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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Diário Oficial Eletrônico do Município de Imbaú - Pr
Lei Municipal nº 520, de 19 de Maio de 2015.

Lauir de Oliveira

RATIFICO o procedimento licitatório – Processo dispensa n°
18/2018
para
a
empresa
Consorcio
Intermunicipal
de
Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados
observando as previsões legais pertinentes. Gabinete do
prefeito, 13 de julho de 2018.

Prefeito Municipal

Assessoria de Comunicação
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital.
Rua Francisco Siqueira Kortez, Nº 471 – São Cristóvão.
CEP: 84250-000
Fone: (42) 3278-8100
Imbaú - Pr
Email: imprensa@imbau.pr.gov.br
Site: www.imbau.pr.gov.br

LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL n° 43/2018
HOMOLOGO o procedimento licitatório – Pregão n° 43/2018 para
a empresa GENTE SEGURADORA S/A o item n° 03; para a empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A, o certame no item n° 01; para a
empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS o certame no item
n° 02 , para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados observando as previsões legais
pertinentes. Gabinete do prefeito, 13 de julho de 2018.

ASSESSORIA JÚRIDICA

Trata-se de requerimento do prestador de serviços Instituto Doutor Feitosa,
o qual presta serviços médicos e hospitalares a esta Administração Pública.
Ocorre que na data de 10 de julho de 2018, fora constatado que o
prestador de serviço supramencionado não possuía CND Federal, suspendendo-se
assim seu pagamento referente à última fatura apresentada para empenho.
Cabe ressaltar, que a Secretaria de Finanças, correta e cautelosamente,
suspendeu o pagamento considerando o artigo 55, inciso XIII cumulado ao artigo
27, inciso IV ambos da Lei nº 8.666/93.
Diante da suspensão do pagamento, o prestador de serviço negou-se a
atender os munícipes que foram dirigidos até o Instituto para consultas eletivas,
gerando assim um grande transtorno àqueles.
Pois bem. Visando dirimir tal questionamento é que o prestador
encaminhou a esta Administração, documentos que comprovam que eles estão
imunes quanto às suas obrigações tributárias federais.
A sentença judicial dos autos de PROCEDIMENTO COMUM Nº 500005313.2017.4.04.7028/PR; que reconheceu a imunidade tributária de tributos federais
de contribuições previdenciárias relativas ao empregador, SAT/RAT, salário
contribuição, e contribuições destinadas a terceiros, a partir de 01/01/2014.
Ainda, juntou a publicação do Diário Oficial da União, que trouxe o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo DCEBAS,
durante o prazo de três anos a partir de 18 de maio de 2018.
Todos esses documentos são mais do que suficientes para suprir a falta
da CND Federal, e deste documento apenas.
Posto isso, notifique o prestador de serviço Instituto Doutor Feitosa e
publique-se.

LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Processo Dispensa n° 19/2018
RATIFICO o procedimento licitatório – Processo dispensa n°
19/2018 para a empresa Jose Augusto Holm, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados
observando as previsões legais pertinentes. Gabinete do
prefeito, 13 de julho de 2018.
LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Imbaú, 13 de julho 2018.
LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Processo dispensa n° 17/2018
RATIFICO o procedimento licitatório – Processo dispensa n°
17/2018 para a empresa PREMIER LTDA - ME, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados
observando as previsões legais pertinentes. Gabinete do
prefeito, 13 de julho de 2018.
LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Processo dispensa n° 18/2018
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