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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

CONTRATO N2  125/2022 	 PREGÃO ELETRÔNICO N2  82/2022 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/n 9  - Centro, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o n 2  76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo, Sr. Prefeito 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n2  967.311.099-91 e RG n 2  5.228,761-8, 

juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do 

Paraná, inscrito no CNPJ sob o n 9  08.906.533/0001-49, neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Saúde Sr. Vinicius Tourinho, inscrito no CPF sob o n 2  038.928.579-

03 e RG n 2  6.355.947-4, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa 

EUGENIO E MARQUES LTDA-ME, estabelecida na Avenida Brasil, 391, Sala 01, Centro, na 

cidade de Iguaraçu, Estado do Paraná, CEP (86750-000), inscrita no CNPJ sob n 

01.600.153/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Edilaine 
Cavalcante de Moraes, inscrita no CPF sob o n 2  885.061.009-25 e RG n 2  4.711.075-0, a 

seguir denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal n 2  

10.520 de 17 julho de 2002, Lei Municipal n 2  1.708 de 18 de setembro de 2003, Lei Federal 

n 2  8.666 de 21 de junho de 1993 e subsequentes alterações, e legislação complementar 

vigente e pertinente a matéria, ajustam o presente Contrato em decorrência do Edital de 

Pregão Eletrônico n. 2  82/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Parágrafoprimeiro: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO DE RAIO-X MÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, de acordo com as quantidades e 

demais especificacões constantes a seguir: 

TEM 	QTD UN DESCRIÇÃO 	 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
PMCV 

LOCAÇÃO 	DE 	EQUIPAMENTO 	DE 

1 12 UM 21259 RAIO-X 	PORTÁTIL, 	POTÊNCIA R$ 3.400,00 R$ 40.800,00 

MÍNIMA:30kw  

Parágrafo segundo -  Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital 

do Pregão Eletrônico n 9  82/2022 juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 
Para a execução do objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor unitário de R$ 

3.400,00 conforme definido na cláusula primeira deste, sendo o valor total de R$ 40.800,00. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

Parágrafoprimeiro: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, de 26 de 
setembro de 2022 a 25 de setembro de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria contratante, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos 

incisos do artigo 57 da Lei n 2  8.666/93. 

Parágrafo segundo: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n 2  

8.666/93, firmados através de termo aditivo. 

Parágrafo terceiro: A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por 

solicitação da Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro 

elemento inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, 

mesmo que não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do 

valor do contrato. 

Parágrafo quarto: A Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer 

tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 

financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 

Parágrafo quinto: A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer produto que 

não atender as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados 

inadequados. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente, e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações da contratada estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Da subcontratação está detalhada no item 9 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e 

devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, PRAZOS DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 

Do local, prazos de execução, critérios de aceitação do objeto estão fixados detalhadamente 

no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observadas pelas partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

As condições quanto a forma de pagamento estão detalhadas no item 11 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentárias especificadas abaixo: 

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Natureza da Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos 

UG O/U FONTE 	P/A DESCRIÇÃO 	- DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

02 06/01 494 2.062 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 807 3716 3.3.90.39.12 

24 Horas - (MAC) - FMS 
06.001.10.302.0019,2.062 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Parágrafo primeiro: Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados. 

Parágrafo segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a contratada requerer 

e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com 

fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n 9  8.666/93. 
1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Parágrafo quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, li, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 
devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
Parágrafo primeiro: Nos termos do Art. 79  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

49 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, 

no contrato e das demais cominações legais. 

Parágrafo segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo terceiro: A multa imposta a contratada ou licitante, poderá ser: 
a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega do produto ou execução de 

serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante. 
b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do 

objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte 

inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela 

recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. 

3,1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 
contrato. 

Parágrafo quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Parágrafo quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor do contrato e 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico 

no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e 

juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos 
fatos alegados na mesma. 

Parágrafo sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 
Parágrafo primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 

88 da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem 

como aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Parágrafo segundo: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

8.666/93. 

Parágrafo terceiro: Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTICORRUPÇÃO 
As condições anticorrupção estão detalhadas no item 13 do Termo de Referência - Anexo 1 
do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
As condições quanto a gestão e fiscalização do contrato estão detalhadas no item 14 do 

Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Parágrafo primeiro: Nenhum produto/serviço fora das especificações deste Contrato poderá 

ser entregue, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo: A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub empreitar o 

fornecimento do objeto deste contrato a outras empresas, devendo o fornecimento ser 

realizado por profissionais a ela vinculada. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes do fornecimento deste contrato, sejam de natureza 

trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do 

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de 

prejuízos causados a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo o da Comarca de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná para solução de toda e qualquer questão dele decorrente, 

não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação 

inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Coronel Vivida, 23 de setembro de 2022, 

ANDERSON MANIQUE 
BARRETO:96731 109991 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

CONTRATANTE 

VI N 1 Cl U S 	Assinado de forma digital 
por VINICIUS 

TOURIN HO:0 TOURIN1-lO:03892857903 
Dados: 2022.09.23 

3892857903 14:46:30-0300 

Vinicius Tourinho 

Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

Edilaine Cavalcante de Moraes 

Eugenio e Marques LTDA 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  82/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 	Do Objeto: 

1.1. 	Contratação de empresa para locação mensal de aparelho de Raio-X móvel, para 

utilização na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

REQUISIÇÃO DE NECESSIDADES N2 46312022 

VALOR VALOR 
COD. UNITÁRIO MÁXIMO 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
PMCV MÁXIMO TOTAL 

R$ R$ 

LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X PORTATIL, 
1 12,00 UN 21259 3.400,00 40.800,00 

POTENCIA MINIMA: 30 kW 

VALOR TOTAL 40.800,00 

R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) 

2. Da Justificativa: 

2,1. 	Considerando que ainda a risco de contaminação de Covid-19; 

2.2. 	Considerando que o aparelho é essencial para correto diagnóstico, tratamento e 

encaminhamento bem como para a realização de exames de acompanhamento da situação 

de pacientes com síndrome respiratória e de porta entrada de emergência. 

2.3. 	Considerando que o aparelho em questão é essencial para realização de exames em 

pacientes com dificuldade de locomoção, acamados e suspeitos e confirmados de Covid-19, 

evitando que os mesmos circulem pela unidade, dentre outros. 

2.4. 	Considerando que o equipamento móvel disponível na unidade apresentou 

problemas de funcionando necessitando assim de manutenção e que o equipamento digital 

está em processo de adequação, não havendo previsão de tempo para conserto devido à 

dificuldade na aquisição de peças. Assim se faz necessário a locação do aparelho. 

2.5. 	Tendo como objetivo também a otimização do serviço, considerando o aumento da 

demanda de exames solicitados, melhorando o atendimento à comunidade com maior 

precisão nos resultados e trazer melhores condições de trabalho para os nossos servidores. 

3. Avaliação do Custo: 

3.1. 	O custo total estimado do presente Termo de Referência é de R$ 41.199,96 
(quarenta e um mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme 

mapa comparativo em anexo. Sendo que após a fase de lances e negociação chegou-se ao 

valor total de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 
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3.2. 	A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

	

3.3. 	Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas 

do ramo. 

	

3.4. 	Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado, tendo como objetivo final a confecção do mapa 

comparativo de preços. 

	

3.5. 	Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 

estimar o custo de uma unidade. 

4. Dos critérios: 
4.1. Da modalidade: Pregão. 

4.2. Licitação do Tipo: Menor Preço, 

4.3. Critério de Julgamento: Para fins de julgamento das propostas, será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR ITEM", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

S. Licitação para ME/EPP: 

	

5.1. 	Após a coleta dos orçamentos para a elaboração do preço máximo para o processo 
licitatório, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, conforme orçamentos em anexo, desta forma deverá cumprir a Lei 

Complementar n 2  123/2006, com alterações promovidas pela Lei Complementar n 
147/2014. 

5.2. Não deverá ser adotado o benefício da exclusividade para a participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em âmbito local e regional 
conforme dispõe o Art. 2 2 , § 32,  inciso 1 e II, "a" e "b" do Decreto Municipal n 2  7643 de 03 de 
maio de 2021, por não ter sido localizado no mínimo 03 fornecedores sediados em âmbito 

local e regional para o objeto da Contratação. 

6. Das Obrigações da Contratante: 
6.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

6.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja alguma 

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 
6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

	

6.4. 	Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

G.S. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto, podendo 
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas. 
6.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do 
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Contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

6.7. 	Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7. 	Das Obrigações da Contratada: 
7.1. 	Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, durante a vigência do contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 

8.666/93, informando a Contratante á ocorrência de qualquer alteração nas referidas 

condições. 

7.2. 	Cumprir integralmente com as obrigações assumidas, conforme especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

7.3. 	Fornecer o objeto, em estrita conformidade com as especificações contidas neste 

Termo de Referência e na proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo 

admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições 

estabelecidas. 

7.4. 	Comunicar imediatamente a Contratante, no caso de ocorrência de qualquer fato 

que possa implicar no atraso da entrega do objeto contratado e, a qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias. 

7.5. 	Ocorrendo divergências entre o objeto solicitado e o entregue, a Contratada terá um 
prazo não superior a 05 (cinco) dias, após a notificação, para sanar as irregularidades. 

7,6. 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos itens, objeto 

desta dispensa de licitação. 

7.7. 	Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a 

ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da 

Lei n. 2  8.666/93. 

7.8. 	A Contratada deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, 

de segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho. 

7.9. 	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciá rias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante. 

7.10. Apresentar o(s) funcionário(s), devidamente uniformizado(s), além de fornecer e 

fiscalizar o uso de EPls (Equipamentos de Proteção Individual) ao(s) seu(s) funcionário(s) e 

preposto(s). 

7.11. Todos os casos atípicos não mencionados neste Contrato de Fornecimento, deverão 

ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

7.12. Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade, em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

Praça Angelo Mezzomo, s/ne - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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7.13. As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas 

ao gestor e/ou fiscal do contrato. 

8. Do Local, Prazos de Execução Critérios de Aceitação do Objeto: 
8.1. 	Os serviços deverão ser realizados mediante solicitação formal da Contratante, 

através de Nota de Empenho e Ordem de Serviço, emitidos pelo Município. 

8.2. 	A empresa contratada deverá efetuar fornecimento do objeto, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

8.3. 	A entrega do objeto deve ser nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento - 

UPA 24 horas, localizada na Rua Romário Martins, 147, Centro, 

8,4. 	Se, durante o recebimento, for constatado que o objeto foi entregue de forma 

incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou 

em desacordo com as especificações da aquisição, a Contratada se obriga, a realizar o 

serviço novamente às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo 

interrompido o prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. 

8.5. 	A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas 

expensas, os produtos e serviços que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por 

apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias 
(Art. 69 2 , Lei 1.666/93). 

8.6. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. n 2  73, inciso 
II, alíneas "a" e "b", e Art. n 9  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a 
seguir discriminadas: 
8.6.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 

8.6.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento 

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal 

será atestada pelo gestor e fiscal da ata de registro de preços, autorizando assim o 
pagamento. 

8.7. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Contratada terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

8.9. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os produtos em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no 

art. 24, inciso Xl da Lei Federal n 2  8.666/93. 

9. Da Subcontratação: 
9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do 

Contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Contratada permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no Contrato e Edital. 

10. Prazo de Vigência: 

10.1. O presente contrato terá vigência de 12 (dose) meses, de 26 de setembro de 2022 a 

25 de setembro de 2023. 

10.2. Os prazos de entrega e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria 

contratante, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos do 

artigo 57 da Lei n2 8.666/93. 

10.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões, nos limites e nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n2 
8.666/93, firmados através de termo aditivo. 

10.3.1. A Contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação da 

Secretaria contratante, alterar as quantidades, descrição ou qualquer outro elemento 

inicialmente contratado, sem a realização do devido termo aditivo de contrato, mesmo que 

não altere o valor do contrato, sob pena de multa de 10% (dez) por cento do valor do 
contrato. 

10.4. A Administração reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, 
devidamente autorizada e fundamentada. 

10.5, A Administração reserva o direito de recusar todo e qualquer produto que não atender 

as especificações contidas no presente edital ou que sejam considerados inadequados. 

11. Da Forma de Pagamento: 

11.1. Os pagamentos serão efetuados até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após 

a realização do serviço solicitado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 
atestada pelo Gestor e Fiscal do contrato. 

11.2. A nota fiscal/fatura deverá conter discriminação resumida do item fornecido, total 

para cada serviço, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou 

entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e 

dentro de padrão uniforme. 

11.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site 

http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação 

do processo licitatório. 

11.4. O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 
creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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113. Os pagamentos correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias 

(Despesas e Desdobramentos respectivamente) conforme reserva em anexo. 

12. Da Dotação Orçamentária: 
121. Conforme principio do planejamento integrado e indicação contábil e reserva em 

anexo. 

13. Da Anticorrupção: 
111, As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12,846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, 

tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo 

fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

14. Gestor e Fiscal do Contrato: 

14.1. Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal(is) de contrato as atribuições previstas no Decreto 
Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93, 

14.2. A Administração indica como gestor do contrato, o Secretário de Municipal de Saúde, 

Vinícius Tourinho, Decreto Municipal n 7.471 para os serviços solicitados pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

14.3. A administração indica como fiscal do contrato, a Diretora do Departamento de 

Média e Alta complexidade, Verusca C. Pizatto Fontanive, decreto n2  7.474/2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal do Contrato 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui 

prestadas são verdadeiras. 

Vinícius Tourinho 	 Verusca C. Pizatto Fontanive 

Secretário Municipal de Saúde 	 Secretária Municipal de saúde 

Gestor 	 Fiscal 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos 

anexados junto ao processo de dispensa de licitação. 

Coronel Vivida, 11 de agosto de 2022, 
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Coronel Vivida, 23 de setembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE 
Assinado de forma digital por 

 ANDERSONÍVIMIQUE 

BARRETO:96731 109991 
Oados202209.2314716-0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

CONTRATANTE 

Assinado de forma 
VINICIUS 	digital por VINICIUS 

TOURINHO:038928579 TOURINH0:0 03  
3892857903 Dados: 2022.09.23 

14:47:12 -0300 

Vinicius Tourinho 

Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

EDILAIN E 	Assinado de forma digital 
por EDILAINE 

CAVALCANTE DE CAVALCANTE DE 

MORAES:885061 MORAES:885061 00925 

Dados: 2022.09.23 
00925 	 15:10:44-0300 

Edilaine Cavalcante de Moraes 

Eugenio e Marques LTDA 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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EDITA__,:__-' Jum  
92081000108 

J U R lTr,~.i 	 Brasil, st=PP, [=PATO DO SUDOESTE B (0, oumSecretaria os Receita DMO 	 Ido Brasil -998, ou=RFB e- 

LTDA :80'  1 .ge 

	 Çr1 

ou=81 0475080001 47, 

ou=PRESENCIAL, cn=EDÍTORA JuRm 

1000108  Dados: 2022.09.26 7:02:05 -0300 Pub licaçoes  1 	
1 Caderno Integrante da Edição no 8234 

Pato Branco, 27 de setembro de 2022 

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, 
dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, 

câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias. entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a 
necessidade de tornar públicos seus atos. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAUDADE DO IGUAÇU PR 

pocrsso PdR 07/2022 

INEXIGIBIIIDADE DE UC1TAÇÃO Na 0412022 

A Cámara Mu'I'c pai de Saudade do Iguuç'.c, Estado do Pa-arrá, torra públ i co para o 

conhecimento dos :rrteeesraous, que está contratando por INEXIG1BILIDADE DE LICITAÇÃO a 

Empresa 13SF - INSTITUTO APICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTOA, inscrita no CNPJ sob o 

32.651.4511500185, com sede na cloade de Francisco Belrnão/Pr, de acordo com a Lei Federal 

r.a 8.666193, Ari. 25, Inciso ii combinado corri o art. 13, Inciso VI da mesma lei e em 

consoeánela cern o pa'erer exarado pelo De p a rtamento )ur(d:oo da Câmara MuniLpal edemas 

normas legais pernnnntes pelas condições deste ed:tal e pelas demais normas legais apiicave:s 

a especie 

OBJETO: Corrtratação decurso de capacitado: ii SIMPÕSIO 10AM P6 - NOVA LEI DE 

UCITAÇO6S E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS MUNiCIPIOS. ASPECTOS PRÁTICOS 

JURÍD1COS, aser realizado na cidade de CuriTba/Pr, nos dias 04, OS, 06 eU? de outubro de 

2022, pa-is o sens,dnn Ceuta Luras, ocupante do cargo de Asses,sariueidico conforme segue: 

ITEM  UNIDQSANTI DESCRIÇÃO 
1 VALOR UNIT. 

65 

1 
VALOR TOTAL e 

 

1 
Cu 	 de capac:taçlo: 	 11 SiMPÕ5iO 

10AM PR - NOVA 165 DE LICITAÇÕES ei 1 

56 1 CONTRATOS ADMINITRAT:VOS NOS 6$ 1.990,001 90 1.990,001 

1 
 

MUNICÍPIOS. ASPECTOS PRÁTICOS Ei 

JURIDICOS' 1 
TOTAL _T 8$ 1.99000 

PRAZO DE ENTREGAJE0ECUÇÀO: 

10CM 1 - Nos das 04, OS, SUcO? de outubro de 2022. 

VALOR TOTAL: 9$ 1.990,00 (uIn mil e novecentos e noventa reau). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 06 de Outubro de 2020, 

após a expedição de rota 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

01.001Cimara Municipal 

01.031.0001.2.500.0001 - Manutenção das Atividades Leg:clat:oas 

3.3.9039.00.0000' OUTROS SERVICOS 0E TERCEIROS- PESSOA SURIDICA (907) 
3.3.90.39.48.00.00- SERV'ICO DE SELECAO E TREINAMENTO ' Despesa - 4110 

Fonte de Recurso tRecrulsos do Tesouro (Descer tra::irados) 

Valor da dotação 5$ 1.990,00 (um reli e novecentos enoventa reais) 

JUSTIFICATIVA 

E'nqoaora mente no ann. 25. I nc , so 1 da Lei de L c:taçôes, lLiino 8.666193) use determúra 

a :neccgib:Iidade Xc Licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados do ao. Dá da 

mesma Lei, de natureza s i ngular. com  prof:sc:ona:s ou empresas de notória euçecalszação, 

vedada alneo:g:bd:dade para ces'orçDs de publicidade e divulgação. 

Gabinete da Presidência da Ctmara Municipal, em 26 de setembro de 2022. 

JDSEMAR ANTÕNIO CEMIN 

Presidente do Poder LegisVtivo 

MUNICÍPIO DE gopa SUCESSO DO SUL - PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Pé° 71/2022 

Registro de Preços n 5  59/2022 

UASG: 989979 

O 	'lo:: coco 	cr 	Lo" 	Soc'rssc 	do 	boi 	- 	 2.', 	 comunica 	Voe 	realizará 	o 	Pregão 

Eletrônico n° 71/2022, co lipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o o 

Registro de preços pana futuras 	aquisições 	de 	Registra de preços para 

futuras aquisições de fornecimento de sercriços de Solda MIO, elétrica e tomo 

em geral, e matcnsu,a, para aet'eer utilizados do acordo coce anacucaidode da 

administração, conforme quantidades, especlScações e condições descritas 

no Termo de ReRenêncla constante do ArcoU I do Edital. A sessão do pregão 

eletrônico 	será 	realizada 	através 	do 	slte 	s'npsgçiçoçUuç5çu3sI,ho,ono 	dia 

1711012022, às 14h00min, o edital encontra-se d:sporrtvei no endereço eletrônico: 

w,eoc,.ocI'cbUçiiSSocQ.bui.p.r,dob.h 

	

podendo 	 ser 	solicitado 	 pelos 	 e-meIs 

pregoeIno_Irssrfsoto'rnaii.com e/ou llclnacoes5iossnl.pr.30U.br . 	Mais Informações: sei: 

(46)3234 - 1135. 

Bom Sucesso do Sul, 26 de setembro de 2022. 

P ,egoe ris 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P4' 21012022 

OBJETO s.000ea.Ccapa,rasc,.aan.einas.aqaai5tOaa.rrdu,Oa:aduántseaaseaa.o,Ua.00nic.n'e 
soanr.u,s.s oaaanncauros.ocna,or.so.aortu,notarno uarc.rartccacorsiantaucsrasalaotataloeOreoaoii  

VAPOR METALICO 400W 

vvtj

DE 

r.. ,,Lau.Laeear.n,ucuoarearu ,caeana , sraeraaõumaaruauazuaeaaaasu, aaaaosan.Icanoassrce,n. 

a. O, ossacnrucnnn,er, da 	cnrraracào enseoa na e.cenrrn brado sonn,Co soa cursa a. ,cau.a,ro duraçds 
06.00 'O,eanr.nr,to te OVaS e Serurçua Unam,, 04,01 'E,r,Lao Ir Ocraaese'r.çs. Grbanu,, 

soracPO ogoostuUBs,000scs,.cee 

Eduaca, armas,,- se, eram, 

uaas.apa.,c.anm.uur.z.m,saksu.cama naUuru,a.çac.ca ,: 
VAzada Le 

aS.a 	 D..o9çasa.see 	 t•SO RR 	 R.*caa 

1 	 co 

S.m,ea. - tuescaçs..sc.M 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - Pie. 

Ul)9IOLO(úÂltlI E %DJFDD'AÇAO 

eneudo ecInCÓNICO N' gg/zoaa - caçAm da enaçoa 5312022' Pnncaoau Llclreeda'io 50412022 

asuarrsoa.auoe..000o,rr.suancoauea,ep.cecaçOaaacurrrçtaau.aorsaa rio r.rrrnuaeAersn,a 

aia ,  o, 

Ia amerena SLueoe oos sooros - ai, rcrr 5 CAem na Os. nrS.9a9,'000b.n3, ssnisnna Acerca, 

g,aanuaa does assaar lHuadu10 
Ra66 eb ase ) 

1 m,ururrsnsercacncoes.afrar,. 
ngsnyua.lramauuars  sare sesnrreo.asc 1 

se 

CONVITE 
AUOIENOA PUBLICA- 2022 

MONICIPrO DE CLEVELdr4DIA - rstcoo Do PARAAÁ. 

P,.'.,ru,a Arareo.p.I da CAoaIirAa, a5oauas da Pr&.,ta Muns.pa:, B.ra.ia M.'sr,a Las,, sucedaa radar se 

mun:opas pana participa da Audiência Pbcoa, sa,rlunea que se matizará no da 300. Setembrosan a aagsenra 

proramLÇ30: 

Aoab:se tu Prestação de Cunrar 003' Quadrlmesrre de 2022, tsnrorrne reta o art4o SOta LC Complementar ri 

101 de 04 de nuaio cie 2000, a san realizada ès 10 Rotas, tas oezenolro:as da Saia de reusden ria PrePeituta 

Eabeescão .apr.sansaçts da Larde D,rarnee, Orçarr.nrâr.as . 100,. La Drçarnannbra Voai LUA, paras 

da 2023. as.' risalinda ás lths-asnas d.perrdBts.aa da Sal, de reunatas ria Prefertora U,undaoa 

Cueei$rrd:u' Paranã. 26 de Setembro de 2022 

Sarcea M,rtirs Los, 
Priríli Municipal 

MUNICÍPIO DE CLEVBL,SNDIA 

DECRETO Pé' 253 2022 

Concede Licença Sem Remuneração, a servidora 

ALCIMARA ARMILIATO EMER. 

APREFETTA MUMCTPAL DE CLEVELAbIDIA ro usada suas aCEr.çUes 

ei9uepIccnrasno un.42, mosto Wde Lei, Orgânica nur':oá ccm cdctar000çooVccicnrdo.IOR 

DECRETA: 

AiS t . Tica oorrnadda licença som sernsesalçao. pau OuSa' te 

:'rIornusel partmsÓrns. pelo pnr.ço Ur 24 c'c:e a quatro) mates, a seecrdçea AL.CIARA ARIILIATO EMER, 

pc'Tatu'a da malCoáa  '1' 2203-9, em canlannrdade com o arãço 103 da Le 90tsopdl 1.24OM. e suou ãta'açáes 

A,tP.Aa,P.A licença de dia tirita c artigo eroecedurlrtanase 

inicio em 26592022 Rrntors9s em 241190024. sendo que na da cO seçurS tecelã d sersimba, unoe0r5adrrreeie. 

apresarrrar.se  cora o aaarnicer ra5cbr de ocas UcnçXes, ,'depernarleerai da qr.a6uet cARidade da trntica)âlil 

sob pano san rusnç7unçnacslas no 11 171 te EslaiclO dos Sero:dorns Pcãocs VuVOpa5. 

Ais, 3' . Este 2eeto anta em lscr na lata de coa çau1icaçXo. 

'e r IrçOrdO_se Is tspOsiçSas em ccrorárn. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEYELAJ4D3,A, ESTADO 

DO PARANÁ EM 06 SE SETEMBRO 002122. 

RAPAELA MASTINS Lota 

Prefeita Mono pai 

- 	 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

corocoenOrucLu Púuucu au- 14r2022 

OBJETO. RECAPE ASFÁLTiCO EM C8LJO, 20.947,74 M2. INCLUINDO SERVIÇOS 
PRELIMINARES. 'TERRAPLENAGEM. BASE E SUB- BASE, REVESTIMENTO MEIO-FIO 

UR8N4LZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  E ENSAIOS TTCNOL0GICOS. TRECHO: - RUA 

CANDIDO INACIO DE LIMA ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DAS 
ORQUIDEcRS; - RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE AS RUAS ZEFFERINO POLETTO E 

PRESIDENTE IEENNEOY. - RUA DAS UI,PERIC/,S ENTRE A AVENIDA GENEROSO rcCeJROUES E 
RUA MARECHAL DE000RO. - RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURE5 ENTRE A) RUAS ROMÁRIO 
MASTINS E DA LIBERDADE; - RUA MARTA BERGRR ENTRE AS RUAS IIOPdORATO 

NEPOMVCENO E CORONEL CONS'ENmTINO FAOR)CIO; a RUA I9ONORATO NEPOMUCENO 
ENTRE AS RUAS DUQUE DE CAXIAS E ÀNGPLO PERU220. 

AnaL'sudou todos os atos ralatortor a Co'rcoerfnosu PUDI,Ca Vi 14:2022, HOMOLOGO E ADJUDICO 

prcdedimarto hc:ratdrio ant eVoluIu dO ôolanr.. 
LOTE FORNECEDOR 	 NUMERO DOCNPJ 	VALOR 	 1 

TOTAL R$ 	 1 
Or 	F.ZANCAr4AROTERRAPLEEmAGEMLTOA 05.461.32810001 -29 	12.386.474,39J 

Nas cumrd'rçõss de nica proposta edo edital. 
Valor total da Imo1açaO eøe 98 2,386,474 30(dois milhões, naaeniss a oiVInta e ses m,I quatrocentos 

Coronel VerSa 26 de setembro de 2022. 
AbndansOn Manque OAerVo 

Pnulelo 

MuNiciPlo DE MARIÔPOUS 
AVISO DE ucrrAçÂo. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 0  1012022. 
PROCESSO N 0  84612022. O Município de Mariõpolis, aruoés co seu 
Prefeito Municipal Mono Eduardo Lopes Paulek e da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pala Portara n °  2312021 de 07 de 
Fevereiro de 2022, torna público aos interessados, que atenderem a todas 

os condições exigidas paro cadastramento, de acordo com o Lei n o  

8.666193 e SUaS posteriores alterações, Lei Complementar n o  12312006 e 
alterações feitas pela Lei Complementar 0  14712014. que realizará licitação 
na modalidade de Tomada de Preços, LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - 
ME) E Sociecade Cooperativa (S.C.), que até o dia 13 de OUTUBRO de 
2022, às 09h00 (NOVE) horas, eslará recebendo os envelopes de 
Documentos de Qualificação e ProposTa de Preços ao Edital se Tomooa de 
Preços n° 1012022, que (em por objeto a coolratação de empresa para 
construção de calçadas no entorno do Colégio Estadual Presidente Arfhur 
da Costa e Sil va - Cepacs, Conforme ConVôrlo n° 09032021-011227 
firmado junto ao Ministério da Economia, de acordo com cr000groma, 
plarilha de serviços e memorial descritivo, que faz parte do edital, sendo a 
licitação do tipo 'MENOR PREÇO GLOBAL. O inteiro teor do ato 
convocatório e seus anexos estarão à disposição aos interessados para ser 
examinado, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de 
Licitações, na Prefeitura Municipal de Monópolis, no horário de expediente, 
na Rua Seis, n0  1030, centro, em Mariópotis-PR ou TO site: 

Ô:aqt!çAr/isisulçiy.:0!. no aba Licitações e Portal Transparência do 
MuniClpio. Informações adic:onas, dúvidas e esclarecimentos deverão ser 
dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
meoc'onodo - telefone (46) 3226-8 1 00 - e-mail: 
tr,nnCisco.boIeno(/Umoni000l:n.cr.000.b:. Meriópolls, 26 de Setembro de 
2022. Mano Eduardo Lopes Paolek - Prefeito Municipal. 

MUNIC)PfO DE MARIÕPOLI$ 
EXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL r' 4712022 - GP. 
CONCORRÉNCIA Vi 82022. I54IJNICiPIO DE M/Rl'ôPOLlS E A PROPONENTE Cega E.nganVaria 
LUa, insVa rio CVPJ e 5  04.484.011AI500I-89, inscrição estadual e 5  90652094-53, de cio em diante 
teroes:n000 CONTRATADA OBJETO a corrtrotaçao de empresa pana execução de cIta da 

Paoir-nerdsçôo AsIática em CBUQ ria Estrada MP-020, que 1:91 ra muncipos Ar MSXEÇIOIS.P4 e São 
Domingos/SC. de que cata o Convênio n5  I0112022 - SEIL lrnnade junto ao Govero 00 Estado do 
Panará, conforme pronto executivo de ir5601ttaçáe, péaniha de serviços. rnenocia's desccbsos. 
cronograma flsico financeiro. VALOR: 8$ 9.086.309.80 Nove no.lhses OlarIa id novecentos e novo 
Teus e o itenta Centavos). PRAZOS Os serviços cevorão ser :sc.adco em até Cinco das contados do 

receDmelto da Ordem de Serviço 500 peru da empresa Coariralada ler o ContraIo resccdidc e 
responder na tmrrra da Leio' 066683. Se a contratada Deixar Xc assinar o aceito na ordem de oerc:ço 

após quEria dias mreeios contados da data IA assinatura da mesma pIso representante Ao Muiacipio, 
dar-se-à início da contagem do prazo se execução. A contratada terá urrr PIULO 06240 (duzeetos e 
rsarental alas, carOlas a paiol do acene da Ordem de Serviço expedida Pelo Sr. Preteda. para a 
execução rdegrá aos sereiçoscorlratades. O peti000 de mgêrua conlnalual será De 360 (trezentos e 
sessenta) dias contados da assinatura do contnoio. O prazo conlnutual poderá ser prorrogado, em 
csnlomroaoe com doposlo ro art. 57,9 1' e § ? ou Lei 8.66693 fincas alterações. O recebimento 
005 serviços, após sua execução e mnxka3o, obedecerá ao disposto nos art igos 73 a 76 da lei  

3,666133 e suas aSeraç.ties. CONDIÇÕES DE PAG,SJJEF1rO: Será observado o prazo de até 30 Ilinlal 
dias, para pagamento contados a parti do data ira) co penedo de ad'mTlemerO de cada parcela, 
cormteearta ao pagamento 00 Governo do Estado 00 Paraná. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, Pala 

5000Sf da despesa ao objeto da presente icátai será usada a Dotação Orçamentária: 
tr,0l.26,782,0023.l,Orr - Pavimentação 06 Esfriadas - Natureza da Despesa 44.00.51.00.00 - Obras 

e inolalaçteo - Fonte (000) - R&cut'sos Or'derânios (Lrrunes(. Despesa 970. Valor que Será repassado 

pela Secretaria de Eri'aesoctrcra e Logistica - SEIL: 3$ 6.200.000.00 (SOE milhões e duzentos mi 

nea's) 8 Conlu oa dotação orçamentara ri 17.0426.782.11.6380 - Fonto Rcdco,ario irab.lezo da 
oespesa lia  444042,51 - .euualio a Municpsos - Fonte de Recurso e' 100-101-125-147. Valor da 
coroaparoda do Municlprs' R$ 2.880.509.80 (Dois rr'dlmtes oitocentos e oitenta mil oitocentos e novo 

reais e oferta centavos ). GARANTIA NA CONTRATAÇÃO DA OBRA Na assinatura do ansOumesvo de 
00111310, a contratada apresentou 3 garantia dos seroços, no valor de 5% do udos SoaI do contrato, 
'otaizardo RS 454040.49 (Quatrocentos e onquerla e quatro mil quarenta reais e quarenta e nave 
centavos), na modal Jade seguro garantia. GESIOR DO CONTRATO. Sanara Sinete, 00 FORO: 
Comarca de Cieueiandia. estudo 00 Paraná, Mariópoio, 26 Se Setembro de 2022. Preieálo Municipal 
Maio Eduardo Lopes Pauiee,, 

MUrulcIplo DE CORONEL VIVIDA - pq 

CONTRATO Vi 1230022 - lnes:O:bdbuade ne 15.2022 - Contratante Mun,op.n da Cntoo& 'u)cdz 

juntamente com o Fundo Mun:dpdi 0e Sucue. Contrastada: INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE 
CORONEL ViVIDA, CNPJ Vi I7,340,04220001-95. Ob5uio Comutação da Hospita i s oca uronoan aos 

RCOs, da rede epa Paranaamse oa Esnoléqia de Qualificação da Parra - EOP da acordo com o 

d'apode na Sescisçao SESA n' 33212022. Vulor l etal estimado 03 120,00000, Praao de sçerroz de 

Dad. sarerrecrn de 2022.25 de satamsre de 2023. Cnenndl Vsrda 2200 uatentAns de 2522. Ardnasoc 

1/anime Rurrs:o. 1rrlolo 

Ml.rIIC1PIO DE CORONEL VIVIDA - P6 

CONTRATO e' 125r2022 -  Pregão ElaUOerlco Vi 020022- Curtoelanla: Mue:clpio da Cororral VIerda 

jcelarrraa'I. Dom oFundo Munic ipal 5. sauea. Conl'aladO ccbErulO o r.soInOUES LnOo ME, CIIPJ Vi 
01,600,153v000t-32, TRAmo'. ConEeraças Se Empresa pare locação mensal de aoareltro de Ra,o-X 

mOvA, pata uEilzuçdo na Unidade de Pronto Atend,niarto - UPA 24 Horas. Valor 018 areIrnodo R$ 

40.800.00. Prazo da cgeercaa: 0.26 da s.iarrrbro 0.2022 a 25 mlo sateirceo de 2023, Corcrsi O,ada 
23 de selenrDrO de 2022, ,Sasdelãon Manque Barreto, Prefeito. 

MIJNiCIPO DE CORONEL VIVIDA- P5 
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Referente ao Editei, Pregeu BaENoco Vi 73120)2. Objeto Registro de Preços para futuras aeuesneue:a 

squls.çOas de rraalanais de indiana e I:erpeZã. ularsEas de Copa a000irlsa. catre, mesa e 59094. 
arraso,  la ua,ruurc a 0.00, coas asem saco as seouau,,usa Oamoau..eaos Ia Admansansçãc 
Uorunipab, Prazo 12 meles, De 16.03.2022 a 15,09,2023, Corroerarra. Msan.Oipis de Corsnar Vo,aa. 

ATA DE 
_REGISTRO  

DETENTORAS CNPJ VALOR ESTI~ 

14271022 Bares E0005 oCIroçoes IAOALI 11.399AM1-10 124093,96 
sacro uçuo - Pnosbunon. E 600IP.PPSRA 
ue,rnEZALnOs EPP 

m o 	osr 4 .44950 

retomo sonovru000000 sAn cRbon0000Lnoc sr,soauacarer.oe 119.234.50 

MutICaPIO DE COBOI5EI. UIVA. EXTRATO DE eaeUcuÇAO. 

Decrete as. 7.995 de 26:09:2022. Scssoula: Noaocse scb corooU juodivo crorarvr000 pura ucoeour o 

o.urAO de Prnt'ees.re Mooiompal, Nayna Almeida. 
A auslcaças na integra dm eisa acreee anoacOs-sa ase,ar,oal na eeperta earoa..co Mal.5a000: 

1.'oo:"onorn,U.onuo..:VoluoroLlian:u - oorrro,nre aaProaao pda LA BurbORal e' 33)3. dadi O. riso ue 2021. 
re,aamsrAde edo D.oa'a r' lesr. de 14 a, idmo a, 2021, 
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escolaridade definida para o provimento do cargo), constante na 
Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento Efetivo, em virtude de 
aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos conforme 
resultado homologado pelo Edital n°. 09/2019 de 02/05/2019, 
publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 03/05/2019 - Edição 7378, 
obedecida à classificação final. 
Parágrafo único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo fica 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto 
- SEMED - Departamento de Educação, a disposição Do CMEI - 
Centrro Municipal de Educação Infantil Vó Ema, neste Município, no 
horário das 13h00min às 17h00min de 2 a feira. 
Art. 2°. A posse, desde que atendido os demais requisitos para 
investidura constante do Edital de Concurso Público aberto sob n°. 
001 de 11/02/2019, e da Lei Municipal n°. 056/2020 de 27/04/2020, 
dar-se-á no prazo de 1 5(quinze) dias contados da publicação deste ato. 
Art. 30,  A posse e a entrada em exercício sujeitam o(a) nomeado(a) 
nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de 
acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel 
Vivida - Estado do Paraná, aLei Complementar n °. 056 de 27/04/2020 
(dispões sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do 
Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei 2.991/2020 de 27/04/2020 
(dispõe sobre o quadro de cargos e funções, os planos de carreira e de 
remuneração do Profissional do Magistério) e demais legislações 
vigentes. 
Art. 4°. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto 
correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município 
para o exercício corrente. 
Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador: lI 8A49D7 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
EXTRATOS ATAS N° 141 A 145/2022 

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico n° 73/2022. Objeto: Registro 
de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de higiene e 
limpeza, utensílios de copa e cozinha, cama, mesa e banho, artigos de 
vestuário e outros para suprir todas as Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal. Prazo: 12 meses. De 16.09.2022 a 
15.09.2023. Contratante: Município de Coronel Vivida. 
DETENTORAS: 

ATA 	DE DETENTORAS CNPJ if 
VALOR 

REGISTRO ESTIMADO 

141.2022 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTA 
27. 	054/0001787. 174.885,50 
03 

1422022 MANO FOODS LICITAÇÕES EIP.ELI 
11.399.64410001 

124.293.95 
10 

43 2022 
MULTI AÇÃO - PRODUTOS. E EQUIP. PARA 73.244.3370001 

444950 
LIMPEZA LTDA - EPP 18  

1442022 
S[PROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE 05.340.608/0001 

27.498.50 
LIMPEZA LTDA - EPP 89 

1452022 SUPERMERCADO SÃO CRISTOVÃO LTDA 
07.882.24010001 

89.234,50 
06 

Coronel Vivida, 15 de setembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

ublicado por: 
10 -. Já andra Pelentil 

Eódio Ideor:187AD38B 

DEPARTAMENTO DE 
EXTRATO DO CONTRATO N°125/2022 

CONTRATO no  125/2022 - Pregão Eletrônico n° 82/2022 - 
Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo 
Municipal de Saúde. Contratada: EUGENIO E MARQUES LTDA 
ME, CNPJ n° 01.600.153/0001-32. Objeto: Contratação de Empresa 
para locação mensal de aparelho de Raio-X móvel, para utilização na 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas. Valor total 
estimado: R$ 40.800,00. Prazo de vigência: de 26 de setembro de 
2022 a 25 de setembro de 2023. 

Coronel Vivida, 23 de setembro de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito. 

Publicado por: 
Juliano Ribeiro 

Código Identificador:89566828 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N° 14/2022 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 14/2022 
DATA: 19/08122 ABERTURA: 22109122 HORÁRIO: 09:00 
OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 20.947,74 M2, 
INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, 
BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO, 
URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS. TRECHO: • RUA CÂNDIDO INÁCIO DE 
LIMA ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DAS 
ORQUÍDEAS; RUA XV DE NOVEMBRO ENTRE AS RUAS 
ZEFFERINO POLETTO E PRESIDENTE KENNEDY; • RUA DAS 
AMÉRICAS ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E 
RUA MARECHAL DEODORO; RUA BRIGADEIRO ROCHA 
LOURES ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E DA 
LIBERDADE; • RUA MARTA BERGER ENTRE AS RUAS 
HONORATO NEPOMUCENO E CORONEL CONSTANTINO 
FABRÍCTO; • RUA HONORATO NEPOMUCENO ENTRE AS 
RUAS DUQUE DE CAXIAS E ÂNGELO PERUZZO. 
Analisados todos os atos referentes a Concorrência Pública n° 
14/2022, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em 
epigrafe ao licitante: 

LOTE i FORNECEDOR NUMERO DO CNPJ 
1 VALOR TOTALI 
1 R$ 

I 01 I F. 	ZANCANARO TERRAPLENAGEM1 
05.461.328/0001-29 12386474,36 1 TD LA 

Nas condições de sua proposta e do edital. 

Valor total da licitação é de R$ 2.386.474,36 (dois milhões, trezentos 
e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis 
centavos). 

Coronel Vivida, 26 de setembro de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:617E44DF 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DO CONTRATO N° 123/2022 

CONTRATO a° 123/2022 - Inexigibilidade n° 15/2022 - Contratante: 
Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de 
Saúde. Contratada: INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE 


