
AUTAR 
CAMBÉ - PREVIDÊ 

CERTIDÃO DE CREDENCIAMENTO 

A Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Cambé - Cambé Previdência" pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob nO 20.237.599/0001-99, com sede na Rua Portugal, n.? 58, Centro, Cambé, 
Paraná, certifica que BANCO J. SAFRA S/A, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob 
nO 03.017.677/0001-20, encontra-se credenciado e apto, para o exercício profissional 
de administração de carteira de valores mobiliários, integrando o cadastro de gestores 
dos recursos financeiros do RPPS do Município de Cambé-PR para prestação de 
serviços especializados em administração de carteira de investimentos prevista na 
Resolução CMN 3.922/10 e alterações. 

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui qualquer caráter vinculante, caráter 
de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às 
instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a 
necessidade, oportunidade e conveniência da Autarquia de Previdência de Cambé, não 
fazendo jus o interessado a nenhum tipo de indenização. 

CAMBÉ/PR - 25 de setembro de 2019. 

~"'~~/irCN 
, ~~éia Cristina Silva 

Diretor Pre . ente 
Autarquia Cambé Previdência 

Rua Portugal, 58 - Centro - Cambé-Paraná - CEP 86181-310 
Fone: (43) 3254-9454 - e-mail: previdencia@cambe.pr.gov.br 



AUTAR 
C~MBÉ - PREVIDÊ 

CERTIDÃO DE CREDENCIAMENTO 

A Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Cambé - Cambé Previdência" pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob nO 20.237.599/0001-99, com sede na Rua Portugal, n.? 58, Centro, Cambé, 
Paraná, certifica que SAFRA SERViÇOS DE ADM FIDUCIÁRIA L TDA, pessoa 
jurídica, inscrito no CNPJ sob nO 06.947.853/0001-11, encontra-se credenciado e apto, 
para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários, 
integrando o cadastro de gestores dos recursos financeiros do RPPS do Município de 
Cambé-PR para prestação de serviços especializados em administração de carteira de 
investimentos prevista na Resolução CMN 3.922/10 e alterações. 

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui qualquer caráter vinculante, caráter 
de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às 
instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a 
necessidade, oportunidade e conveniência da Autarquia de Previdência de Cambé, não 
fazendo jus o interessado a nenhum tipo de indenização. 
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COIIIJ~nhiad~ 
Desenvolvimento de Cambé 

HOMOLOGACÃO 

Diante da análise feita pelo Pregoeiro e pelos membros da 
equipe de apoio, designada pelo Ato Deliberativo n· 002/2019, 
HOMOLOGAMOS em favor da empresa propostas e depois 
de vencido o prazo recursal, adjudico em favor da licitante 
CASA DO ASFALTO DISTRIB. IND E COM DE ASFALTO 
LTDA, num valor global de R$ 567.250,00 (quinhentos e 
sessenta e sete mil duzentos e cinqOenta reais) sendo R$ 
2.269,00 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais) o valor por 
tonelada do produto, referente ao Edital Pregão Presencial n· 
011/2019, que tem por objeto a contratação de pessoa jurldica 
para o fornecimento, de forma parcelada, de 250 (duzentos e 
cinqüenta) toneladas de Emulsão Asfáltica RR - 2C a serem 
utilizadas nos serviços de pavimentação e recapeamento 
asfáltico em diversos locais neste Municlpio. 

Cambé, 24 de Setembro de 2019. 

MARIO VANDER MARTINS ROBERTO 
Diretor Presidente 

RAFAEL RONCON FERRARINI 
Diretor Financeiro 

AUTARQUIA CAMBÉ PREVID_ÊNCI~ 

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO A TíTULO ONEROSO - N.· 

002/2019. 

AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA 

Origem: Licitação - Modalidade Concorrência n' 001/2019- 
CAMB~ PREVID~NCIA 

Data de Assinatura do Contrato: 23/09/2019 

Concessora: Autarquia Cambé Previdência - CNPJ 
20.237.599/0001-99 

Concessionário: Douglas Fernando Chiconato - CPF 
057.814.109-45 

Objeto: O objeto do presente contrato é a concessão real de 
uso, a título oneroso, do terreno: Lote de terras sob o n· 2 (dois), 
com a área de 2,50 (dois e meio) fi alqueires paulistas, ou seja 
6.05 hectares, de propriedade da AUTAROUIA MUNICIPAL 
DE PREVI~NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICíPIO DE CAMB~ - CAMB~ PREVID~NCIA com 
matricula sob n·1.482 na cidade de Cambé-Estado do Paraná, 
para a atividade de plantio e colheita. 

Valor anual de 19 (dezenove) sacas de soja por hectares de 
área cultivável, ou seja 4,5254 hectares, multiplicado pelo 
preço da saca do dia 31/03 de cada ano, de acordo com o valor 
da saca divulgado no site da Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento/DERAL-Departamento de Economia Rural, 
anualmente, referente a concessão estabelecida na cláusula 
segunda. 
Será concedido o desconto de 50% (Cinquenta por cento) da 

quantidade ofertada de sacas de sojas no primeiro ano de 
contrato (2.020) - tendo em vista que serão necessários 
investimentos para erradicação de pragas e ervas daninhas 
alastradas nos lotes. 
A partir do ano 2.021 o pagamento deverá ser integral. 
O valor global total da receita estimada nos 5 (cinco) anos é de 
29.158,42 (Vinte e nove mil, cento e cinquenta reais e quarenta 
e dois centavos). 

Prazo: 60 (sessenta) meses. 

Foro: Com arca de Cambé, Estado do Paraná. 

Assinaturas: 

Andreia Crlstina da Silva 
Diretora Presidente 

Concessor 

Douglas Fernando Chiconato 
Concessionário 

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO A TíTULO ONEROSO - N.· 

003/2019. 

AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA 

Origem: Licitação - Modalidade Concorrência n' 001/2019- 
CAMB~ PREVID~NCIA 

Data de Assinatura do Contrato: 23/09/2019 

Concessora: Autarquia Cambé Previdência - CNPJ 
20.237.599/0001-99 

Concessionário: Douglas Fernando Chiconato - CPF 
057.814.109-45 

Objeto: O objeto do presente contrato é a concessão real de 
uso, a título oneroso, do terreno: Lote Data de terras sob o n 5 
(cinco), com a área de 5,00 (cinco) alqueires paulistas, ou 
sejam 121.000,00 (cento e vinte e um mil) metros quadrados, 
sem benfeitoria situado na Gleba Cambe, dentro do perimetro 
urbano desta cidade e Comarca de Cambe, de propriedade da 
AUTAROUIA MUNICIPAL DE PREVltNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNiCíPIO DE CAMB~ - 
CAMB~ PREVIDtNCIA com matricula sob n· 2.655 na 
cidade de Cambé-Estado do Paraná, para a atividade de 
plantio e colheita. 

Valor anual de 19 (dezenove) sacas de soja por hectares de 
área cultivável, ou seja 8,5668 hectares, multiplicado pelo 
preço da saca do dia 31/03 de cada ano, de acordo com o valor 
da saca divulgado no site da Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento/DERAL-Departamento de Economia Rural, 
anualmente, referente a concessão estabelecida na clausula 
segunda. 
Será concedido o desconto de 50% (Cinquenta por cento) da 
quantidade ofertada de sacas de sojas no primeiro ano de 
contrato (2.020) - tendo em vista que serão necessários 
investimentos para erradicação de pragas e ervas daninhas 
alastradas nos lotes. 
A partir do ano 2.021 o pagamento deverá ser integral. 
O valor global total da receita estimada nos 5 (cinco) anos é de 
55.198,30 (Cinquenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais e 
trinta centavos). 

Prazo: 60 (sessenta) meses. 

Foro: Comarca de Cambé, Estado do Paraná. 

Assinaturas: 

Andreia Crlstlna da Silva 
Diretora Presidente 

Concessor 

Douglas Fernando Chiconato 
Concessionário 

CERTIDÃO DE CREDENCIAMENTO 

A Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Municipio de Cambé - Cambé Previdência" 
pessoajuridica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
n· 20.237.599/0001-99, com sede na Rua Portugal, n.O 58, 
Centro, Cambé, Paraná, certifica que BANCO J. SAFRA S/A, 
pessoa jurídica, ínscrito no CNPJ sob n· 03.017.677/0001-20, 
encontra-se credenciado e apto, para o exercicio profissional 
de administração de carteira de valores mobiliários, integrando 
o cadastro de gestores dos recursos financeiros do RPPS do 
Municlpio de Cambé-PR para prestação de serviços 
especializa dos em administração de carteira de investimentos 
prevista na Resolução CMN 3.922/10 e alterações. 

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui qualquer 
caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo 
qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições 
financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão 
conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da 
Autarquia de Previdência de Cambé, não fazendo jus o 
interessado a nenhum tipo de indenização. 

CAMBÉ/PR - 25 de setembro de 2019. 

Andréia Crlstlna da Silva 
Diretor Presidente 

Autarqula Cambé Previdência 

CERTIDÃO DE CREDENCIAMENTO 

A Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Cambé - Cambé Previdência" 
pessoajuridica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
nO 20.237.599/0001-99, com sede na Rua Portugal, n.? 58, 
Centro, Cambé, Paraná, certifica que SAFRA SERViÇOS DE 
ADM FIDUCIÁRIA LTDA, pessoa juridica, inscrito no CNPJ 
sob n· 06.947.853/0001-11, encontra-se credenciado e apto, 
para o exercicio profissional de administração de carteira de 
valores mobiliários, integrando o cadastro de gestores dos 
recursos financeiros do RPPS do Munícípio de Cambé-PR 
para prestação de serviços especializados em administração 
de carteira de investimentos prevista na Resolução CMN 
3.922/10 e alterações. 

Atesta-se, ainda, que o credenciamento não possui qualquer 
caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo 
qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições 
financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão 
conforme a necessidade, oportunidade e conveniência da 
Autarquia de Previdência de Cambé, não fazendo jus o 
interessado a nenhum tipo de indenização. 
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CAMBÉ/PR ·25 de setembro de 2019. 

Andréia Cristlna da Silva 
Diretor Presidente 

Autarquia Cambé Previdência 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 
N' 67/2019 - PMC • NOVA DATA 

Comunicamos aos interessados que fica alterado para as 
13h30 do dia 15 de outubro de 2019, PREGÃO 
PRESENCIAL, com as seguintes caracterlsticas: OBJETO: 
Contratação de pessoa jurldica para fornecimento de 
equipamentos para ampliação e atualização do datacenter da 
Prefeitura, para atendimento da estrutura geral deste 
Municipio. TIPO: Menor preço. Poderão participar desta 
licitação as empresas que atenderem às condições deste Edital 
e apresentarem os documentos nele exigidos. Qualquer 
elemento, informação, esclarecimento ou cópia da integra 
deste Edital, deverá ser solicitado ao Departamento de 
Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174·2840, ou ainda, pelo 
e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br ou através do site 
www.cambe.pr.gov.br - Portal da Transparência 
Administrativo. 

Cambé, 24 de setembro de 2019. 

José do Carmo Garcla 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO DE EMPREITADA N·10S/2018·PMC 

Origem: Tomada de Preços 0212018-PM C. 
Data de Assinatura do Aditivo: 11 de setembro de 2.019. 
Contratante: MUNiCíPIO DE CAMBÉ. 
Contratada: CONSTRUTORA TANABI - EIRELI - ME 
Objeto: Contratação de pessoa juridica especializada para a 
ampliação de 1195,95 m' e reforma de 38,05m'de uma quadra 
poliesportiva, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches 
no Conjunto Habitacional Waldomiro Moreira Gomes, neste 
Municipio - Contrato de Repasse OGU 
n'83132212016/ME/CAIXA - Programa Esporte e Grandes 
Eventos Esportivos. 
Valor do Aditivo: R$144.817,08 (cento e quarenta e quatro mil 
oitocentos e dezessete reais e oito centavos). 
Foro: Comarca de Cambé, Estado do Paraná. 
ASSINATURAS: 

José do Carmo Garcia 
Prefeito Municipal 

Luis Fernando Fagundes de Toledo 
Construtora Tanabi - EIRELI - ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

N·28S/2017·PMC 

Origem: Pregão Presencial n068/2017 - PMC 
Data de Assinatura doAditivo: 09 de setembro de 2.019. 
Contratada: F.A.L. EVENTOS L TDA. - ME. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de organização, execução, desenvolvimento e 
avaliação de eventos para atender a estrutura geral deste 
Município. 
Taxa de Administração: 1,39 % (um vírgula trinta e nove por 
cento). 
Valor do Aditivo: R$248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil 
reais). 
Prazo: 27 de setembro de 2020. 
Foro: Comarca de Cambé, Estado do Paraná. 
ASSINATURAS: 

José do Carmo Garcia 
Prefeito Municipal 

Aldrean Douglas Furtado 
F.A.L. Eventos LIda. - ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

N°.449/2.016-PMC 

Origem: Edital de Pregão Presencial nO.83/2.016-PMC 
Data de Assinatura do Aditivo: 12 de setembro de 2.019. 
Contratante: MUNICíPIO DE CAMBÉ. 
Contratada: TDA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - 
ME. 
Objeto: Contratação de pessoa jurldica para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de veiculos 
leves para atender a estrutura geral deste Municfpio. 
Prazo: 28 de setembro de 2.020. 
Foro: Comarca de Cambé, Estado do Paraná. 
Assinaturas: 

José do Carmo Garcia 
Prefeito Municipal 

Tiago Alves Andrade 
TDA Car Centro Automotivo LIda. - ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DO VIGÉSIMO QUARTO TERMO ADITIVO 
DO CONTRATO DE APÓLICE DE SEGUROS DE 
VEíCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E 

AGRíCOLAS 
N·.33/2.016-PMC 

Origem: Edital de Pregão Presencia I n' 94/2.015-PMC. 
Data deAssinatura doAditivo: 11 de setembro de 2.019. 
Contratante: MUNICíPIO DE CAMBÉ. 
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS. 
Objeto: Contratação de pessoa jurldica para prestação de 
serviços na área de seguros de veículos e equípamentos 
rodoviários e agrícolas (frota Municípal), referente à inclusão 
na apólice de seguros de 1 (um) veiculo adquirido pelo 
Município de Cambé para ser utilizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde Pública, sendo um VEíCULO 
MITSUBISHI - L200 PICK-UP ANO MODELO 2018/2019 
CHASSI-93XLJKL 1TKCJ18316. 
Valor do Aditivo: R$849,60 (oitocentos e quarenta e nove reais 
e sessenta centavos). 
Foro: Comarca de Cambé, Estado do Paraná. 
ASSINATURAS: 

José do Carmo Garcia 
Prefeito Municipal 

Roberto de Souza Dias 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Eduardo de Olíveira 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO X 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO N"4/2018 - PMC 

A Comissão Especial de Credenciamento, designada pelo 
Decreto n'136/2018, constituída pelo presidente Wilson 
Aparecido Ricieri e pelos membros Conrado Angelo Scheller, 
Silmeri Patricia Rossi, Osmarino Manzoni, Mario Vander 
Martins Roberto e José Roberto de Matos Amaral comunica 
aos interessados no Credenciamento de pessoas físicas, 
entidades da sociedade civil, associação de moradores, 
sociedades, amigos de bairro e pessoas jurídicas legalmente 
constituídas interessadas em celebrar termo de convênio com 
a Administração Municipal visando à conservação, a execução 
e a manutenção de melhorias urbanas, ambientais e 

paisagísticas em praças e próprios públicos que se encontrem 
sub exclusiva administração do Município de Cambé, objeto do 
Edital de Chamamento para Credenciamento do Programa 
Amigo da Praça n04/2018-PMC, que após a análise e 
verificação das documentações e projeto apresentado, decidiu 
classificar a seguinte credenciada: 

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data da referida publicação, para que outros 
eventuais proponentes possam manifestar seu interesse 
quanto ao mesmo objeto, devidamente registrado no Protocolo 
Geral. 

Cambé, 24 de setembro de 2019. 

Paulo Humberto Pizaia Neto 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO XI 

REF: EDITAL DE CHAMAMENTO N°4/2018 - PMC 

A Comissão Especial de Credenciamento, designada pelo 
Decreto n0136/2018, constitulda pelo presidente em exerclcio 
José Roberto de Matos Amaral e pelos membros Conrado 
Angelo Scheller, Silmeri Patrícia Rossi, Osmarino Manzoni e 
Mario Vander Martins Roberto comunica aos interessados no 
Credenciamento de pessoas físicas, entidades da sociedade 
civil, associação de moradores, sociedades, amigos de bairro e 
pessoas jurldicas legalmente constituldas interessadas em 
celebrar termo de convênio com a Administração Municipal 
visando à conservação, a execução e a manutenção de 
melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas em praças e 
próprios públicos que se encontrem sub exclusiva 
administração do Município de Cambé, objeto do Edital de 
Chamamento para Credenciamento do Programa Amigo da 
Praça n04/2018-PMC, que após a análise e verificação das 
documentações e projeto apresentado, decidiu classificar a 
seguinte credenciada: 

O"'T"'oo. 
PIIOlOCO 01 

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da data da referida publicação, para que outros 
eventuais proponentes possam manifestar seu interesse 
quanto ao mesmo objeto, devidamente registrado no Protocolo 
Geral. 

Cambé, 24 de setembro de 2019. 

Paulo Humberto Pizaía Neto 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE 
REAJUSTE FINANCEIRO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS W.034/2.014·PMC 

Origem: Edital do Pregão Presencial n°.084/2.013-PMC. 
Data de Assinatura do Reajuste: 09 de setembro de 2.019. 
Contratante: MUNiCípIO DE CAMBÉ. 
Contratada: SERCOMTEL PARTICIPAÇOES S/A. 
Objeto: Contratação de Empresa Concessionária, ou 
Autorizada, especializada, e devidamente habilitada junto a 
anatel, para prestação de serviços - stfc (serviço telefônico fixo 
comutado) na modalidade local e longa distância nacional - 
fixo-fixo e fixo-celular, circuitos de acesso a internet, e de 
transmissão de dados com acesso dedicado e banda larga, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra técnica 
especializada, materiais, equipamentos pertinentes e 
instalação, para atender a estrutura geral deste Municlpio. 
Valor Reajustado: Através do presente Termo as partes 
resolvem promover um reajuste de 5,91 % (cinco vlrgula 
noventa e um por cento), referente ao Indice acumulado do 1ST 
de janeiro/2018 à janeiro/2019, aos valores unitários dos 
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