
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

DECRETO No 2221/2022 de 10 de janeiro de 2022. 

Declara Situação de Emergência nas  areas  do município 
afetadas por Estiagem (14110). 

0 Senhor IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito do Município de Renascença, localizado no Estado 
do  Parana,  no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Inciso IV do artigo 
80  da Lei Federal no 12.608 de 10 de Abril de 2012, 

CONSIDERANDO: 

- Que ocorreu Falta de chuva, escassez de agua tanto para o consumo humano como para o consumo 
animal; diminuição de aguas das fontes e reservatórios. Como o período do inverno foi sem chuva não 
ocorreu o desenvolvimento das pastagens para alimentação dos animais e principalmente a produção 
agrícola. Foi solicitado laudo dos dados meteorológico da SIMEPAR o qual mostra os seguintes dados: no 
mês de Julho foi registrada 50,6nnm de chuva, sendo que a média histórica é de 91mm, apresentando uma 
anomalia de chuva de -40,4mm; - no mês de Agosto foi registrada 53,4mm de chuva, sendo que a média 
histórica é de 104,2mm, apresentando uma anomalia de chuva de -50,8mm. no mês de Setembro e 
Outubro as chuvas foram acima da média, porém sem normalizar a situação de estiagem; no mês de 
Novembro foi registrada 67mm de chuva, sendo que a média histórica é de 152,8mm, apresentando uma 
anomalia de chuva de -85,8mm, no mês de dezembro foi registrada 101,4mm de chuva, sendo que a 
média histórica é de 198,1mm, apresentando uma anomalia de chuva de -96,7mm. Tal situação ainda se 
estende no mês de Janeiro e vem agravando a situação. 
FONTE: SIM EPAR afetando as  areas  descritas no Formulário de Informações do Desastre  (FIDE)  anexo ao 
presente Decreto; 

- Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do descritos no formulário  
FIDE  anexo a este Decreto; 

- Que o parecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de 
Situação de Emergência. 

DECRETA:  

Art.  10. Fica declarada Situação de Emergência nas  areas  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.  2°. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da 
COMDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

Art.  3°. 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 COMDEC municipal.  

Art.  4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI 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; 
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- Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização posterior se houver dano; 

Parágrafo único:  Sera  responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se 
omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.  

Art.  5°. De acordo com o estabelecido no Artigo 50  do Decreto-Lei no 3.365 de 21 de Junho de 1941, 
autoriza-se o inicio dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em  areas  de risco intensificado de desastre. 

§ 1°. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que 
ocorrem em propriedades localizadas em  areas  inseguras. 

§ 2°. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em  areas  seguras, e o 
processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros,  sera  apoiado pela 
comunidade.  

Art.  6°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei no 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 
cie cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização do desastre 
e sendo vedada a prorrogação dos contratos.  

Art.  7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias. 

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

Renascença, Estado do  Parana,  Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 2022. 

MALI JOAO ANELLA 
Prefei6 Municipal  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE REALEZA - PR 

O Município de REALEZA, estado do Paraná, com sede na Rua 
Barão do Rio Branco, n° 3507 — Centro - CEP 85.770-000 — 
Realeza, Estado do Paraná, torna público que fará realizar do dia 
02/02/2022  it  31/12/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de 
credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas fisicas na área da saúde 
em Clinica Geral e em Especialidades diversas para atendimento 
população de Realeza na Unidade de Pronto Atendimento (P.A), 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade Sentinela. 0 edital 
poderá ser obtido no Departamento de Licitações, no endereço 
supracitado, através do telefone (0xx46) 3543-1122 ou através do  
email:  licitacao2@realeza.pr.gov.br  a partir do dia 12/01/2022. 

Realeza, 11 de Janeiro de 2022. 

PAULO CESAR CASARIL 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Diana  Bamberg  

Código Identificador:EOODB84D 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que 
segundo o parecer da Procuradoria Jurídica o processo tramitou e 
seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da 
licitação na modalidade de Pregão n° 146/2021, cujo objeto é a 
Aquisição de 01 Caminhão  bail  e 01 Caminhão compactador, em 
favor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitação, 
adjudicando em favor da(s) mesma(s) para que produza seus efeitos 
legais. 

Realeza, aos quatro dias de Janeiro de 2022. 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:D8933EF7 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 
15/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA: INGA CAMINHOES LTDA 
OBJETO: Aquisição de 01 Caminhão  bait  e 01 Caminhão 
compactador, conforme Contrato De Repasse 
897016/2019/MJS/CAIXA 
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão N° 146/2021 
VALOR TOTAL:  R$413.000,00 (Quatrocentos e Treze Mil Reais) 
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2022 

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 
16/2022  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA: POSSOLI CAMINHÕES LTDA 
OBJETO: Aquisição de 01 Caminhão  bait  e 01 Caminhão 
compactador, conforme Contrato De Repasse 
897016/2019/MJS/CAIXA 
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão N° 146/2021 
VALOR TOTAL: R$630.000,00 (Seiscentos e Trinta Mil Reais) 
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2022 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:823A717F 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N° 003 DE 11 DE JANEIRO DE 2022 

Nomeia Patricia Aparecida Melo dos Santos para o 
cargo em comissão de Assessora de Pronto 
Atendimento. 

Idalir João Zanella, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:  

Nomear Patricia Aparecida Melo dos Santos, para o cargo em 
comissão de Assessora de Pronto Atendimento, Nível  CC-15, 
vinculada Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data. 

PAULO CEZAR CASARIL 
Prefeito 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:69CC401C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 146/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 251/2021  

ABERTURA: DIA: 16/12/2021 AS 08:30 HORAS. 

OBJETO: Aquisição de 01 Caminhão baú e 01 Caminhão 
compactador 

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):  

-INCA  CAMINHOES LTDA, ITEM 1 COM VALOR TOTAL DE 
R$ 413.000,00 (Quatrocentos e treze mil reais). 

- POSSOLI CAMINHÕES LTDA ITEM 2, COM VALOR TOTAL 
DE R$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais). 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, 
aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 

Publicado por: 
Jovani Luiz Cenatti 

Código Identificador:E89E9A0D 

COM VALOR TOTAL GERAL DE R$ 1.043.000,00 (Um Milhão e 
Quarenta e Três Mil Reais) 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO N° 2221/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022: 

REALEZA, AOS dezesseis dias de dezembro de 2021  Declara Situação de Emergência nas  Areas  do 
município afetadas por Estiagem (14110). 

DIANA BAMBERG 
Pregoeira 0 Senhor IDALIR JOÃO ZANELLA, Prefeito do Município de 

Renascença, localizado no Estado do  Parana,  no uso das atribuições 
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legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Inciso IV do 
artigo 8° da Lei Federal n° 12.608 de 10 de Abril de 2012, 

CONSIDERANDO: 

- Que ocorreu Falta de chuva, escassez de água tanto para o consumo 
humano como para o consumo animal; diminuição de Aguas das fontes 
e reservatórios. Como o período do inverno foi sem chuva não ocorreu 
o desenvolvimento das pastagens para alimentação dos animais e 
principalmente a produção agrícola. Foi solicitado laudo dos dados 
meteorológico da SIMEPAR o qual mostra os seguintes dados: no 
mês de Julho foi registrada 50,6mm de chuva, sendo que a média 
histórica é de 91mm, apresentando uma anomalia de chuva de - 
40,4mm; - no mês de Agosto foi registrada 53,4mm de chuva, sendo 
que a média histórica 6 de 104,2mm, apresentando uma anomalia de 
chuva de -50,8mm. no mês de Setembro e Outubro as chuvas foram 
acima da média, porém sem normalizar a situação de estiagem; no 
mês de Novembro foi registrada 67mm de chuva, sendo que a média 
histórica é de 152,8mm, apresentando uma anomalia de chuva de - 
85,8mm, no mês de dezembro foi registrada 101,4mm de chuva, 
sendo que a média histórica é de 198,1mm, apresentando uma 
anomalia de chuva de -96,7mm. Tal situação ainda se estende no mês 
de Janeiro e vem agravando a situação. 
FONTE: SEViEPAR afetando as  areas  descritas no Formulário de 
Informações do Desastre  (FIDE)  anexo ao presente Decreto; 

- Como conseqüência desse desaste, resultaram os danos e prejuízos 
constantes do descritos no formulário  FIDE  anexo a este Decreto; 

- Que o parecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência desse 
desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência. 

DECRETA:  

Art.  1°. Fica declarada Situação de Emergência nas  areas  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.  2°. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 
atuarem sob a coordenação da COMDEC municipal, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

Art.  3'. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as 
ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de 
arrecadação de recursos junto a. comunidade, com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência a população afetada pelo desastre, sob 
a coordenação da COMDEC municipal.  

Art.  4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 
n° 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:  Seri  responsabilizado o agente da Defesa Civil ou 
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, 
relacionofhis com a segurança global da população.  

Art.  5°. De acordo com o estabelecido no Artigo 5° do Decreto-Lei n° 
3.365 de 21 de Junho de 1941, autoriza-se o inicio dos processos de 
desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em  areas  de risco intensificado de 
desastre. 

§ 1°. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a 
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades 
localizadas em  areas  inseguras. 

§ 2°. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras 
situadas em  Areas  seguras, e o processo de desmontagem e 
reconstrução das edificações, em locais seguros,  sera  apoiado pela 
comunidade.  

Art.  6°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 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 à partir da caracterização do 
desastre e sendo vedada a prorrogação dos contratos.  

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

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

Renascença, Estado do  Parana,  Gabinete do Prefeito, 10 de janeiro de 
2022. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jovani Luiz Cenatti 

Código Identificador:48360778 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
NOMEIA SERVIDOR PUBLICO 

DECRETO N°: 005/2022 

SÚMULA: Nomeia Servidor Público. 

0 Prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, Estado do  Parana,  no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com artigo 
81 daLei  Organ.'  icaMunicipal e legislação vigente; 
DECRETA:  
Art.  1° - Fica nomeado o senhor Wagner Dias  Felix,  inscrito no CPF 
n°: 068.520.589-48 e RG n: 10688973-2, para ocupar o cargo efetivo 
de Motorista, lotado na Secretaria Municipal Educação.  
Art.  2° - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do  
Parana,  em 11 de janeiro de 2022. 

VITORIO ANTUNES DE PAULA 
Prefeito 

Publicado por: 
Renilda Aparecida Damazio da Luz dos Santos Mello 

Código Identificador:OC74EAB7 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAi 
PORTARIA N°037/2022 

0 Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivai, Estado do  Parana,  Sr. 
PEDRO TABORDA DESPLANCHES, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei. 
RESOLVE:  
Art.  1° - Designar o Sr.  ANDERSON JOSE  BARBOSA ANDUJAR, 
CPF: 029.126.529-44, RG: 8.176.838-2/PR, como PREGOEIRO e os 
Sm. ROSANGELA DO ROCIO KANAK DOS SANTOS, CPF: 
773.639.309-53 RG: 4.602.675-6, JUCIRLENE CORREIA DOS 
SANTOS ANDERS, CPF: 039.773.289-62 RG 7.641.097-6, 
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População (no habitantes) 
6.812 

PIS Anual (R$) 
149.168.000,00 

Orçamento Anual (R$) Arrecadação Anual (R$) 
23.803.652,00 17.928.224,77  

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC 

 

DEFESA CIVIL 

Declaração Municipal de Atuação Emergencial 
- DMATE 

 

et.  
PARA NA 

Identificação 

Ocorrência no: 50/2022  Município: Renascença Estado: PR 

Receita Corrente Liquida (RCL) Anual Receita Corrente Liquida (RCL) Mensal média 
17.307.080,48 1.442.256,71 

Tipificação 

 

Data da Ocorrência 

COBFtADE Denominação 
14110 Estiagem 

 

Dia Nas Ano Horário 
30 12 2021 08:00 

1. Caracterização de Situação de Emergência ou Calamidade Pública 

Extensão dos danos e prejuízos Sim Não 

A magnitude do evento superou a capacidade de gestão do desastre pelo poder público municipal? 

Os danos e prejuízos comprometeram a capacidade de resposta do poder público municipal? 

Os prejuízos econômicos públicos foram causados por este desastre? 

Os prejuízos econômicos públicos foram separados dos privados? 

Informe de forma resumida estes danos e prejuízos (caso necessário) 

O município teve perdas e danos no setor de agricultura e pecuária, o prejuízo econômico para nosso município é bem 
considerável, chegamos a conclusão após levantamento de dados e elaboração de laudo que: 
- Os prejuízos causados pela seca na cultura de milho safrinha, milho silagem e feijão com quebra estimada até o presente 
momento, chegam a 50% na produção de milho safrinha; 50% na produção de milho silagem, 20% na produção de feijão e 40% 
da produção soja, resultando em uma diminuição de receita no valor aproximado de R$ 144.648.145,00. 
- Os prejuízos causados na produção leiteira tivemos uma quebra na produtividade devido a não germinação e desenvolvimento 
de pastagens do ciclo e também a escassez de água para consumo animal a qual gerou diminuições em torno de 20% da 
produtividade dos animais, chegando a valores de déficit de produção na casa de r$ 2.244.932,78. 

2. Informações relevantes sobre o desastre 

Histórico de desastre Sim Não 

Este tipo de evento já ocorreu anteriormente? 

Este tipo de evento ocorre anual e repetidamente? 

Se este tipo de desastre ocorre repetidamente e/ou anualmente, cite as  Woes  preventivas e porque ainda exige ação 
emergencial 

Este desastre climático não ocorre com frequência no município, por isso não foram realizadas nenhuma ações preventiva. 
As medidas já estão sendo tomadas, disponibilizamos equipes para dar atendimento no que estiver ao alcance do município, 
buscando também recursos para dar atendimento e resposta mais rápido. 

• 0 
• 0 
• 0 
• 0 



3. Informações sobre a capacidade gerencial do município 

Planejamento Estratégico / Tático / Operacional Municipal Sim No 

Já foi efetuado o mapeamento das  areas  de risco no município? • 0 
O município possui COMDEC ou órgão correspondente? • 0 
Existe plano de contigência para o desastre ocorrido? • 0 
Foram realizados simulados de evacuação da população nas  areas  de risco? 0 • 
Esse desastre foi previsto e têm recurso orçamentário na LOA atual? 0 • 
Existe programa/projeto para enfrentamento do desastre com inclusão no PPA? • 0 
Órgãos e instituições estaduais apoiam a Defesa Civil Municipal? • 0 

Informe as dificuldades do município para a gestão do desastre 

1 0 município tem dificuldades de gerir o desastre uma vez que o mesmo não ocorre com frequência nessa intensidade, para tanto 
nenhuma prevenção foi realizada para esse fim. Tendo em vista a dificuldade de direcionamento de recursos para a resposta do 
mesmo. 

4. Medidas e ações em curso 

4.1 Mobilização e emprego de recursos humanos e institucionais 

Pessoal / Equipes empregadas Sim Mao NA  Quantidade  

Apoio à Saúde e Saúde Pública 0 • E o 
Avaliação de danos • 0  Fl 7 

Reabilitação de cenários (obras públicas e serviços gerais) • 0 Li lo 
Assistência médica 0 • Li o 
Busca, resgate e salvamento 0 • O o 
Segurança pública 0 • O o 
Ajuda humanitária • 0 H  i  
Promoção, assistência e comunicação social 0 • CI o 
Outros • 0 El 8  

Descrever outros e/ou detalhar se necessário o pessoal e equipes já empregados ou mobilizados 

- Avaliação de Danos: 3 secretários / 3 diretores / 1 coordenador COMPDEC 
- Reabilitação de Cenários: total de 10 pessoas entre motoristas, operadores de máquinas e bragais. 
- Ajuda Humanitária: 1 técnico agrônomo da EMATER 



4. Medidas e ações em curso 

4.2 Mobilização e emprego de recursos materiais 

Material / Equipamento empregado Sim Não NA Quantidade 

Helicópteros, barcos, ambulâncias, veículos e outros meios de transporte • 0ri 5 

Equipamentos e máquinas • 0 O 5 

Agua potável / Alimentos / Medicamentos • 0  ri 1.440.000 

Material de uso pessoal (asseio e higiene, utensílios domésticos, vestuário,  etc)  CD • O 0 
Material de limpeza, desinfecção, desinfestação e controle de pragas 0 • El 
Outros 0 • O 0 

Descrever outros e/ou detalhar se necessário os materiais e equipamentos já empregados ou providenciados 

- Veículos e maquinas utilizados: retroescavadeira; maquinas. Caminhão pipa; caminhão; veículos leves. 
- Agua potável: utilizado até o momento aproximadamente 12.000 litros de agua por carga o qual já foram disponibilizados 120 
cargas, totalizando 1.440.000 litros de água o qual é exclusivamente para uso no cultivo animal. 

4.3 Mobilização e emprego de recursos financeiros 

Valor financeiro empregado Sim NSo NA Valor (R$) 

Oriundos de fonte orçamentária municipal • 0 E.  25.000,00 

Oriundos de fonte extra-orçamentária municipal 0 • Li 0,00 
Oriundos de doações: Pessoas físicas, jurídicas, ONGs e  etc  0 •  ri 0,00 
Oriundos de outras fontes 0 •   1-1 0,00 

Descrever e/ou detalhar se necessário as fontes de recursos financeiros 

- Gastos com  combustive!  (diesel) no caminhão pipa o qual está distribuindo cargas de água para o consumo animal nas 
propriedades rurais. 

Instituição informante 
Nome da instituição: 
COMPDEC - RENASCENÇA  

 

Endereço: 
Rua Getulio Vargas 

E-mail:  Telefones: 

 

licitacao@renascenca.pr.gov.br Fixo Comercial: (46) 3550-8300; Fixo Comercial: (46) 3550-8318; 

Dados do responsável pelo preenchimento do formulário 

Nome: 
Luciana Almeri Morcelli Lochs 

Cargo: 
Diretor Municipal 

Telefones: 
Celular Pessoal: (46) 
99116-3744 
Fixo Comercial: (46) 3550-8300 

Assinatura do(a)_Prefei (a) IDALIR JOÃO ZANELLA 
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