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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CONTRATO N2  148/2022 	 DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 42/2022 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA E A 

EMPRESA LARIN RIBEIRO - EIRELI, NA FORMA ABAIXO: 

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

público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/nQ - 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 0  5.228.761-8, a 

seguir denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa LARIN RIBEIRO - EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua João Romano Polese, n 2  381, Bairro São 

Cristóvão 1, em Coronel Vivida - PR. CEP 85.550-000, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n. 2  08.719.582/0001-72, neste ato representado pelo Sr. Larin Ribeiro, inscrito no CPF 

sob o n 2  029.113.499-89 e RG n 2  8.107.572-7, a seguir denominada CONTRATADA, 

(CONTATO: xlarin@hotmail.com ,  (46) 99903-1080), estando as partes sujeitas às normas da 

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 

da Dispensa de Licitação n 2  42/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Parágrafo primeiro: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município 
conforme Decreto n 2  8.008 de 19 de outubro de 2022. 

VALOR VALOR 
COO. - 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇAO UNITÁRIO TOTAL 
PMCV 

R$ R$ 
Contratação 	de 	empresa 	para 	reconstrução 	de 

pontes atingidas pelas fortes chuvas ocorridas em 
1,00 SER 23037 361.784,56 361.784,56 

nosso município conforme Decreto n 2  8.008 de 19 

de outubro de 2022.  

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 

processo de Dispensa de Licitação n 9  42/2022, termo de referência, projeto executivo, 

planilha orçamentária, cronograma e na proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
Parágrafo primeiro: Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ 361.784,56 (trezentos e sessenta e um mil setecentos e 

oitenta e quatro reais cinquenta e seis centavos), conforme constante na proposta 

(orçamento). 

Parágrafo segundo: No preço já estão incluídos todos os custos e despesas com pessoal, 
direitos trabalhistas, encargos sociais, fretes, seguros, transporte, embalagens, licenças, 

impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, relacionados aos serviços e todas as 

despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E 
PRORROGAÇÃO 
Parágrafo primeiro: O prazo de execução e entrega é de 90 (noventa) dias, a partir do 

recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Execução de Serviços. 

Parágrafo segundo: O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, de 30 de 
novembro de 2022 a 29 de maio de 2023. 
Parágrafo terceiro: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério 

da Administração, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos incisos 

do artigo 57 da Lei n 2  8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
Parágrafo primeiro: Os serviços contratados devem seguir rigorosamente as normas 

previstas para tais, e deverão ser executados na íntegra a partir do projeto arquitetônico 

básico, fornecido pelo Contratante. 

Parágrafo segundo: Os serviços serão realizados conforme memoriais, composições e 

planilha de orçamento em anexo. 

Parágrafo terceiro: A Contratada deverá apresentar antes do início da obra o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT ou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA/PR ou outro conselho, de acordo com a competência de cada profissional/conselho. 

Parágrafo quarto: A Contratada deverá dar início a execução do serviço objeto deste 

contrato em até 03 (três) dias, contados a partir do recebimento da nota de Empenho e 

Ordem de Serviços. 

Parágrafo quinto: As etapas a se cumprir são: 
a) A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de 

profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde. 

b) A obra e suas instalações deverão ser entregues completas, limpas e em condições de 

funcionar plenamente. 

C) 	A Contratada se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a 

ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho 

quanto de segurança dos empregados. 

d) A Contratada deverá ser responsável pelo uso de [P15, dispondo-os dos mesmos para 

seus funcionários; 

e) Ser responsável pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo município; 

f) Registros no CREA; 

g) Todos os equipamentos, maquinários, materiais, obras e serviços a serem 

empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas Especificações, nos projetos 

elaborados, no contrato firmado entre o Contratante e a Contratada, nas ordens escritas da 

FISCALIZAÇÃO do Contratante, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e 

do fabricante do material. 

h) Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pelo Contratante, após o 
pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no ajuste final de 

contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços 

unitários do contrato. 
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i) Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no 

contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

j) A fiscalização das obras e serviços será exercida pelo Contratante, diretamente, e/ou 

através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a 

responsabilidade integral, única e exclusiva da Contratada, para com os trabalhos e obras 

adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

k) A Contratada deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de 

todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução 

das obras. 

1) 	Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que 

difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem 

autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, 

- 

	

	 devendo a Contratada remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da 

obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 

m) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição 

somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

particular. 

n) A Contratada deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação atinente ao assunto. 

o) A Contratada deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um 

engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o primeiro 

terá a posição de residente e representará a Contratada, sendo todas as instruções dadas a 

ele válidas como sendo dadas ao própria Contratada. Esses representantes, além de 

possuírem conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverão ter autoridade 

suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e serviços a que se 

referem as presentes Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o 

prévio conhecimento e aprovação do Contratante. 

p) A Contratada deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e 

localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos. 

q) Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados. 

r) Será expressamente proibido manter, no recinto, da obra, quaisquer materiais não 

destinados à mesma. 

s) A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e 

recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO. 

t) Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais 

necessários à administração e condução das obras. 

u) O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

v) A mo de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir 

uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos. 

W) 	Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 

/ 
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X) A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. 

Y) Salvo indicado em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos 

serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas 

Especificações. 

z) 	Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, onde 

serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pela Contratada, o andamento e as ocorrências 

notáveis da obra. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Parágrafo único: São obrigações da contratada: 

5.1. 	Realizar o serviço no prazo não superior ao estabelecido, salvo em casos extremos 

- 	 comunicados com antecedência. 

5.2. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

5.3. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência do Contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, informando o 

Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

5.4. Comunicar imediatamente o Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

5.5. Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e 

proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

5.6. Executar os serviços e a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as 

condições estabelecidas. 

5.7. Responder por danos que venham a ser causados por seus empregados ou preposto ao 

Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se 

excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo Contratante, 

de acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 

5.8. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

5.9. Permitir o acompanhamento dos serviços por servidores do Contratante, solicitando a 

presença do Fiscal da Obra, antes da concretagem das partes em concreto armado e quando 

necessário. 

5.10. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da dispensa 

de licitação. 

5.11. A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados e materiais 

empregados, devendo reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, os materiais e/ou serviços prestados que se verificarem vícios, defeitos, incorreções 

ou má qualidade no serviço realizado. 

5.12. Emitir APT ou documento equivalente, relativo ao serviço executado e apresentar à 

Secretaria solicitante, devidamente paga e assinada. 
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5.13, Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, maquinários, insumos, 

contratação de pessoal e demais encargos pertinentes aos serviços, serão de total 

responsabilidade da Contratada. 

5.14. Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto, tais 

como seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciá rios. 

5.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, 

sem prévia e expressa anuência da Secretaria responsável, e em tudo o que seguir as 

diretrizes da Administração. 

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

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

preposto(s). 

5.17. Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja 

atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes 

e/ou insatisfatórios. 

5.18. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do Município, por dolo, 

negligência ou imprudência de seus empregados. 
5.19. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 

diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção. 

5.20. Por força do contido no art. 68, da Lei n. 8.666/93, A Contratada, por ocasião da 

assinatura da ata, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal da ata, para representá-la 

sempre que for necessário. 

5.21. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Parágrafo único: São obrigações do contratante: 

1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

1.2. Notificar, formal e tempestivamente, A Contratada, sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

1.3. Aplicar as sanções administrativas pertinentes, em caso de inadimplemento. 

1.4. Os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e efetiva 

execução total da obra proposta serão de responsabilidade do Contratante. 

1.5. Comunicar prontamente A Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste Termo 

de Referência, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas. 

1.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência de 

Contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

1.7. 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. 
1.8. O Contratante reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o 

previsto neste instrumento, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n  

8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

Parágrafo primeiro: O pagamento será efetuado até o 10  (décimo) dia útil do mês 

subsequente, após a entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação da 

respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato. 

Parágrafo segundo: A nota fiscal deverá conter discriminação resumida do item fornecido, 

total para produto, número da dispensa de licitação, número do Contrato, não apresentar 

rasuras e/ou entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, 

ordenada e dentro de padrão uniforme. 

Parágrafo terceiro: A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da 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). 

Parágrafo quarto: O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem 

bancária, creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do 

código de barras. 

Parágrafo quinto: Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo 

Contratante, como critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde 

que a Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 

diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção monetária e 

juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de 

pagamento de cada parcela devida. 

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
Parágrafo primeiro: Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes 

neste contrato correrão por conta de dotação orçamentária abaixo: 

ÓRGÃO: 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE RURAL 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 

Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.03 - Pontes e Viadutos 

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

PRINC. 

00 08/02 000 2,057 Manutenção e Estruturação da Malha 467 4750 4.4.90.51,02.03 

Viária 

08.002.26.782.0032.2.057 

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES 

Parágrafo primeiro: Qualquer alteração contratual, seja relativa a prazo, quantitativa 

(acréscimo ou supressão) ou qualitativa, deverá ser devidamente entregue ao Departamento 

responsável com antecedência, sob pena de indeferimento. 

Parágrafo segundo: Poderá ser solicitada a Contratada, a qualquer tempo, demonstração da 

composição dos custos sob o objeto contratado. 
Parágrafo terceiro: 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. 
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- A contratada não poderá em hipótese alguma, mesmo que por solicitação do 

departamento 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Parágrafo primeiro: O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado. 

Parágrafo segundo: Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

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

- 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 do Município. 

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, II, "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. 72  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. 
42 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. 

- 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 detentora ou licitante, poderá ser: 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - coronel vivida - Paraná  

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

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

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

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

li - 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 de material 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 detentora 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. 

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 

anotado 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 INEXECUÇÃO, DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS 
SANÇÕES 
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 86 e 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ANTICORRUPÇÃO 
Parágrafo único: 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 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao coro neIvivida.pr.gov .lar 
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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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo primeiro: Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 

a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do contratante. 

Parágrafo segundo: 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. 
Parágrafo terceiro: Autorizada qualquer das hipóteses retro, a contratada permanecerá 

solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

Parágrafo primeiro: 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. 
Parágrafo segundo: A Administração indica como gestor do Contrato, o Secretário de Obras, 

Viação e Urbanismo, Mauro Busaneilo, Decreto Municipal n 2  7.480. 

Parágrafo terceiro: A administração indica como fiscal do contrato, Jean Felipe Miecoanski, 
Matrícula n 2  17.329. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo primeiro: Nenhum produto/serviço fora das especificações deste Contrato poderá 

ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do 
CONTRATANTE. 

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

serviços objeto deste contrato a outras empresas, devendo o fornecimento do produto e a 

execução dos mesmos ser realizada por profissionais a ela vinculada. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de 

todas as obrigações decorrentes da execução 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 SÉTIMA: DA SUCESSÃO E FORO 

Parágrafo único: 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, 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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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, 29 de novembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

BARRETO:96731 10999 
1 	 Dados: 2022.11.2915:06:16-0300 	 1, 

.................. ........ .................. . .............. ...-.-----  ................. 	 --- 	......... 

Anderson Manique Barreto 	 Larin Ribeiro 

Prefeito 	 LARIN RIBEIRO - EIRELI 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Testemunhas: 

Praça Angelo Mezzomo, s/ 2  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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DIÁRIO DO SUDOESTE 	 fl 	In< 1 
01 de dezembro de 2022 	 PU B LICAÇÕES LEGAIS 	Edição n o  87 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal, ElídIo Zimerman de Moraes, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor. 

especialmente pela Lei n.° 1052012002, a vista do Termo de 

Adjudicação exarado pela Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Presencial 00  09512022 - PMM, que tem por objeto: 

Seleção de propostas visando à contratação de empresa para 

execução de serviços de coleta, transbordo, transporte e destinação 

final dos resíduos sólidos urbanos e rural (RSU), gerados pela 

coletividade do município de Mangueirinha/PR, visando atender as 

necessidades e demanda da Secretaria de Urbanismo e Limpezas 

Públicas desta Municipalidade, a empresa proponente vencedora: 

F. G. KOLBERG E KOLBERG LTDA ME, foi vencedora do objeto 

com o valor global de R$ 2.262.960,00 (dois milhões, duzentos e 

sessenta e dois mil, novecentos e sessenta reais). 

Mangueirinha, 30 de Novembro de 2022 
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 

ERRATA 

REFERENTE: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°092/2022 - 

PMM 

RETIFICA-SE as publicações do dia 18 de Novembro de 2022, 
efetuada no DIOEMS página 26, e DIÁRIO DO SUDOESTE dia 18 
de Novembro 2022, edição 8269, passando a viger a seguinte 

redação: 

Onde se lê: Pregão Presencial n°092/2021. 

Leia-se: Pregão Presencial n° 092/2022. 

Mangueinnha, 30 de Novembro de 2022. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 3045/2021, CELEBRADO ENTRE PREIiEtTLCS 
MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA RECAPA000A PARDAI, LIDA - 
EPP, CNP)/ME oS o o 01.620.7e910001 - 75, obtetoacooxoaç0o de xnip,xsa ropI:x.)d4 

11  

m1&1 de 'raço. do x pa500x do pruo do 	 cxix,. Oiobxx. xxiiso1)õo. ixxquoai. olxgooiox da 

,

xxx:xui do Mxii,oip:,, de ixpoo.a O'O000 - P0, dx ,i,,x'on i, condições,000srx.ss1)o 
xs0d.. no Edil.! dx Frraàx Elxxrõnixx 5. uns/mil. - vo. pv.iosxgod, pnax A gAoo 

02 id.00i neo., pv000d,i do 22 :ooiox do,•/do ,,xxuhxo dx 2022. p.. 22 
dcxi dx dxeobiu ti, 2022, de raenjo ju.vtkxvo. do ii, ovo Mxovp.i 	 o Ao. 65 6L,,,,*
1666 193 io'.  t)'Ox, 20 cxx) de 0)00100 de 2022. 
r TERMO ADITIA() .50 CONTRATO 6' 2900/2*2!, CELEBRADO ENTRE A PRÃEEITIRJ. 
MUNICIPAL DE ITAPE.JARA D'OESTE E A EMPRESA Rex.p.d.r. Poda) Ltd. - EPP, 
CNPJ'MF oS .7 tI.62t.769;IOOI 71. objeto 	 xoo.çdx, dx cnpxx,. cxp,vei:oxJa xx pxooçio de 
xerox, de .liodxxoxxio. baS.ocxaocovo. çamial icm. hnxpxzx dx Sex ,.dodoxo,. 	 x,xvot,do, 

,.nx,xhdro, d'eS,,,e niv,xxSx,bo,, , nixIxxix. da r,,. da Adx1O,I0.4O A6xo,p.i 
de lixpojaci O'Oci)x - P0, de ,o.odc cx,) o condições x c,pxvd)o.çox, niinixrx, xcdo r'o Editei de 
Px.0, Pci..,!.) N. 67912021, - 11— pxoxx.dx p100 oov/x.so) .00) 00 04 50.01» 
'o.xxdo.oeio.dx 14)qu.1 eo)dono. bi'odx2022.p.e. 14(,vxxço'ox)dxxs.coo,do 2023. de 

.xd..00io.i.v. do Exxoxx.xo t.txoo.pai xooiooAx 57 x 65 dx Lx 7 0666/93 )i.pxpou O'Oxxx. 
ii )onxx) do ivo odixodo 2022. 
0) TERMO ADITIVO AO CONTRATO W 2959/2021. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA ZENILDA 100ssA'r(x CAvEcutoN 
FF1', CNPJ:',IF xiS o o' 23.e70.80010001 ' 70, xbxio co.oxexçdo do noxpino xtpxc,oi,x,d.x o 
pxso.s'lx de oei'oxçox de ,i.ohxiieioo. )x./000ux.exo. c.nbagxm, ixxopcea de bico o radiadores..serem 
oxxoxixd:,. xo ,i ox:sokx,, oot, cxiixohdc, úx:h,x, oxsoxo-Oobo,. oixgexoe. da Soado Adxop'oOoil,, 
Municipal de ls,pej.x. D'Oxoix - 'e. de acordo Ooxi es condições x x(6xo.oio.çdx, ol000a, xx.g.dx. ri. 
£411,1 de Pexn*o I'rx.xnxIai N'. 139121)21, - 66. ptsxivg.do  o pra— 000ire,xa) 1,) ioo/)4 (9)400) 
loIro. poxoxoi,x osa o,g)nco do 14 iqs.ioxoo de nooxirAro de 2022. poo.  ia /qxaix,zxi de noço de 
2025. de .00xdo, . ;o, loas,, do Eorox000 Mavcqiai o com o An 57 x55 da Lei 6/ 06067)5 )i.pe)oP. 
D'Ooox. ii )xx.o)dxnosonoSoodxau22. 
MuaxlplodeII.pxj.r.D'OciIx 

A iivcgxaso cnxvxora 00 0:10: loiixes:'.00.so.dixeiomsnt.oixooi a'txx hx.'.oiocxosooivxx 
PORTARIA '7 193412022 
DAI 4: 30.11.2022 
50W.).: Eçonxose Pxxro,,on,. voe, 0OiO ondA, de 2000 0)00 6:0.0) OxxiaRxO. 
DECRETO N. 1*112022 
DATA: 30.11.2022 
SÚMULA: Abre Credito Adicional Sspioroxeoxx, aiox. 1.50, PIA xdá xxx,.. pieovoi)xtcx. 
DECRETO) N. 1*212022 
DATA: 30.10.2022 
SIMULA: Abre C'xxdoo Adxcvex.) E.poo,,/ dxxx 150. PIA e dá 	 pxxxodAtxi.. 

l'tCEFEl't'uRA MUNICIPAl. DE I't'APEJARA I)'OES'FE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 013.2022 

O Municipio de Itapejara D'Oeste - PR, torna público que fará realizar, ás 
14h00ntin (quatorze) horas do dia 19 (dezenove) de Dezembro 	do ano de 

2022. na Avenida Manoel Ribas, 	n° 620 	em Itapejara D'Oeste . Paraná, 

oil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, 

3senor preço, da(s) seg'uintelsl  obra(o): 

Local do objeto Objeto 
Quantid' d 	e Prazo dx 

unidade dx medida 

m 1  
execução 

 
m 

Rua Darei 	1 de caminhada  

A Pasta Técnica 	 Ed 	 1 	 med 1 
aderidos e anexos, poderá m 	d 	 indicado, 

horário comercial, ou solicitada atrxxvér, do e-mail adntitapeiur4@email.com . 

lutortnaçiles adicoottaos, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 

encaminhados 	ã 	Comissão de 	Licitação 	no 	endereço 	ou 	e-mail 	acima 

mencionados - Telefone (046) 3526 - 83(0). 

Itapejara D'Oeste, 25 (vinte e oi000) de Novembro de 2022. 

Vtademir Lucini - Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N°221/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE.IARA D'OESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

I/t)I'I'Al. DE TOMADA DE PREÇOS N 0142022 

O Munioipio de Itapejara D'Oeste - PR torna público que fará realizar, ás 

16h00ntin (dezesseis) horas do dia 19 (dezesove) de Dezembro do ano de 

2022, na Avenida Manuel Ribas, n° 620 em Itopejara 1)'Oeste , Paraná. 

Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, 

tino menor orecos. dolo) seeninxpi.xi ohrai.o): 

Local doobjetoo Objeto 
Quantidade e Prazo de 

unidade de medida esevxçào 

Bairro 	elos 
ReI/orna e Ampliação 

1.290 1 79 m' 240 dias 
do Centro de Eventos 

A 'mia Téox,o cotei o, iniciou teor do Edita) 	acox rxspoctives ,,,i,dv/.,x. 

aderidos xanexos, poderio ser examinada no endereço acima indicado, tio 

horário comercial, xxi solicitada através do x'mail admitapejara@gmoil.com . 

Intimnações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverás ocx 

encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 

mencionados - Telefone (1146) 5526 - 83)6). 

Itapejario D'Oeste, 25 (vinte e cinco) de Novembro de 2022. 

Vlddemir Lucisi - Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 221/2021 

M001iciPlo DE CORONEL Viv)aA - ESTADO DO PARAOA 
ERRATA. EDrrAa, PREGA0 ELETRÔNICO 6' 10612022 

consdoxlodo x ~. xx .veu i, ramo do Ro'oi*rv:a. 'o ix,) 1 ,oO,iaex 7.3.2 .1)1,,.., .1,4, 01 
00 .1  t,ticRo.ÕSiOus /Voo .x.00lo.: 1,00. o. 0' :'oo.: o ix itx.000) xoaxx.. E.).'.. 
U)CRO.ÕNlOiJS COa, e,,vsvx.y Lo,,. 0401 orla 10 ionooioi xadx,.u.:. Coo,,.) O,xd. 300. 
nxo,/rbxn d 2022. Ju4&m Obeso Piss:Orx/o da Coovosv dx lsuiaçáo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA 0(3 OESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 01212022 

0 Município de ttopotjara D'Oxste. PR, toma público que fará realizar, às 

tøbøOmin (dez) horas do dia 19 Idezenos'eI de Dezembro do ano de 2522, na 

Avenida Manoel Ribas, e' 620 em ttopeiara t)'Oesme . Porosa. Brasil, 

TOMADA DE PREÇOS, sob regime stx empreitada por preço global, tipo 

menor nreco. da(s) sx,amte(s) ohra)ol: 

Local do objeto Objeto 
unidade dcmedida xnecuço 

Bairro, Fénix Reforma e Ampliação 1232.39 m 1  180 dias 

de Barracão 

A Posta te c000a com ointeiro teor do 1/dual e sem respectivos modelos, 

adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 

horário comercia), os solicitada através do e-mail adnxtapejaragmail.com . 

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 

encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 

mencionadas - Telefone (046)3526 - 0300. 

Itapejara D'Oeste - PR. 25 (vinte ecinco) de Novembro de 2021 

Vatdexor Lucini . Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 221/2021  

MUNICÍPIO DEoE 001,050.010)00. C00n0T0 00 PuBxJ04005. 
Editei ri'. 110 cio 50.11/10)4. Ooxoox.o PoOi,00 oovooaa Sono:. Conxooaçiu 0,00000,:,. 

Luaxisono0ris066sro0cm0xo 	cmauno.s.x )0.nxçae 	1 
0000 a00rt. C1, 1,1 ni.x.pxtl., 

LWIJ 	
soe, 

x.pxon..xl.a. 000 o.0100x'near.a.ix 0.1.4.01, xxx' 

MOiNiCiPiO PC CORONEL ViolO.'.- PC 
tERMO DE xkt:FicAçicx OE iNEu)eoei00000 DE LicirAçol) 50' 22.2022 

Pixoxsto L.nl.00e.s e' 21112022. RATIFICO. 001 lIxoso, do a7. 2*. 00 Lo06sxI) . F 	 o 0666193 
P10900 srd:m do Sr T.o Demaido Bo9ea0: de Areias Procurador Mon,,p.i dedao 

5e09:0000 i.oi,çdo rua ieoix. Ox 0090 25, Soto )i, do 0510ora legal :x000.Ox, xxi.sonIm.i,çlx 
delta. P0I 000ç:b:::dloa ao i:o:/.çau a Iniplas. JOSE CARLOS 20 Ass:s PRODUÇÕES 
ARTIST:CASLrDA. mi-ta..0 CAI.) 43.706700/5061.69. P0 00,500 da .xisa.ni.çao da asA. 
FERNANDO & S000CAOA. go. sa)4 ,.asx.ox nu dia 22 da aoA da 2023. o. ExPOVPOiDA do 
0/5001,000 Coem.) 5/VId. VOo ,  total RI 015000.00 )dxelniO, o —tenta a 000000)101,0). oiçam. 
12 (Ocas) orno.. Po0°oao.x.o Co,~ Vnxd. 29 da roxxipoxu a. 2022. 00,0.1.0,, Mxre,aa Raio:,,. 
pralleno 

TERMO DE R.00iFicAÇOO DE DISPENSA DE LiCiTAÇÃO 07 
P000do,o 1.5.1.000 r' 210/2022, RJ,e:F/CO, oo, te~ do .x.26. do Lo. Fld,eR n' 0.606193, 
0000xdo paeexxe ionaCÔ 005,. 'laço Dlnisa,do Soço.0 do Aar..148, Proux..dox Odioxooxa), 0001io 
do.p.eiaâo.) • 1.x00çx ,x, i.iniu. 0000.0/Voo 00.240.11, F.0.,a) 6/6.166053. do OpOoxo. 09.1 
:mxsso.ao. t.t.x.o/,000ro..çao 4 aeipoxoJ 0.69)9 RIBEIRO . 5.051/Li, e001n. 1.0 CNPJ 000 0)7 
08.719.58200001.72 )'.O• invotisiiAÇao ris poetas 10'i0)045 P00. o,rOO 00xxOO oeox'0a9 aertv0650 
e'aos.eu 505100,,, De/Ve/o e 1.000 o. 19 de outubro 0e2522. Vl1000'.a) RI 301704.50 /Poaoi'ixl 

10000ção 06 do., da rosa O. .xip.iasu O 010,01 da 5O0)Ç09 P00450,',4 Coma) O,iO.. 29 do 

TERMO DE :NEoiSiO:Li0500 00 (i,o',S,xAO'rOl(: Pçti.iCO 6.26.02072 
O Pl...ei. 400,en,.eon S. trata 0a iNEOiO)BiLiDADE DE 
cI.0,.0dRNnO PUBLICO pia ixirmo:.x.çax o, r,e,o a* Colaboração 
00011 a APAE - A01xOaçxx 00 Pais o A~ dias E'n.0ma., da 

O000..a:i do An. 3104 Lia F60100T 13.0eg 0.31/07/2014. .1101100000 Lo. Fo400r' 13.206)2015. 
i.)aixmn..i000 qao.ulxoa ana~Idade 00 cxmo.x.,p.rmo PASos. onde eoxrx,: 

'.61. 31 5.xx 000axd0.00 o0'0/xni O on.,v.oi.oiu 00001,0 0.100,01.1.0) 
,re.D'Odxd. O. cooiex/çdo coco., u'gIroeaçOe. da '.x 0010 .ao.d.d. 004. 	 do 
do lalocoza ,o.coi 00 00/9/o 05 001.00. as o, 43 

x
'00001 00010001)0 Pxdo00° 

Novdoae,) oux'.eilu. 0000,oal,oao a $olv.i.çsx 0aSaoi,i., 'Ammnm.oxO do O,.a:.i*xoa Suo).).. lei 
000ixnv0ade 0071 o 00. 31, troito ii da Lo, Federal ri -  13.01912014 eLo. Muir,xp.i o' 3.19412022. 
DEFIRO  ix.m.io.çáo do noiiox do Cx:.00llçlo veio APAE 'Aaauo.çau de Ia., o Axnogo. do. 
Eovopoox.. do Cuxono) V,zda, x,so,ia no C7OPJ sob 1' 80.807.3971000I'01. S0'1 o.00aaç0000 
Chorm.o'.vmo 0.0)00 para o o.o...  00 xalxi de RI 50.000.00 )ooiqo.noo 1r4 11.10) 
Coeloen, p'.xis/x no Art. 32.52' dxLo/looa,a) o' 13 0150201a. lo. abana  xoxeo da OS idxco/ 
* 000'ax de paolmoxçáo Oe,). uOxn :eiom/5n.çdo 0.015 :x*o,gon,ha000 do s5.1r.em.xoo xAB500. 
PxO!.qxo'l.. Coi000 '7,00. 210,ouoo,o5.04.2022, 004.1,0,1 Mlxq4, B.xeoio, Prelado. 

TERMO DE:NEx:c:s:L:nxr:e rio CC0MAOIEI,TCiru1.LIrO 00' xt/2720 
O P100001• duxorsxexO o, 014 da 0IEXiOIO1LiDA1OE DE 
coAswaEeonO PUBLICO raia iuoi'ai...çlo do Toixu do Co000moçao 

APAE - As,uo.çâo C. Una . oero,gçs au. Eox.xuuxo.. do 

00000xdn Art. iia.L.P.00.1n'l3nlsoxelovaorxoi,,i,ox pois Lis Federal ,'r320a/2niS 
1.gL00e.e0.. 5o*SIOx 0• :s.oig:OOdad. do Chdr,dl'.onlo PA0000 tac)x 41310.0. 

W4, 31 SoiO cosEdxi000 :oox..co) O vxx007ieo/o 0,001.00 10 06.010,. de 

,re00,000, do mxil0.mçda 0700 ao o/0.o:ax0700 O. .00.0.4. udo .nrimao 
0. nd/.e000 00/00/01 ao o5omo As 0./Vela os ox 0, 710)0) ,1x,o,io /xoeioln 

eom:d,/x000exvaox 
No caso 	oerto.elx. 0000.00:0)01) 1 .000iaçxa da Oxoo.mdo.. Mxn'upO do Edxv.çáo. 4. Coxa'. o 
do Dmosxto 1, .111 xoxlx.ivaoa. :0,0 o AM 3i '5050 O 0. .0, F.0.,.i o' 1301972014 . IDO 
3075:2021 o LOA 311012021, DEFIRO a ioxi'alaaçao do T.eiio 4. Codxbur.çâo os, 6000 
Aaa.noaçãa ao P..o a 070.90, do. Excoov,ov.', da i3o'o) 0se4. 0100)0 no CNPJ .00 6/ 
l0.Bo7.aorinnor.ot. Oo'n . ina)o.ç.00 do Cvo,oxoen1v P.'iOvo e.'. O 0100005 "o 00001 do RI 
16j74.12 (deu~ li40.l000'oi011sei,niarq 0oiio '0db e dod.005laos5. 
Cunlaxrs.peexsloxsn4o 32. §2 1 o. La Fld.,.)v 1 3 019, 2014 1'. .s.000pxaaod.ns)amoid... 
O 000.0 da 00600.0*0 'xli.. P0', .ioxpxçv,çao 000,0 .lxx.g:o.iodaa da OianvoToe,Io pxbovo 
PomSos4'lO. Coesro) V.o,e. 29a0 TOooi000000 2022. d,'Odeo,00000900 B0iFIO. Pilin/o. 

CONTRATO r' 10112022 - O:apao.. do 1:000(00 6/ 4212022 - Cooi.al.nm. MooO,pO O, Coem.) 
O.ed,. C000am.dO, LARiS RIBEIRO . 6:600, CNP,0/loIE sob o o 50719502/5001.72 090)0 

1.0100oi100'p.x xeiio,noo Oax,.mo o' 0000 do iS dl o.isbix O) 2022 Valor /00 0$ 301.704,50 Prazo 
000000oçao 50 a,. Px*a,0, oo9000. lv,,.,. Cum,o,) V:eda. 20 00 ru000iom do 2022. 

ADOTIVO 10' xl 00 Tosneo Oo Co~" n- 0212022, CONCEOENTE OUNiCiPIO DE CORONEL 
ViVi/VI, BENEFICIADO  ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A :NPÃNOA DE 
CORONEL V IVIDA 'APMi, CNPJ 1777 .405.630,0001/00. Cmiuonii, pt.c..0 nu POro 4. T'.ba0o, o 
O,Ial0040.Oterá xOil 1,)o.590 40 69 28933,000a .11OdaOO olha onrea000.Ox no 0400, da 69 2.077,*2 
0100 ao pxm..ax do inoo.ga0ldda do C'm.m.l*eD PS0,m 17 04/2022 o. cOo-loS 24, 4.0.000., 
laOal,zaomdo nu roemo 0* ColaBxeaç$oo 000000 OS 31  011.50 sogaioox e PIOrO de Tx*SEo Co,n'i.) 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 
PARECER E ADJUD)cAçAO.PRE04o PRESENCIAL N ' 10112022 

DATA 15111122 	 AOERT007, 29.11/22 	 )ooix.AR)O 0501 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REAL/LoçÃo DE Si)OsN PIROTÉCNICO 50 
.0000700.6 DAS FESTIVIDADES NATALINAS. EM ATENDIMENTO ANECESSIDADE DA 
AONENiST8.6ÇAO MUN ICIPAL 0000xn,. dx000'ox.du 11009010 do p10451. 00001,). 

TERMO 00 HOMOLOGAçÃO-PREGÀD PRESONCIA!, 6' 101:0022 
DATO. 16/11/22 	 ABERTURA 29:11122 	 006.60)0 0901 
OBJETO C0P4IR.AnxçAx DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 50019 P1R0nCCN:CO NA 
ABERTURA DAS FESTIVIDADES N.STALINAS, Ela ATENDIMENTO x NECESSIDADE DA 
AOU1Ni57RAÇAO MUNICIPAL, 006/o',. 00000x'oreOo no oOi010 do pxrno,Oo .00.1. 
A psOO'sxçOo 000 175.9'. dos 0,05 .0)0054-,, d000nio,) p0 .oga,eia ...Ç..40110,00: 

.001 11,40/o' 	 .00m,lue 	oodonx,do pali. Lo' MxO.00aI '7 3003, 0* 20 04 

*060)20100000RONEL VIVIDA - snano no PARANÁ 
TERMO ORooMoL000çAO o ADJ000CAÇÃO - cosoonorlxciA PUBLICA .' 22/0022

ABERTURA 22111;22 	 HORÁRIO C9 00 DATA 
IW10t22

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FATUROU E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE MIRO DE 096:00 DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM 
FORNECIMENTO DE 0,60 DE OBRA E INSIMOS NECESSÁRIOS. 
M.)x,.0oa iodo, o, aIo, toieieo/5o Cons000*roo. PJOAvO 1722/2022 000010/20 n ADJUDICO o 

TEM FORNECEDOR '6.001/RODO CNPJ 	 'VOLOR 
uNiTARIx RI 

VALOR IOT0I, 1 ESrisx.aDO OS 

EMPREENDIMENTOS 

60* 000md.çdn. dolo. 0,000.),. 40.010. V~ total osi,ina,ase d. te-taça. é d. R$ 127 650 00 (canto 	note . set. —I -  . —quente 
nos) 	

Coxoxo.ivozoa,2940,00nr,B10402022 

Prefeito 

Si O O AILANA 
 

a soox,ia eO',o dxo1x.. do Mx.loVo de Coto,,,) V,,,d., Puado 00 Pao,o.. P100 ,.e000 Osx,,o 
dx 202 

AUTORIA: E--- Muaiop.1 

MiNIC100L.x.01o., .eg. '.'o Lei 

Toao)oe, nod0002l,000ic000 , dxçoi,o), Nvdn Federei. Lei oT20154 Lei cxnelxieosxm,' 101,dx040I12000 
II,, de R.opor.1b.'ld.d. Fo,)x 1.c. 50x, 0. 0,0,0,, 0os.e).,». 0,Ooi3Oi,00.Oo POlOt bebI ,Re0,0000 doo. 
Lx,. qxx xoo:oo Erex,u 1060)07101.00:00 ixxolleomi,qlrou exO, mibV.o. x000ex,',r,e:'rilI.  rirol 

Uxoo do 101.6sdo o.,eia, e da. xlpel:0vao)n, /0,150.0,, do 4,0.00 ), de .sxxdx oh o 

00- P001 CST050BIO/' ECO'lÔSOiLSi' 

[66'SPESASCEOEnOTE 	 IO.tbxbaovio/ 
DESPE_AO') D

O

E) APITA!.

S 	

:0.574 0150 ,  
RESERVA o»: CO'ITI°iUESCls 	 9s.0,moos 

JOTALOO DESPES5 	 190.5WJ0O,00, 

01' COM URGÀOS DE OBMOIOOSTM oçUo 

 - PODER LEGISLATIVO 
riUO .10010. SOos,x,p.i 01,51000.01 

-PODER EXECUTIVO 00.750*0441 

1710 . Sxoxns.n,. Municipal de Dpox,,xlo,,,neio l i oril 051500,001 

000- So,00l.,. M.uox:px) .5,1*0000,., )'oomx',os, To,,o.' 0)12 001,O0 
000  co 

1901-RESERVADO CONTS'J1'.ENCOA 
TOTAL DA DESPESA 

lisa *00*4] 
1 	 15.13sIleoa.ial, 

la, d000Ooo 000cip000000.o à .p)o.olo' do. ls.00x'i,,.,,psc,u. noeareoid., .i3O01.,Mo ode ItOl4)l" 

voopaado. polo 01,00 do I:,xooe O,odx 'o 1— ). q000do o o.ido pooso:, 0., d , /oxeoc,,. .,,,Adx, odo a 

N'o ' nOlopOx. RliaOo:ai o, itooleos oxoiseo, d,xm,o de o". 1.00'. sa , x*ao. A, )xo9lonxa500. oon 7000. 

Art. 5* . F-  o Pode, E  M--lw,1 —Con-4o . proceder po, Decnixo. te o l-n, de lfrl. (dez por 
,'nvoi da, doa,,O,. deVoxlao SOlO o.çam10000. a 5010.000sdo. ,lx,,,odo o, vooç4e .00 loo.Ooo 40 
.sd,n.00,, 0000o).JoI o, xooexso do* Pe.I000.S),xd.dxo )ipxeoi3Oxo EIpxo*oa ,,lo OS,... *00 60, 

do :964. Cx. o Erve,,o Moeoop.) ,00nx.do, nxxeclixai pos Óe0àoocxaoalo a, .5,1.51,,  .o66d.. 

Foloo1,,'4.020064do i1do - n o dx 1064 

AIS. r. toa. Lo. d'oso.oioivio. A. Oopso. os.xmo. lo. ,.Ezsx..0 p0r o.vueia oo,.oOnso., anoso do 
do ,lo.poo., os.Oa0dois ,L' ap10154). o slx,,'om,, do' ,Os,p0aa. 

Ax.Y. Una x lodos Eoo'o,avo.do,/oado .. hisrar  o, 1005*01 o:,00l.d,, à 000. rondo. de cl.adogo's.00, 5., 
o:soaçdoopeoomaa,00.o1 Pi)ld.LOPx.e 9'd.PoOa)o),lsmivsIoldxl)63do04d),0:o&050 

An. 141` .E..,a,. Pdo Oflsd.0x S000,o.p.I aa000.do a pvsxdx, o a)Io,ox.s do Ao,,, do ..eo'oo d.. xeoxomo, 

O doPno 0e5*i5000axat 4,1,040.., .dxqx.o as llodaova, elexads, ralo TrOo,,,) do Cosei do Fooado do 

de 2U212 
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O inciso II do Art. 31 da Lei Federal n° 13.019 de 31/07/2014, 
alterado pela Lei Federal n° 13.204/2015, regulamenta a questão da 
inexigibilidade do Chamamento Público, senão vejamos: 
"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na 
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria 
ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando: 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da 
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 
expressamente a entidade beneficiária, "(....... 
No caso em comento, considerando a solicitação da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e, em conformidade com o Art. 31, 
inciso II da Lei Federal n° 13.019/2014 e Lei Municipal n° 
3.194/2022, DEFIRO a formalização do Termo de Colaboração com 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Coronel 
Vivida, inscrita no CNPJ sob n° 80.807.397/0001-01, sem a realização 
de Chamamento Público para o repasse no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 
Conforme previsto no Art. 32, § 2o da Lei Federal n° 13.019/2014, 
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste, 
para impugnação desta inexigibilidade de chamamento público. 
Publique-se. Coronel Vivida, 28 de novembro de 2022. Anderson 
Manique Barreto, Prefeito. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
N° 07/2022 
O Presente documento se trata da INEXIGIBILIDADE DE 
CHAMAMENTO PUBLICO para formalização de Termo de 
Colaboração com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Coronel Vivida. 
O inciso II do Art. 31 da Lei Federal n° 13.019 de 31/07/2014, 
alterado pela Lei Federal n° 13.204/20 15, regulamenta a questão da 
inexigibilidade do Chamamento Público, senão vejamos: 
"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na 
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedáde civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria 
ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 
específica, especialmente quando: 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da 
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 
expressamente a entidade beneficiária, "(..... 
No caso em comento, considerando a solicitação da Secretaria 
Municipal da Educação, da Cultura e do Desporto e, em conformidade 
com o Art. 31, inciso II da Lei Federal n° 13.019/2014 e LDO 
3075/2021 e LOA 3110/2021, DEFIRO a formalização do Termo de 
Colaboração com APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Coronel Vivida, inscrita no CNPJ sob n° 

A 80.807.397/0001-01, sem a realização de Chamamento Público para o 
repasse no valor de R$ 16.874,12 (dezesseis mil oitocentos e setenta e 
quatro reais e doze centavos). 
Conforme previsto no Art. 32, § 2c da Lei Federal n° 13.019/2014, 
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste, 
para impugnação desta inexigibilidade de chamamento público. 
Publique-se. Coronel Vivida, 29 de novembro de 2022. Anderson 
Manique Barreto, Prefeito. 

CONTRATO n° 148/2022 - Dispensa de Licitação n° 42/2022 - 
Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LARIN 
RIBEIRO - EIRELI, CNPJ/MF sob o n.'08.719.582/0001-72. Objeto: 
contratação de empresa para reconstrução de pontes atingidas pelas 
fortes chuvas ocorridas em nosso município conforme Decreto n° 
8.008 de 19 de outubro de 2022. Valor total: R$ 361.784,56. Prazo de 
execução: 90 dias. Prazo de vigência: 6 meses. Coronel Vivida, 29 de 
novembro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 

ADITIVO N° 01 ao Termo de Colaboração n° 02/2022. 
CONCEDENTE: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA. 
BENEFICIADO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 
MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CORONEL VIVIDA - APMI, 
CNPJ n° 77.485.530/0001-00. Conforme previsto no Plano de 
Trabalho, o Município fará um repasse de R$ 28.933,68 e a entidade 
uma contrapartida no valor de R$ 2.077,82, visto ao processo de 
Inexigibilidade de Chamamento Público n° 04/2022, na página 24, 

desta forma, totalizando no Termo de Colaboração o valor de R$ 
31.011,50, segundo o Plano de Trabalho. 

Coronel Vivida, 30 de novembro de 2022. 

ANDERSON MII NIQUE BARRETO, U1F1 n- 
	 7._ 

por: 

Código Identificador:5BA22B38 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2022 

ERRATA - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2022 
Considerando o edital, no anexo 1, Termo de Referência, no item 7, 
subitem 7.12, alínea a, onde se lê: a) MICRO-ÔNIBUS (Van 
executiva): Linha de 01 (um) a 18 (quinze) usuários; Leia-se: a) 
MICRO-ÔNIBUS (Van executiva): Linha de 01 (um) a 18 (dezoito) 
usuários;. 

Coronel Vivida, 30 de novembro de 2022. 

JUL IA NO RIBEIRO, 
Presidente da Comissão de Licitação. 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Código Identificador:4CD5A884 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR 
RESOLUÇÃO N° 1212022 - CMAS 

Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel Vivida - 
CMAS 
Resolução n° 12/2022 
Plano de Ação de Repasses Continuados do Fundo Estadual de 
Assistência Social 
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel 
Vivida, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
n°2801/2017, e, Deliberação em Plenária realizada na data de 30 de 
novembro de 2022. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o termo de adesão e o plano de ação do Município 
de Coronel Vivida do Repasse fundo a fundo para a execução do 
Serviço de Acolhimento Institucional de Pessoas Idosas e Pessoas 
com Deficiência no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de publicação. 

Coronel Vivida, em 30 de novembro de 2022. 

THUANE RITA DA SILVA 
Presidente do CMAS. 

Publicado por: 
Dinara Mazzucatto 

Código Identificador:E361 21 E2 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR 
RESOLUÇÃO N° 13/2022 - CMAS 

Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel Vivida - 
CMAS 
Resolução n° 13/2022 
Plano de Ação de Repasses Continuados do Fundo Estadual de 
Assistência Social 
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel 
Vivida, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
n°2801/2017, e, Deliberação em Plenária realizada na data de 30 de 
novembro de 2022. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o Plano de Ação para Cofinanciamento do 
Governo Federal - Sistema único da Assistência Social do 
Município de Coronel Vivida Ano 2022. 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de publicação. 

www.diariomunicipal.com.br/amp 	 210 


