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oJMUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CONTRATO N2  30/2023 CREDENCIAMENTO N2  03/2023 	INEXIGIBILIDADE N 2  05/2023 

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

direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/n 2  - Centro, Estado do Paraná, 

inscrito no CNPJ sob o n 2 . 76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito 
Sr. Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8 
SSP-PR, 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 2  08.906.533/0001-49, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Saúde Sr. Vinicius Tourinho, inscrito no CPF sob o n 9  038.928.579-
03 e RG n 2  6.355.947-4, a seguir denominado CONTRATANTE, de um lado e, do outro, a 
empresa EDEVI ARBONELLI MENDES - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua da Liberdade, n 2  002, sal 101 - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob o n 2  22.924.290/0001-00, representado pelo Sr. Edevi Arboneili 
Mendes, inscrito no CPF sob o n2 033.506.409-40 e RG n2  7.107.806-0, (CONTATOS: (43) 
99143-8660, labbiomedhotrnail.com , a seguir denominada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei Federal n 2  8666 de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, ajustam o presente contrato em decorrência do edital de Chamamento Público 
n 2  03/2023, Inexigibilidade n 2  05/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Parágrafo primeiro: O presente contrato tem por objeto o CREDENCIAMENTO para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
PARA ATENDER A UPA 24 HORAS, SOB REGIME DE PLANTÃO-SOBREAVISO, DAS 07H30MIN 
ÀS 22H30M1N (NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) E DAS 18H00MIN ÀS 22H30MIN 
(DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DIAS ÚTEIS), conforme as necessidades do Departamento 

de Saúde, de acordo com os procedimentos e valores descritos no item 1 do termo de 
referência - Anexo 1 ao edital de Chamamento Público n 2  03/2023 e a este. 
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 Chamamento Público para Credenciamento n 9  03/2023, juntamente com seus anexos, a 
Inexigibilidade n 2  05/2023 e a proposta da CONTRATADA. 

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

CONTRATADA os valores pelos exames e quantidades realizadas no mês em vigência a 
prestação dos serviços. 

Parágrafo segundo: O valor total estimado deste contrato é de R$ 341.946,40 (trezentos e 
quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), conforme 

valores unitários detalhados no Anexo l - Termo de referência e credenciados pela 

CONTRATADA, não obrigando o município a contratar sua totalidade, já que é uma 
quantidade estimada e será executada conforme a demanda da Secretaria de Saúde do 
município. 
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Parágrafo terceiro: A contratação dos serviços ocorrerá de acordo com a demanda, limitada 

aos quantitativos estipulados na tabela com descrição dos serviços e quantidades, descritas 

no termo de referência - Anexo 1 e, como são estimadas, ou seja, no término do contrato, o 

remanescente será automaticamente suprimido, ficando o contratante desobrigado da 

utilização total do serviço contratado e, consequentemente de seu pagamento. 

Parágrafo quarto: As quantidades ora estimadas poderão sofrer alterações, durante o prazo 

de contratação, para mais ou para menos, tendo em vista a necessidade, podendo ser 

excluídos serviços a critério do CONTRATANTE, mesmo que resulte em redução do objeto do 

contrato, firmados através de termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

Parágrafo primeiro: O prazo de vigência do contrato será de 350 (trezentos e cinquenta) 

dias, de 22 de fevereiro de 2023 a 06 de fevereiro de 2024, podendo ser prorrogado a 

critério da Administração junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo por fundamento no 

que couber as disposições contidas nos incisos do artigo 57 da Lei n2  8.666/93. 

Parágrafo segundo: O prazo de contratação é de no máximo 12 (doze) meses, não podendo 

ultrapassar o último dia do prazo para credenciamento, previsto no subitem 1.2 do edital n 2  
03/2023. 

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 9  
8.666/93, firmados através de termo aditivo. 

Parágrafo quarto: 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. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 8 do termo de Termo de 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os locais para a execução dos serviços estão detalhados no item 9 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelas partes. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
As condições para pagamento estão detalhadas no item 10 do Termo de Referência - Anexo 

1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

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

neste credenciamento correrão por conta das dotações orçamentarias conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - Departamento de Saúde. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento 	da 	Despesa: 	3.3.90.39.50.99 - Demais 	Despesas com 	serviços médicos, 	hospitalares, 	laboratoriais, 

odontológicos  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA 1 	DESD. NATUREZA 

PRINC. 

02 06/01 000 2.062 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 	1 864 1 2163 3.3.90.39.50.99 

horas 

06.001. 10.302 .0019.2.062  

02 06/01 303 2.062 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 865 2902 3.3.90.39.50.99 
horas 

06.001.10.302.0019.2.062  

02 06/01 494 	2.062 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 866 2166 3.3.90.39.50.99 
horas 

06.001.10.302.0019.2.062  

Obs.: Os valores a serem utilizados para cada fonte de recurso acima deverá obedecer a 

seguinte proporção: 

a) Fonte 000, despesa 2163 - na ordem de 40% (quarenta por cento) do montante 

homologado; 

b) Fonte 303, despesa 2902 - na ordem de 30% (trinta por cento) do montante 

homologado. 

c) Fonte 494, despesa 2166 - na ordem de 30% (trinta por cento) do montante 

homologado. 

Parágrafo segundo: A contratada não poderá cobrar qualquer complementação aos valores 

recebidos pelos serviços prestados, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais 

penalidades previstas no edital, contrato e na Lei de licitações, sem prejuízo da 

responsabilização criminal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Parágrafo primeiro: Durante a vigência do contrato, os valores contratados 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 flQ  8.666/93. 

1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea 

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 
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Parágrafo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Parágrafo quarto: Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato, deverá convocar a 

contratada visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

Parágrafo quinto: 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 sexto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura e 

devolução do Termo aditivo (conforme o caso) e publicação do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES EM CASO DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO, 
MULTAS E PENALIDADES 

Parágrafo primeiro: À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes penalidades, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que couberem à mesma: 

- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta do Município de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 

praticar quaisquer atos previstos na Lei Federal n 2  8.666/93. 

II - As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o prescrito na Lei 

Federal n 9  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. 

§ l. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem II, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a alínea "b". 

Parágrafo segundo: A multa imposta a contratada 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: 

- 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. 

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 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 inexecuço parcial do 

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

inadimplida. 
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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. 
§ 12. 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. 

Parágrafoterceiro: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

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

Parágrafo quarto: 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. 

Parágrafoquinto: 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 SUSPENSÃO DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida a CONTRATADA, 

sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos da 

presente contratação e bem como, no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar ao 

CONTRATANTE, a livre fiscalização dos serviços, ou ainda no caso de paralisação dos 
mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafoprimeiro: 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 detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Parágrafosegundo: O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  
8.666/93. 

Parágrafoterceiro: Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo 

estipulado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 12 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GESTÃO E DA 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Nenhum serviço fora das especificações deste Contrato poderá ser realizado, ainda que 

em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE. 

b) A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub empreitar os serviços objeto deste 

contrato a outras empresas, devendo a execução dos mesmos ser realizada por 

profissionais a ela vinculada. 

c) 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 - 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 domicilio 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, 22 de feverei 

ANDERSON MANIQUE 
Assinado deforma digital por 
ANDERSOMMANIQUE 

BARRETO:9673 110999 BARRETO:96731 109991 

1 	 Dados: 2023.02.23 14:54:32 
-0300 

Anderson Manique Barreto 

ro de 2023. 

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

TOURINHO:038 TOURINHO:03892857903 
Dados: 2023.02.24 

92857903 	08:00:05-0300 

Vinicius Tourinho  

Documento assinado digitalmente 

g bi 	Data: 27102/2023 13:53:43-0300 

Vei fique em https:f/verificador.iti.bi  

[devi Arbonelli Mendes 

Edevi Arbonelli Mendes 

CONTRATADA 

Prefeito 	 Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 	 CONTRATANTE 

Testemunhas: 
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ANEXO 1 

CHAMAMENTO PÚBLICO N2  03/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Do Objeto: 

1.1. CREDENCIAMENTO de Pessoa Jurídica para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 

LABORATORIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER A UPA 24 HORAS, SOB 
REGIME DE PLANTÃO-SOBREAVISO, DAS 07H30MIN ÀS 22H30MIN (NOS SÁBADOS, 
DOMINGOS E FERIADOS) E DAS 18H00MIN ÀS 22H30MIN (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - 
DIAS ÚTEIS), conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

VALOR 

VALOR TOTAL 
QTDE. COD . 

LOTE ITEM UN  DESCRIÇÃO 	 UNITÁRIO ESTIMADO 
ESTIMADA PMCV 

R$ R$ 

SOBREAVISO 	PARA 	COLETA 	DE 	EXAMES 

LABORATORIAIS 	DE 	URGENCIA 	E 
1 1 120,00 UN 22277 940,00 112.800,00 

EMERGENCIA, 	SÁBADOS, 	DOMINGOS 	E 

FERIADOS DAS 07H30MIN ÀS 22H30M1N  

SOBREAVISO 	PARA 	COLETA 	DE 	EXAMES 

LABORATORIAIS 	DE 	URGENCIA 	E 
1 2 270,00 UN 22278 262,50 70.875,00 

EMERGENcIA, 	SEGUNDA 	A 	SEXTA, 

18H00MIN ÀS 22H30M1N  

1 3 1.500,00 UN 469 PARCIAL DE URINA 10,00 15.000,00 

1 4 1.500,00 UN 1331 EXAME LABORATORIAL DE BACTERIOSCOPIA 5,25 7.875,00 

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 5 250,00 UN 1412 5,90 1.475,00 

GLICOSE  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 6 1.200,00 UN 1369 5,50 6.600,00 

CREATININA 

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 7 1.200,00 UN 1445 6,00 7.200,00 

UREIA 

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 8 720,00 UN 1430 6,00 4,320,00 

SODIO  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 9 720,00 UN 1425 6,00 4.320,00 

POTASSIO  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

1 10 600,00 UN 1437 TRANSAMINASE G LUTAM ICO-OXALACETICA 6,24 3.744,00 

(TGO)  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

1 11 600,00 UN 1439 TRANSAMINASE 	GLUTAMICO-PIRUVICA 6,50 3.900,00 

1 GP)  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 12 400,00 UN 1362 6,50 2.600,00 

BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 13 400,00 UN 1402 6,50 2.600,00 

FOSFATASE ALCALINA 

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 14 500,00 UN 1411 7,50 3.750,00 

GAMA GLUTAMIL TRANSFE RASE (GAMA GT)  

EXAME LABORATORIAL DE DETERMINACAO 

1 15 500,00 UN 1354 DE TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA 8,00 4.000,00 

(TAP)  
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1 16 500,00 UN 1567 EXAME LABORATORIAL KPTT 8,12 4.060,00 

1 17 400,00 UN 1395 
EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

9,00 3.600,00 
 CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)  

1 18 400,00 UN 1568 
EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

11,50 4.600,00 
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK-MB)  

1 19 600,00 UN 1569 EXAME LABORATORIAL DE TROPONINA 17,50 10.500,00 

EXAME DE DETERMINACAO QUANTITATIVA 
1 20 1.700,00 UN 21164 13,00 22.100,00 

DEPROTEINA C REATIVA (PCR)  

EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 
1 21 500,00 UN 1360 7,50 3.750,00 

AMILASE  

1 22 100,00 UN 1396 
EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

8,21 821,00 
DESIDROGENASE LATICA  

1 23 2.500,00 UN 1458 EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRAMA 10,72 26.800,00 

1 24 400,00 UN 8458 EXAME LABORATORIAL DE LIPASE 14,04 5.616,00 

EXAME LABORATORIAL DE DETERMINACAO 

1 25 400,00 UN 1355 DE 	VELOCIDADE 	HEMOSSEDIMENTACAO 6,00 2.400,00 

(VHS)  

EXAME 	LABORATORIAL 	DE 

1 26 20,00 UN 16692 ACETILCOLINESTERASE (INTOXICACAO POR 9,52 190,40 

ORGANOFOSFORADO)  

EXAME 	LABORATORIAL 	DE 	ALBUMINA 
1 27 100,00 UN 16693 

(PROTEINAS TOTAIS E FRACOES)  
5,30 530,00 

1 28 50,00 UN 17851 
EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

4,90 245,00 
MAGNESIO  

1 29 50,00 UN 8952 EXAME LABORATORIAL DE LACTATO 8,50 425,00 

1 30 50,00 UN 1364 
EXAME LABORATORIAL DE DOSAGEM DE 

5,00 250,00 
CALCIO  

TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM OU 

N51(EXAME A SER REALIZADO EM FINS DE 

1 31 100,00 UN 23050 
SEMANA 	OU 	FERIADOS 	PROLONGADOS, 

. 50,00 5.000,00 
QUANDO 	NÃO 	HA 	O 	ENTENDIMENTO 

REALIZADO 	PELO 	PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE).  

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 341.946,40 
R$ 341.946,40 (Trezentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e 

quarenta centavos) 

(*Requisição de Compras n 2  64/2023 do LC). 

2. Da Justificativa: 
2.1. Devido necessidade de um serviço disponível integralmente na UPA 24 horas (Unidade 

de pronto Atendimento 24 horas). Os exames laboratoriais são de extrema importância na 

atividade clínica. A correta avaliação auxilia no reconhecimento das disfunções, alterações 

de saúde, condições de agravo, contribuindo para diagnóstico de doenças e controle. Devido 

à necessidade dos exames serem realizados nos pacientes que estão na unidade, em curto 

prazo de tempo para ser obtido o resultado, sendo atendimento de urgência e emergência, é 

indispensável a contratação de empresa para realizar esses Serviços para a UPA 24 horas 

(Unidade de Pronto Atendimento 24 horas). 
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3. Justificativa da Quantidade Estimada: 
3.1. A quantidade estimada ocorrerá de acordo com a demanda, limitada aos 

quantitativos estipulados na tabela com descrição dos serviços e quantidades, e como são 

estimados, ou seja, no término do contrato, o remanescente será automaticamente 

suprimido, ficando o contratante desobrigado da utilização total do serviço contratado, e 

consequentemente de seu pagamento. 

4. Da Avaliação dos Custos: 
4.1. O custo total estimado para a futura contratação é de R$ 341.946,40 (Trezentos e 
quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) conforme 

mapa comparativo em anexo ao processo. 

4.2. Os custos estimados foram apurados a partir do mapa comparativo constante no 

processo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, 

corroborando que os valores estão dentro do praticado no mercado. 

4.3. A metodologia de pesquisa de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529 de 05 

de fevereiro de 2019, o qual, dispõe sobre as ferramentas para estabelecer o preço estimado 

ou de referência para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, pelos órgãos da 

Administração Pública direta e indireta do Município de Coronel Vivida-PR. 

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

parâmetros escolhidos ao juízo critico 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, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Condições de Credenciamento: 
5.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas, que se inscreverem e 

comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos exigidos 

neste instrumento de Chamamento, concordando com os valores propostos pelo Município. 

5.2. Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 

sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n 9 . 8.666/93 - Lei de Licitações. 

5.3. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Municipal. 

5.4. Aqueles que tenham incompatibilidade negocial com o Município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2 . 8.666/93, bem como conforme interpretação do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.5. Possuir todos os documentos solicitados no Edital para o Credenciamento. 

6. Das Obrigações da Contratada: 
6.1. 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 o Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 

condições. 
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6.2. Certificar-se preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital e Contrato, não 

sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

6.3. Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no 

Contrato e na proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas 

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

6.4. Possuir registro da empresa no órgão competente, sendo, no Conselho de Biomedicina 

e/ou no Conselho de Farmácia, o qual, deverá ser demonstrado através de 

comprovação/certidão de inscrição da empresa em um desses conselhos, dentro do prazo 

de validade. 

6.5. Para o desempenho dos serviços, objeto da presente contratação, a Contratada deverá 

ter em seu rol de funcionários, profissionais com seus devidos registros da categoria sendo 

que, deverá possuir um profissional técnico responsável. 

6.6. O profissional técnico responsável (pessoa física) deverá possuir registro junto ao órgão 

competente, sendo, no Conselho de Biomedicina e/ou no Conselho de Farmácia, o qual, 

deverá ser demonstrado através de comprovação de inscrição ou registro do profissional 

responsável técnico da empresa com formação em biomédico (CBO 221205) ou 
farmacêutico analista clínico (CBO 223415), dentro do prazo de validade. 

6.7. A Contratada deverá possuir em seu quadro permanente a quantidade necessária de 
profissionais para executar os serviços pelo período das 07h30min às 22h30min, nos 
sábados e domingos e feriados e, das 18h00min às 22h30min de segunda a sexta-feira 
(dias úteis) que respeite a legislação estabelecida pelo órgão que rege a classe. 
6.8. A Contratada, através de seus profissionais atenderá os usuários, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

6.8.1. Prestar serviços laboratoriais em urgência e emergência, em consonância com os 

preceitos legais constitucionais e de legislação específica na área de saúde. 

6.8.2. Prestar atendimento de qualidade, ou seja, investigando e registrando procedimentos 

segundo normas do Sistema Único de Saúde, prescrevendo de maneira compatível à 

investigação e a ética, garantindo a qualidade de seu atendimento em conformidade com as 

Normas Operacionais de Atendimento à Saúde. 

6.8.3. Prestar as informações necessárias aos serviços de auditoria e controle de 

procedimentos da Prefeitura Municipal via Secretaria de Saúde, sobre possíveis 

discordâncias nos procedimentos. 

6.8.4. Tratar o usuário do SUS com respeito, ética e adotar uma atitude de humanização no 

atendimento oferecido. Também tratar os demais servidores com cordialidade e educação, 

respeitando a hierarquia da unidade, entendendo que mesmo sendo um contratado ele faz 

parte do quadro de trabalho e precisam executar suas funções em conjunto com os demais 

servidores, no entendimento que todos fazem parte do mesmo sistema contribuindo para o 

melhor atendimento para que seja o melhor possível. 

6.9. Ficam as seguintes responsabilidades a serem cumpridas pelo contratado: 

6.9.1. RELATÓRIO: o profissional deve elaborar relatórios mensais de atendimento de 

exames laboratoriais, condizentes ao período de atendimento, esse deve constar; data, 

nome completo do paciente, exame realizado, qual o médico responsável pelo pedido, as 
duas vias da requisição devem obrigatoriamente permanecer na Unidade. 
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6.10. As amostras deverão ser coletadas pelo profissional da empresa contratada de todos 

os pacientes, inclusive suspeitos ou confirmados para COVID 19 na Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas e entregues no mesmo local impresso ou através do endereço de e-

mail da unidade no prazo da urgência requerida pelo profissional médico que a solicitou. 

Nenhum resultado deverá ultrapassar o prazo de 04 horas do momento que foi solicitado. 

Cabe a unidade determinar a necessidade da entrega dos exames. Os exames que forem 

solicitados em caso emergencial, não poderão ultrapassar o limite de duas horas para serem 

entregues. E os que forem de extrema urgência, não poderá ultrapassar uma hora. 

6.11. A empresa é responsável pelo deslocamento para coletar e entregar os exames, e 

também pelo material utilizado para o procedimento de coleta. 

6.12. Os funcionários do Município, de modo algum serão os responsáveis por essa coleta de 

exames, que fique claro que empresa contratada tem a obrigatoriedade e responsabilidade 

dessa função. 

6.13. Os resultados dos exames poderão ser encaminhados através de endereço de e-mail 

da unidade para ser agilizado o atendimento. 

6.14. O profissional responsável que fará a coleta deverá ter formação na área da saúde. 

6.15. Garantir a realização dos exames discriminados na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde 

- SUS, que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/aep/sec/inicio . Isp 

Segue a tabela com os códigos a serem usados do SIGTAP: 

CÓDIGO {DESCRIÇÃO 

02.02.05.001-7 ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 

02.02.08.007-2 BACTEROSCOPIA (GRAM) 

02.02.01.047-3 DOSAGEM DE GLICOSE  

02.02.01.031-7 DOSAGEM DE CREATININA 

02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA 

02.02.01.063-5 DOSAGEM DE SODIO  

02.02.01.060-0 DOSAGEM DE POTASSIO  

02.02.01.064-3 DOSAGEM OE TRANSAMINASE G LUTAM ICO-OXALACETICA (TGO) 

L02.02.01.065-1 DOSAGEM DE TRANSAMINASE G LUTAM ICO-PIRUVICA (TGP) 

02.02.01.020-1 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 

02.02.01.042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 

02.02.01.046-5 DOSAGEM DEGAMA-G LUTAM IL-TRANSFERASE (GAMA GT) 

02.02.02.014-2 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 

02.0202013-4 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA 

02.02.01.032-5 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 

02.02.01.033-3 DOSAGEM DECREATINOFOSFOO.UINASE FRACAO MB 

02.02.03.120-9 DOSAGEM DE TROPON NA 

02.02.01.018-0 DOSAGEM DE AMILASE  
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02.02.01.036-8 {DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA  

02.02.02.038-0 HEMOGRAMA COMPLETO  

02.02.01.055-4 DOSAGEM DE LIPASE 

02.02.02.015-0 DETERM1NACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM ENTACAO (VHS) 

02.02.01.030-9 DOSAGEM DE COLINESTERASE 

02.02.01062-7 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES 

02.02.01.056-2 - DOSAGEM DE MAGNESIO 

02.02.01.053-8 DOSAGEM DE LACTATO 

02.02.01.021-0 DOSAGEM DE CÁLCIO 

02.14.01.012-0 TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM 

F02.02.03.008-3 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA 

6.16. IDENTIFICAÇÃO DOS EXAMES: Todos os exames obrigatoriamente devem constar o 

nome do paciente, data do exame e médico solicitante. 

6.17. Quando o profissional da empresa for chamado, não deverá questionar o motivo desse 

chamamento, deverá vir fazer a coleta da amostra para análise e certificar-se de que todas 

as amostras necessárias a solicitação foram coletadas. Cabe a unidade definir o que é ou não 

emergência, por esse motivo quando for acionado o laboratório, ele deverá estar 

prontamente na unidade para fazer a função a qual foi solicitado. O técnico deverá 

comunicar qualquer problema ou dificuldade na execução do exame, seja problemas com o 

paciente, ou coleta de amostra, o técnico aguardará a decisão do solicitante para poder 

tornar qualquer atitude para finalizar esse processo. 

6.18. O profissional que a empresa designará para o atendimento deverá estar atento ao 

chamado, de fácil acesso, seja por telefone ou por mensagem de texto. Deverá ser acordada 

entre a unidade e o responsável técnico da empresa a maneira dessa fácil e rápida 

comunicação, pois ao ser chamado para uma urgência e emergência ele deverá estar 

presente até no máximo 15 minutos. Cabe ao profissional médico identificar o que é ou não 

de extrema urgência. 

6.19. Todos os custos de transporte dos profissionais que a Contratada utilizar para 

execução dos serviços, ficará a cargo da mesma. 

6.20. Se, por motivos particulares a empresa contratada não executar suas funções, será 

descontado da mesma. 

6.21. A empresa não poderá terceirizar o atendimento, todos os profissionais a realizarem 

exames na unidade, devem ser empregados da empresa. Se caso a empresa contrate novos 

funcionários no decorrer do contrato, deverá informar a Secretaria de Saúde com as devidas 

comprovações para executar os serviços. 

6.22. A Contratada deverá prestar os serviços de forma continuada e ininterrupta, pois, os 

serviços são imprescindíveis para o funcionamento da unidade. 

6.23. Comunicar imediatamente ao Contratante, no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso na execução dos serviços, objeto contratado e, a qualquer 

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

providências de regularização necessárias. 
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6.24. 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 pelo Contratante, de acordo com o art. 70 da 

Lei n.2  8.666/93. 

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

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

6.26. Todos os casos atípicos não mencionados no Contrato e no Edital deverão ser 

apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

6.27. 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. 

6.28. As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas 

ao gestor e/ou fiscal do contrato. 

6.29. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do código de proteção e 

defesa do consumidor, conforme Lei Federal n. 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o 

regime de direito público. 

6.30. A contratada deverá manter sempre sigilo das informações as quais a mesma irá 

presenciar durante a prestação de serviços, mantendo, além disso, a qualidade nos serviços 

prestados. 

7. Das Obrigações do Contratante: 

7.1. Designar pessoa responsável para acompanhar a execução, objeto contratado, sendo 

que o mesmo atestará quanto a perfeita execução dos serviços, dentro das especificações 

contidas no Contrato e Edital. 

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

7.3. Notificar formal e tempestivamente a Contratada, sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

7.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7.5. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste 

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

e condições estabelecidas. 

7.6. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do 

contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

7.8. Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso ao local de entrega do tem. 

7.9. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações 

adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos. 

8. Da Subcontratação: 

8.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do serviço, a associação da 

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

8.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do serviço, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

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

8.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a contratada permanecerá solidariamente 

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

9. Do Local, dos Prazos de Execução e das Condições: 

9.1. O serviço objeto desta licitação deverá ser realizado nas dependências da UPA 24 horas, 

localizada na Rua Romário Martins, n° 154, no centro de Coronel Vivida. 

9.2. O Contratante reserva-se o direito de não receber os serviços 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. 

10. Das Condições de Pagamento: 

10.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10 2  (décimo) dia útil, do mês 

subsequente a execução dos serviços, mediante conferencia e aceitação pela Secretaria 

Municipal de Saúde, apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 

gestor e Fiscal do Contrato. 

10.2. A Nota Fiscal deverá ser impressa de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e 

dentro de padrão uniforme, contendo o total para cada produto e/ou serviço. A nota fiscal 

não deverá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal do 

Contrato. 

10.3. 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 (FEDERAL) 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.ius.br , em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação 

do processo licitatório. 

10.4. 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. 

10.5. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada 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. 

10.6. 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. 

10.7. Os pagamentos serão efetuados preferencialmente através de depósito na conta 

bancária de titularidade da contratada. 

11. Da Dotação Orçamentária: 
11.1. Conforme princípio do planejamento integrado e indicação contábil e reserva, em 

anexo. 
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12. Da Anticorrupção: 

12.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  

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. 

13. Prazo de Vigência Do Contrato: 

13.1. O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, conforme prazos do 

chamamento público, podendo ser prorrogado a critério da Administração junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, tendo por fundamento no que couber as disposições contidas nos 

incisos do artigo 57 da Lei n2  8.666/93. 

13.2. 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. 

13.3. 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. 

14. Gestor e Fiscal do Contrato: 

14.1. Compete ao Gestor e ao Fiscal do Contrato as atribuições previstas no Decreto 

Municipal n2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei Federal 8.666/93. 

14.2. A Secretaria Municipal de Saúde indica como gestor do Contrato, o Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Vinicius Tourinho, nomeado através do Decreto Municipal n 9  7.471 

de 04 de janeiro de 2021. 

14.3. Da Secretaria Municipal de Saúde como fiscal do Contrato, Diretora do Departamento 

de Média e Alta Complexidade, Verusca C. Pizzatto Fontanive, Decreto Municipal n 2  

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. 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

	oco 

Vinicius Tourinho 	 Verusca C. Pizzatto Fontanive 
Secretário Municipal de Saúde 	 Diretora do Departamento de Média e Alta 

Gestor 	 Complexidade (UPA) 

Fiscal 

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

processo. 

Coronel Vivida, 26 de janeiro de 2023. 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
02 de março de 2023 PUBLICAÇÕES LEGAIS 6, 

B3 
Edição n°8339 

MUNICtPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO N5  018/2023 
O Município de Ilapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrõnico, tipo menor preço 
por ltern, no dia 16 (dezesseis) de Março de 2023, às t0h:O0min (dez) horas, tendo 
como objeto à seleção de propostas visando o contratação de empresa 
especializada na comercialização de materiais esportivos em geral para uso da 
Divisão Municipal de Esportes do Município de laapejara D'Oeste - PR. 

O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação ti até as 1 0h00min 
(dez) horas do dia 16 (dezesseis) de Março de 2023. 

Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N' 
01012023, no horário das 00h:O0min ás 12h:O0min e das 13h:30min ás 17h:30min 

horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejarn D'Oeste - PR, no endereço 
eletrônico httn:';www.ituper,arodoç'stc,trr.zsrv.bn/lic , ça'nses  e 
www.comprusgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato polo 
Telefone (046) 3526- 6300. 

ltapejat'a D'Oeute-PR, 24 (vinte e quatro) de Fevereiro de 2023. 
Vlndemir Lac'ini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 20312022 

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N- 00312023 
0 Município de Itopejara D'Ocnle, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação nu modalidade de Edital de Tomada de Preços, tipo menor preço 
por lote, no dia 20 (vinte) de Março, às 10h:O0min (dez) humo, tendo como objeto 
à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a finalidade da execução 
de fechamento da quadra da APAE. 

Outras informações podendo ser obtidas através do Edital de Tomada de Preços Na 
(10312023, no horário das 08h:O0min às 12h:O0min e das 13h:30mia 61 17h:30rain 

Çfri

a sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR e no endereço 
içowww.itapejar,adoeule.pr.gov.br. Maiores informações em contato pelo 

,ene (046) 3526-8300. 

Itapejara D' Oeste-PR. 17 (dezessete) de Fevereiro de 2023. 

Vlademir Lacini 
Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N°203(2022 

WY, •  PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA.PR. 

RUA ElpdcuScaAo.Trleian(40'3045.113Ce3245'1!22 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE L1C('rAçÀo 

PREGÃO ELETRÕNICO 6' 0712023 

O muncipuo da Hsvório Sarpa. por intermédio do sou Pregoeiro a Equipe da Apv'o 
designados polo Decreto ri' 177/2022, torna público, pata conhecimento dos intemssedo,, 
que toabza,O licitação na ,nodaldado Pregão EOtsbnca, Upa Menor Preço por Lote, em 
nassau publica aletrOavva a partir das 09600mln Barca (trOnãrrO de Brasta' DF) do da 03 de 
março da 2023, atracou do ate orieto uuuinprosnrt.00v lo'. visando o Registro Da Preços 
Para aquisição da artefatos de cimenta (tubos, meio nos, panar entre outros), 
pana atender o demanda da obras pelos Departamentos de Viação Obras e 
Urbanismo a Departamento de Engenharia do Município da loa/iria Serpe 
Ratada do Paranã. Cuotoana temo de ratarêrcia que é paste integrante deste ad,tal para 
todos os von a efeitos, nos to~ da Low Federal v' 10.02412019, Lei Federal 8.6661 4 993 a 
suas alterações posteriores, e demais tremas regulamentares aplcãven à espécie. O Edita] a 
seus manos ancontranr-se disponíveis no endereço acima atado ou nu a/a 

Qi/(lçpp75lrpL5Q3!jnlurmaçOes complementares podeis ser obtidas pelo a-iriaS 
(çij'raçcenhovoeioser00000rvai/5657 ou pelo tolo/une 01 46(3245. 11 30. 

ilor/itio Serpe. 01 da março da 2023. 

J000s de Piveida 
Pnrrqooru substituto 

Ee,JNICIPIO DE CORONEL VIVIDO -P0 
ADITIVO W 09 ao ContriaM ri* 77/2019 - T~ de Proçao 0 0312019 - Conte~te, Mueo,poda 
Coraata /dsíd. X~~ =ri a Fundo Mutevpé da Da/ida. Coe/ratada: WELT PREsT6000A 00 
SERVIÇOS - EIRELI. CNPJ 4/ 13.649.093.l5001.90. Este Tearrra AAboo teor por olfato a 
REPACTUAÇÃO coar bate na Convenção Colet:ao de Tiabalvo 2023(2024.0 oelot /001 do porsrnie 
armo ad/rio dde RI 4.452,00. Paevaeaoerrr inatieradas as Osnsa:a da/saies. Coronel Vivida, 24 as 
fevereiro da 2053. Arrdarsoe Mansos tarelo, Prefeito. 

ADITIVO N* 01 no Contrato ri' 11712022 - Coocoartnua. Púbica n 0512022- Contratante Eloriosta 
do Contei Votou. CorrOaaada. WELT P005TAO1006 DE SERVIÇOS - EIRELI. CNPJ e' 
13649.60310001-90. Este Temia baum tem por péato e R0POCTUAÇAO coe, base rIa Carveaaç0n 
Culatra. da Ttabalnu 202312024. O seio' lotel do prsaerse tenimo edhoo é de RI 10,574.00. 
Ponearaca,r asanae.das as damas daoauiaa. Coraa.l Vraeoa 24 da rataraoo da 2023. Astdeasa,r 
Meioq,ae Barata. Prelado. 

Ao cio 51- Contrato VI 1370022- Prendo EieeOeaco 4/51(2022 - GARantas-te: Maricípia da Comerei 
Voa. Coo/ralada LINEA MIOLO COMUNICAÇÕES LTDA. C1PJ aab ti,' 14.MaOils3enO1-00. O 
aonatlooamata/Soaalru'Insas.asrãatrnbaaad000leaçonv.(l'daLMn'&00093.aaaotaçio 
da SaoseIaSa Mstucapie da Educação. Cultura e Despoan, eaeeoes do otcio 4/0370023 e Da90eeeçln 
Suportar. Fica Conto/Vota as quancdadss passai/em 02 telas iniciativas - brisa ispita em mas 10 
andadas. O 050, total ousa ad:ta,raata O da R$ 52.500,00. Pavva',scem ~radas ao damas 
ddssãas. Coronel Vioda. 2705 Iaoara,ro de 2023. dodarson Manque Barra/o, Prelado. 

CONTRATO rr' 30(2023 - lresrpbIusado v' 0012023 - Contratante: Muasnipo da Cotanel VOnide 
juntamente como Funda Municipal da Saudo. Conitslada EDEVI A080NELLI MONDES -ME. CNPJ 
sob ai' 22.924.290/MI-00. Ob/rIO. CREDENCLA5,4ENTO pata a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXNMES LABORATORIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PARA ATENDERA OPA 24 HORAS. 
SOB REGIME DE Pt.ANTAO-000REAV100, DAS O7H3OMIN AS 221'IAOMIN NOS SÁBADOS, 
DOMINGOS E FERIADOS) E DAS SOHOSMIN AS 22t130Mt0 (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DIAS 
ciTE(S). Valor total esbvads: OS OS 341.946.40. Prata da agéeoa de 22 da Inoamis de 2023 a 0 
de toeeeesn de 2024. Co~ Vnde, 22 de fevereiro da 2023. Mdaosoe Masupue Barreto, Prefeito. 

uoe4ICírrO DE CORONEL VIVIDA ,  PR 
Adr.oa e' 02 - Contrato e' 121(2020 - Preajo Prssaeoal e' 9912020. Contrataria MUNICIMO DE 
CORONEl. VIVIDA. Contratada: GENTE SEGURADORA 0.A.. CNPJTstF ri' 90 t80.005000l4/2. 
Conforrve preentO no Coaraslo e lenda ares orara a nacassat.de da continuidade da 000artcrl da 
seguro dos caloulss. do acordo caie a aol,otaçào do Seoeardoa Munropie de Adnrts/tação. Voa de 
oorrrur'/ acordo erinr as panes, peaarngado o vazo da eaaouçla a eq000u por nas 12 mesas, os 
MA, de 27 de dezembro de 2022 a 26 de dezembro de 2023. Os valores Permanecem inalleraclos, 
conforme proposta apresentada pela cuu-tratada. Pala srnoonçuo das coberturas dos oe.~ o 
contratante pagas a contratada o valor total da VI 17120.00. Permanecem inalítiradas as demais 
000sulas. Coronel Vivida, 23 da dezembro de 2022, Ausdat,ov Elutuqoo Banelo, Prelado. 

Aatnn e' 03-Contraio r' 12012020 - Pregão Psassrtual r' 9912020. Contratante. MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA . Cunbatad. GENTE SEGURADORA SÃ, CNpJI1AF e' 50.180.0051000102. 
Cçssdaeartda a solrolaçào da coolnalar/n, através do cOroo r' 05(2023. expedido pala Sr. Castas 
Lapas, da norven acordo ara/e as panes, vca arciaso na epolsoa os oRlARas /7085 TRÃ'IS/T TCA 
AturO. placas. SEB-6D77 a SEB-A074. a 0.15,0. 12 da aseaoo da 2523 aiO dia 26 da dezembro da 
2023. Pai, ndaaàa da cobertura doe uslojas. eantonna dáosulu ptor,eua. 0coIuTRArAN'ro 

CONTRATADA a aula, tolO da RI 4.800.00. Parvaneoa,n caro/udas as dutczia dàueulaa. Coronel 
VARa, 12 de soada da 2023. dodatsor Mastique Barre/o. Prelado. 

MUaICIPIO 0€ CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJanICAÇÃ0 - PREGÃO ELETRÔNIcoS' 13/2123 

DATA 07102123 	ABERTURA' 20102153 	PROPOSTAS ATE: 08:00 DISPUTA 0500 
OBJETO: CONTRATAÇLO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 
AGRICOLA, SENDO Ot (UMA) COLHE000A DE FORRAGENS, PARA ATENDIMENTO AOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - P0. DECORRENTE 00 
CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O MUNICíPIO DE CORONEL VIVIDA E A Scan (SECRETARIA 
ESTADUAL DE AGRICULtURA E ABASTECIMENTO). CONVÉNIO o,  4702021, conforme
dsoabei,aadanoobjeto do pnanante ad/ai. 

TERMO DE HOMOLOOAÇBO - PEEoÃa ELETRÔNICO 6' 530523 
DATA 07(03(53 	ABERTURA: 5810303 	PROPOSTAS ATE: SB'OS DISPUTA- 09:00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 
AGRICOLA, SENDO Or (UMA) COLaIEOORA DE FORRAGENS, PARA ATENDIMENTO AOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MONICIP/O DE CORONEL VIVIDA - P0. DECORRENTE DO 
CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O MUNIC)PIO DE CORONEL VIVIDA E A SEAB (SECRETARIA 
ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO). CONVÊNIO na' 47012021: corOama 
dsctorsoudo na sarara do peesanra ad//ai. 
A pubEcaçio na ir/legra dos atos mina eeooerra.sa dtspovival rio saguasle endereço alarr0500 

• oortolrse autorizado pala lei Municipal e' 3063. da 20 da 
meia de 2021. regulamentada pelo Decreto e' 7691, da 14 de /aasa da 2021. 

euNIcIPIo DE CORONEL vtvtn*- ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO W 120523 

DATA: 16102/23 	ABERTURA: 2710303 	PROPOSTAS ATE: 5800 DISPUTA 08.30 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EOU/PAMENTOS E 
IMPLEMENTOS AGRiCOI,AS. SENDO 03 COLeEDORAS DE FORRAGEM, PARA ATENDIMENTO 
AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - P0, DECORRENTE 
00 CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 00 SEAB (SECRETARIA 
ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO). CONVÊNIO la' 275.2521. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICOS' 12/2023 
DATA' 06/02/23 	ABERTURA 2710203 	PROPOSTAS ATE: 0800 DISPUTA 0930 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
IMPLEMENTOS AGRíCOLAS, SENSO 03 COLHEDORAS SE FORRAGEM, PARA ATENDIMENTO 
AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MONICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR. DECORRENTE 
DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA E A SEAB (SECRETARIA 
ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(. CONVÉNIO 94' 27512021. 
A publicação e. Ir/laga11 dos atos acltrra aecarsaa-aa disposlual m seguiria endereço eIsItSo:vo. 
01(0LTvmeõsTiVCut4conScsçv.Vv,cT'ui -corrtariea ao/cczado Pala Lei Municipal 5' 3003, da 26 da 
maladaSOSI. regulamentada pals Decreto n'1691,de I4de julho de2o2r. 

ME16SC1PI0 DE CORONEL VIVIDA ESTADO 50 PARANÁ. 

EsnaaaTaaesu de Fama de Entrada are Esmolou de Noenada, passneeeae 

Tetas Passe Latoada cal Naa,a Carga FaStios 
Eseealaãa _ 

553 de 19112/2022 Valeria CaseI/a Auirnlnsmrcs 

269,12422 181120022 I)ocolo Ca5IOA: A, Falta 
Adnorulu-aIro 

555 de 
tII2/2e22 1911215022 Asa Patilii Muilleir Es/seringa 

19112(2022 EbasAla liras, Aaoct000aal de 

557 de 
19/12/2822 I0/t2i3022 Sabra.e Lar, deQaadrna AastoOliose I d 

SR de 2011212022 = 2n822  
OrsIoaE.Éaeltraneen 

Fiaisaer,nosla 

55* de 
2111212822 

211122022 Wiliaa Earaol Ia Biltre 
 Alanaaãre 

Ageaa 
Adasaulralucu 

A publicação Ra inteire dos atas auorra montra-az dlqsarieel ao aopuata srclrreço eterr5as'c 
:/11r.000AeI:r,euvV.:'eI,'un.br.ePa 'oaecfarnae autorizado, pala Lei bioestpeln'0560.de26de 
ruiu da 2021. regutamirnrsda pala Decreto e'TAOI.da lada julho de 20T1. 

MONICIPIO DE CORONEL VIVIDA - P0 
TERMO SE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO a' 050023 

Processo Llolatutsro e' 3612523. RATIFICO, troa lermos do ao. 26. da Lei Federal e' 0.066193, 
000lenda P.1OoRt lo/doo do Sr. liago Rametdo Ou/insta de Aàeerda. Ptnosrsdoe Municipal. 
declaro dispansáua( a licitação eaa lerenua do inciso II, do art. 24 da Lei Fadara) e' 0.066193. do 
Aplomna legal invocado, referente ti coroa/ação Se empreite para lomeotnento da idrepaa de 
compensado. CONTRATADA: COMPENSADOS CORONEl. VIVIDA LTDA. Orsosla no CNPJ 5' 
2.029290/0001-60, Valor total RI 11.260.00 onze mil. duzentos e õnqueeta reais(. Prazo da 

ar/sega. e/é da 03 de atol de 2023. Pobl:que-se. Coronel Viciou. 01 de março de 2023. 
Auttarsop Mazuqae 03maIo Pralairo, 

MONICIPIO DE CORONEL VIVIDA - P0 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA 6' 0412023 

TIPO MENOR PREÇO PORTEM. AMPLA CONCORRÊNCIA 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLATAFORMA ELEVATÓRIA, A SER INSTALADA JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DO 
MUNICiFIO DE CORONEL VIVIDA. Inicio do cadastro das propostas. da puMtoaçâo deste. 
Tétrrrinu do cadastro das propostas: As 00505 Ou da 09 de março da 2023. Disposta da lasuas 
das 00h30 às /41130 da dia 08 da março de 2023. VALOR MÁXIMO TOTAL: RI 56.990.00. 
Prazo da asecuuçào. 60 (sessenta) das, contados da assoa/orada contrata. Os procedimentos 
para acesso o Dispensa Elelroruça es/ao disponíveis na alta www.b0.org.bn. O ad/aI esta 
dusposioel nos auras www.cornnelviotda.pr.goo.br  ou w*w.bI.neg.ãr. Informações: 1461 
3232-8300. Coronel VIséda, 01 de março da 2023. Jubana Relede. Dele/os do Departamento da 
Compras a Pa/roeõa.a. 

CONSELHO MUNICIPAL 

DO IDOSO 

RESOLUÇAO fd.' 00115023 

Súmula: Aprova o Primeiro Termo 

Aditivo, ao Plano da Trabalho Ou 
Termo de Calaboeaçao 4/ 00172522 
entre a APAOEFIC e o Mueicip/n de 
Cleuebindla - PR. 

O Conselho Municipal do Idoso - CMDI, de Ctavaldindia. no uso de suas 

atob/içÕe5 conlc-roias pela lei Federal a  10.741 de 1* de outubro de 2003 e Ler 

MIlrlcipol e°  1 87,4(2003, alterada pela Lei Municipal na 2 642/2017, em Sessão 

Ordinária, de lontra presonçial. realizada no dia 2800 Fevereiro de 2523 - 

RESOLVE: 

ATT° - Aprovar o Pnitnlelra Teatro Ad'rI,no ao Plana da Trabalho do Termo de 

Colaboração e° 00112022 entre a APADEFIC - Associação de Ptuleç0o e 

Amparo ao DeVoteete Floco e ao Idoso Carente - Lar Nassa Snetl'oru da Luz - 

Porto Vitória - POeu Município de ClevelásdIa - PR. 

AT 2° - Esta Resolução entra eni vigor na dais de sua pcnitcaç.00 

Cleveldindia. 28 de Fevereiro de 2023. 

VL 
10.11 Rob.eN. Achai. Raaro 

Presidente do CMOI 

casuaeuo Mseetd/ 
1110 ItXtSt) 

0°odo'maIa Aprove o Termo de 
of 

Convénio com a ASAMCLARL T e o 
Munlopio de Ctovalànd'.. 

O Cornueilo Municipal do Idoso - CMDI. de Cleoolândla, 80 sIso de sodas 

atnbooições canterdas pala Lei Federal 00  50,741 de 1* de outubro de 2003 e Lei 

Municipal n°1 854)2003, alterada pala Lei Municipal n°264212057, cnn Sessão 

Ordinária. de berna preEBeclai realizada ao dia 2848 Fevereiro de 2023. 

RESOLVE: 

AnIl° - Aprovar o Termo de C0006nla caro a ASAMCLARET - Associação 

Santa Antonio Mania CIcIeI, Lar da Terceira Idade S.9a João Paulo II, CNPJ 

77.498,263(000168, RO Município de Clevalándia: 

Ao. 2"- Esta RosedluçàO erdns em vigor ou datado sua FublIcaOA0  

Cleoelándia 20 de Fevereiro do 2023 

VuiL.'C&r.4. 
Ka0 Robirta Anhata Iaara 

Pr,sldeete do CMDI 

easaia40ll 

,0es.a,a MuerOiøO' 

Súmula' Aprova a repasse do 

Incerl:no a (LP)S/2022 para a 
ASAMCLARET. oorofeene Dei 

0160522IcEr/lIpR. 

O Conselho Mu:n:cipal do Idoso - CML2I. de Cteoelánøiui, alt uso da suas 

steibuiçãec cornleodas pela Lei Federal e° 10741 de 1 1  de outubro de 2003 a Lei 

Municipal n°  1.954/2503. alterada pelo Lei Municipal n°20142/2017, em Sessão 

Oedrnàna, de forma presencial. realizada no d'as 20 de Fevereiro de 2523 

RESOLVE: 

Aol' - Aprovar o topasse do Incentivo ILPIs (InstituIção de Longa Peemar600e 

pata Idosos) no valor de OS 17 500.50 (Dezessete mil e quinhentos reais), 

destinado a ASAMCLARET - Aouoçtaçáo Santa Antonio Maria COrel CNPJ 

77.496 263/SOE168 conforme DeIllueraçào 016 12022 do CEDI/PR 

Ar',. 20,  Esta ResoluiçUo entra em noqol ou data de sua publcurç3o 

Glnveltulndla, 250e rvoere:ro de 2023 

Reli Robarta AnVaiu Ruara 
Presidente do CMOI 

RESOLUCÃO N. 004/2023 

Súmula: Aprova a prestação do 

contas final referente ao nepasse para 
a ASAMCLARET de recurso Au 
Funda Municipal doe Direitas do 

Idoso, 

O Conserto Munuctpa dA Idoso - CMDI. de Clenelãndoa, no uso o/o suas 

atribuições contendas pela Lei Federal 4/10.741 de oçaeubro tIo 20030 Lm 

Municipal 4/ 1 954/2003. aOorada rena Lei Municipal 002.042)2017.  em Sessão 

Onditoatla. da lontra pronsenoal. realizada no da 20 de Fruenero de 2523 

RESOLVE: 

AII,T °  - Aprovar o Prosrusçlo de CorrIas final mefntm/Ie 40 Projeto 'Promoção e 

Qualidade de VoOu e Bem Estar aos Idosos. do recurso que 804 repassado em 

2021 a ASAMCLARET - Associação Santo Antonio Maria Clanet CNPJ 

77400263/000166, 

Art. 2° Esta Resolução entra nt' v igor eu data do sua p111liuuaç5O 

Cleun/latidia, 20 de Fevereiro dor 2523 

1jiÀ'.4- 'saOcid 
10.11 Raberda Anhaia Racra 

Presidente do CMDI 

AVISO DO LICITAÇÃO 
Madtadada: Pragas. Edita ir' 0312023. Fores.. ElseOreco. Pletalomsa: //Xs.,'ormno uns 
te Data da LIdeacia: 0,. IS de março da 2023, às 09:00 leonel taras. Olfnlo RagaDo DA Preços 
Para AopialØo Frstues E EsaeBij De Caeabssdnets Trpas' Dasdara Comeste: Óleo Diasal Os 500. 
Fi01ado; E ÓIea Siesal 010, Feeada. Via, esernada: RI 3.54e.748.35, Odeam Mala/ai da Coasionra, 
O Edita aaaanoa-sa a dapsaàçaa doe ireaoaasadoa na Prado da Preladora de Cl'op.eonho. Dto,sào da 
Llotaçuss a Contratos. Rua Mlgaal PraodRlo Içrzpal, e' 3.8I1 - Cosparzarvo/PR, Os, 080012.00 a 
das 13:00/I7 00/is,, n000dareçOelaebAco:rntsu.00.r/indad'.O.Or.aOu aq leloenaçves polo /éotons. (40 
3242-0814, 

MONICIPIO DE CORONEL VIVIDA .P0 
ADITIVO n' 53 ao Com/rato n' 3012022 -  Coctoorrérrola Praliro, e' 010552 -  Contratante Murucpio 
da C000val Veda. Contratada S000PAV CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ o' 20,499.43,),0001V0. 
Proamoga-se o ptaau da .aaouçBo por nas 90 dias, da 29.032023 a 22.06.2523 Posmanavann 
,oaaar,das as d,ar,as clAusule,. Cervoal /./sioa, 2e de lsaaeaoo a. 2023. An-datsor Oan'oun 
nanalo. Pr,tano. 
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FABIO SANTOS FERNANDES 
Pregoeiro 
Decreto n° 506/2021 

Publicado por: 
Fabio Santos Fernandes 

Código Identificador:D09C23F1 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ADITIVOS E RESUMO DE CONTRATO 

ADITIVO N° 09 ao Contrato n° 77/2019 - Tomada de Preços n° 
03/2019 - Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com 
o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: WELT PRESTADORA DE 
SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ n° 13.649.693/0001-90. Este Termo 
Aditivo tem por objeto a REPACTUAÇÃO com base na Convenção 
Coletiva de Trabalho 2023/2024. O valor total do presente termo 
aditivo é de R$ 4.452,00. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas. 

Coronel Vivida, 24 de fevereiro de 2023. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

ADITIVO N° 01 ao Contrato n° 117/2022 - Concorrência Pública n° 
05/2022 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: 
WELT PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ n° 
13.649.693/0001-90. Este Termo Aditivo tem por objeto a 
REPACTUAÇÃO com base na Convenção Coletiva de Trabalho 
2023/2024. O valor total do presente termo aditivo é de R$ 18.574,08. 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 24 de fevereiro de 2023. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Aditivo 01 - Contrato n° 137/2022 - Pregão Eletrônico n° 88/2022 - 
Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LINEA 
MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ sob n. °  14.630.783/0001-
00. O aumento da meta física e financeira, está embasado no artigo 65, 
§ 1° da Lei n° 8.666/93, solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, através do oficio n° 037/2023 e 
Deliberação Superior. Fica aumentada as quantidades para o item 02 
(telas interativas - lousa digital em mais 10 unidades. O valor total 
deste aditamento é de R$ 22.500,00. Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 27 de fevereiro de 2023. 

ANDERSONMAN!QUE BARRETO, 
Prefeito. 

CONTRATO no  30/2023 - Inexigibilidade n° 05/2023 - Contratante: 
Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de 
Saúde. Contratada: EDEVI ARBONELLI MENDES - ME, CNPJ sob 
o no  22.924.290/0001-00. Objeto: CREDENCIAMENTO para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 
EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER A UPA 24 
HORAS, SOB REGIME DE PLANTÃO-SOBREAVISO, DAS 
07H30MIN Às 22H30M1N (NOS SÁBADOS, DOMINGOS E 

FERIADOS) E DAS 18H00MIN ÀS 22H30M1N (DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA - DIAS ÚTEIS). Valor total estimado: R$ R$ 
341.946,40. Prazo de vigência: de 22 de fevereiro de 2023 a 06 de 
fevereiro de 2024. 

Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BA1RËTO, ci?:j__J 
Prefeito. 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Cdigo Ientificador:DAFA68E3 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITIVO n° 03 ao Contrato n° 30/2022 - Concorrência Pública n° 
01/2022 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: 
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n°26.499.438/0001-50. 
Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 dias, de 25.03.2023 a 
22.06.2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 28 de fevereiro de 2023. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO, 
Prefeito. 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:341 75198 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 0412023 

AVISO EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 04/2023 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA, A SER INSTALADA JUNTO A CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Início do 
cadastro das propostas: da publicação deste. Término do cadastro das 
propostas: às 08h00 do dia 08 de março de 2023. Disputa de ,  lances: 
das 08h30 às 14h30 do dia 08 de março de 2023. VALOR MÁXIMO 
TOTAL: R$ 56.998,00. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias, 
contados da assinatura do contrato. Os procedimentos para acesso a 
Dispensa Eletrônica estão disponíveis no site www.bll.org.br . O edital 
está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br  ou 
www.bll.org.br. Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 01 de março de 2023. 

JUL IA NO RIBEIRO, 
Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio. 

Publicado por: 
Juliano Ribeiro 

Código Identificador:5 182A6C6 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ADITIVOS 

Aditivo n° 02 - Contrato n° 128/2020 - Pregão Presencial n° 99/2020. 
Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - Contratada: 
GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ/MF n° 90.180.605/0001-02. 
Conforme previsto no Contrato e tendo em vista a necessidade da 
continuidade da cobertura de seguro dos veículos, de acordo com a 
solicitação do Secretário Municipal de Administração, fica de comum 
acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por 
mais 12 meses, ou seja, de 27 de dezembro de 2022 a 26 de dezembro 
de 2023. Os valores permanecem inalterados, conforme proposta 
apresentada pela contratada. Pela renovação das coberturas dos 
veículos, o contratante pagará a contratada o valor total de R$ 
17.120,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO. 
Prefeito. 

Aditivo n° 03 - Contrato n° 128/2020 - Pregão Presencial n° 99/2020. 
Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - Contratada: 
GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ/MF n° 90.180.605/0001-02. 
Considerando a solicitação do contratante, através do oficio n° 
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