lote Item Código do produto Descrição do produto Marca do produto Unid Preço unitário atual Preço unitário reajustado 
Lote 001 1 2821 Óleo Diesel S10   SHELL L 4,42 4,83 
conforme descriminado no Processo de Licitação na Modalidade Pregão Nº 37/2020. 
CLAUSULA SEGUNDA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. 
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data. 
Manfrinópolis, em 19/05/2021                                           Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO 1379/2021 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS

ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ESTIAGEM (14110)

 
MUNICIPIO DE MANFRINPOLIS - CNPJ: 01.614.343/0001-
09
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 
DECRETO 1379/2021 -18/05/2021
 

Súmula: Declara Situação de Emergência nas
áreas do Município afetadas por Estiagem
(14110)

 
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA, Prefeita
Municipal de Manfrinópolis, localizado no estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica
do Município e pelo inciso lV do artigo 8º. da Lei Federal nº
12.608 de 10 de abril de 2012,
 
CONSIDERANDO: ·Que ocorreu desde o mês de fevereiro de
2021, o Município de Manfrinópolis vem sofrendo as
consequências com a estiagem, gerando danos e prejuízos
principalmente aos agricultores e pecuaristas, além de afetar o
abastecimento de água e serviços que necessitam diariamente
de quantidades expressivas no trabalho.
·Segundo o SIMEPAR a média de chuvas os meses de
fevereiro e maio é de 630 mm, entretanto neste período do
corrente ano, o acumulado é somente de 114,60 mm {Simepar
Estação Francisco Beltrão), o que desencadeou o desastre. As
perdas em todo Território do Município. Afetando as áreas
descritas no Formulário de informações do Desastre (FIDE)
anexo ao presente Decreto;
·Como consequência desse desastre, resultaram os danos
humanos e ambientais e os prejuízos privados descritos no
formulário FIDE anexo a este Decreto ·Que o parecer da
COMPDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é
favorável à declaração de Situação de Emergência.
 
DECRETA
 
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do
município, contidas no Formulário de informações de Desastre
(FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude
do desastre classificado e codificado como Estiagem (14110).
 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos
municipais para atuarem sob a coordenação da COMPDEC
municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do
cenário e reconstrução.
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar
as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de
arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo
desastre, sob a coordenação da COMPDEC municipal.
 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos Xl e XXV do
artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades
administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente
responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de
risco iminente, a:
·Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a
pronta evacuação;
·Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
público, assegurada ao proprietário indenização posterior se
houver dano;
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa
Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas
obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º do Decreto-
Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início dos



processos de desapropriação, por utilidade pública, de
propriedades particulares comprovadamente localizadas em
áreas de risco intensificado de desastre.
 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas
a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades
localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas
por outras situadas em áreas seguras, e o processo de
desmontagem e reconstrução das edificações, em locais
seguros, será a poiado pela comunidade.
 
Art. 6º. Com base no inciso lV do artigo 24 da Lei ne 8.666 de
21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de
licitação os contratos de aquisição de bens necessários às
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e
obras relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre,
desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e
oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados a
partir da caracterização do desastre e sendo vedada a
prorrogação dos contratos.
 
Art.7º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
devendo vigorar por 180 dias.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
 
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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