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       Diário Oficial  
             Prefeitura de Lidianópolis 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o 
Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

ANO: 2021 / EDIÇÃO Nº 2612                                                     Lidianópolis, Terça-Feira, 19 de Janeiro de 2021 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
 
 

 
O prefeito Municipal, ADAUTO APARECIDO MANDU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, 
resolve: 
 
 
01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 2/2021 
b) Licitação Nrº             :            1/2021 
c) Modalidade                :            Dispensa: 
d) Data Homologação   : 19/01/2021 
e) Objeto Homologado  : Contratação da empresa Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica do Paraná – COPEL, para prestação de serviços de 
distribuição de energia elétrica pelo poder público municipal para os 
serviços de iluminação pública devendo observar as mesmas 
disposições para as unidades consumidoras dos grupos A e B, de 
que trata o artigo 60 da Resolução Normativa nº 888, de 30 de junho 
de 2020 (ANEEL). 

 
15.452.0025.2.063. - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
15.452.0025.2.063. - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
 
 
 
          f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): 
 
 
Fornecedor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06 
 

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Contratação da empresa Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica do Paraná – COPEL, para prestação de serviços de 
distribuição de energia elétrica pelo poder público municipal para 
os serviços de iluminação pública devendo observar as mesmas 
disposições para as unidades consumidoras dos grupos A e B, de 
que trata o artigo 60 da Resolução Normativa nº 888, de 30 de 
junho de 2020 (ANEEL). 

1,00 R$ 254.597,93 R$ 254.597,93 

 
                                  Valor Total Homologado - R$ 254.597,93 

 
 
 
 
 
Lidianópolis, 19 de janeiro de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ADAUTO APARECIDO MANDU 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE HABILITAÇÃO  
 
 
REF:  EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020. 
 
OBJETO: Contratação   de   serviços   técnicos   para orientação e acompanhamento das atividades contábeis aplicada ao 
setor público, suporte técnico, acompanhamento, execução e orientação  nas  áreas  financeiras,  orçamentária,  contábil,  
patrimonial  e  administrativa  aos servidores  e  responsáveis  pela  administração  pública  da  entidade,  de  forma  a  
atender  as normas legais que regem a matéria, incluindo a constituição federal, lei complementar nº101/2000-lrf, lei nº 
4.320/64, lei nº 8.666/93 e atualizações, normas do conselho federal de contabilidade,  portarias  interministeriais  e  portarias  
complementares  que  dispõem  sobre finanças públicas e normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito 
da união, estados  e  municípios,  indispensáveis  ao  bom  desempenho  das  atividades  de  execução  e  de gestão  de  
recursos  públicos e ainda parametrização nos sistemas responsáveis pela geração do SIM–AM do TCE–PR , bem como 
auxilio e acompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivos textos, interpretação de erros, 
fechamento das informações pertinentes ás prestações de contas junto ao TCE-PR (tribunal de contas do estado do paraná) 
através do SIM-AM (sistema de informações municipais – acompanhamento mensal), para o Município de Lidianópolis, 
durante o período de 12(doze) meses. 
 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 012/2020, que 
após a análise e verificação dos documentos apresentados nos envelopes de habilitação, decidiu do seguinte modo: 
 

EMPRESA SITUAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL J.C.CAMPOS LTDA HABILITADA 

 
Assim, tendo em vista não estarem todos os representantes legais presente na sessão de habilitação a Comissão Permanente de 
Licitação decide publicar o resultado da sessão.   
 
Lidianópolis, 19 de janeiro de 2021. 
 
 
 

________________________________ 
Gislaine Marchi 

Presidente  

________________________________ 
Antônio Aparecido dos Santos 

Membro 
 
 
 
 

________________________________ 
José do Carmo Neto 

Membro 
 

________________________________ 
Renato Bento Kronitzky 

Membro 

 

 
EDITAL DA PROPOSTA 

 
 
REF:  EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020. 
 
OBJETO: Contratação   de   serviços   técnicos   para orientação e acompanhamento das atividades contábeis aplicada ao 
setor público, suporte técnico, acompanhamento, execução e orientação  nas  áreas  financeiras,  orçamentária,  contábil,  
patrimonial  e  administrativa  aos servidores  e  responsáveis  pela  administração  pública  da  entidade,  de  forma  a  
atender  as normas legais que regem a matéria, incluindo a constituição federal, lei complementar nº101/2000-lrf, lei nº 
4.320/64, lei nº 8.666/93 e atualizações, normas do conselho federal de contabilidade,  portarias  interministeriais  e  portarias  
complementares  que  dispõem  sobre finanças públicas e normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito 
da união, estados  e  municípios,  indispensáveis  ao  bom  desempenho  das  atividades  de  execução  e  de gestão  de  
recursos  públicos e ainda parametrização nos sistemas responsáveis pela geração do SIM–AM do TCE–PR , bem como 
auxilio e acompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivos textos, interpretação de erros, 
fechamento das informações pertinentes ás prestações de contas junto ao TCE-PR (tribunal de contas do estado do paraná) 
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através do SIM-AM (sistema de informações municipais – acompanhamento mensal), para o Município de Lidianópolis, 
durante o período de 12(doze) meses. 
 
 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 12/2020, que 
após a análise e verificação dos documentos apresentados nos envelopes de propostas, decidiu do seguinte modo: 
 
VALOR PROPOSTA 
 

EMPRESA VALOR PROPOSTA 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL 
J.C.CAMPOS LTDA 

R$ 85.200,00(oitenta e cinco mil e duzentos reais) 

 
 
VENCEDORA 
 

EMPRESA VALOR PROPOSTA RESULTADO 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL J.C.CAMPOS 
LTDA 

R$ 85.200,00(oitenta e cinco mil e duzentos 
reais) 

 
VENCEDORA 

 
Assim, tendo em vista estarem todos os representantes legais presentes na sessão de habilitação a Comissão Permanente de 
Licitação seguiu para a etapa das propostas e decide publicar o resultado da sessão.   
 
 
Lidianópolis, 19 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Gislaine Marchi 

Presidente  

________________________________ 
Antônio Aparecido dos Santos 

Membro 
 
 
 
 
 

________________________________ 
José do Carmo Neto 

Membro 
 

________________________________ 
Renato Bento Kronitzky 

Membro 
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