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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

Considerando o contido no Termo de Referência e demais documentos em anexo e 

tendo em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o início do 

procedimento licitatório e determino a abertura do processo correspondente. 

Do Objeto: 
Registro de preços para serviços de escavação, remoção, transporte e destinação do 

solo e resíduos de concreto contaminado de forma ambientalmente correta das áreas 

contaminadas e análise de Fundo e lateral de Cava, coleta e encaminhamento de amostra de 

solo para análise em laboratórios. 

Justificativa: 

Levando em consideração que na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do município 

onde foram retirados os elementos notáveis do sistema de abastecimento de combustíveis e do 

tanque subterrâneo já desativados há a necessidade de retirada de solo e resíduos no local. 

Portanto faz-se necessário a contratação de empresa para escavação, remoção, 

retirada, transporte e destinação final de solo e resíduos de concreto contaminado, dos 

elementos notáveis restantes de forma ambientalmente correta dos mesmos e análise de 

Fundo e lateral de Cava. 

Justificativa para novo processo: A abertura do novo processo se faz necessário devido 

ao término dos saldos da última Contratação. 

As quantidades foram estimadas com base na prospecção de demanda apontadas no 

último processo. 

Do valor: 
O custo total estimado da presente aquisição é de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil 

e quinhentos reais), conforme mapa comparativo em anexo. 

Dotação orçamentária: Conforme Princípio do Planejamento Integrado. 

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação / o Oficial responsável pelo processo, 

para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor. 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

BARRETO:9673 11 099 
ANDERSON MANIQUE 
BARRETO:96731 109991 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 

1.1. Registro de preços para serviços de escavação, remoção, transporte e destinação do 

solo e resíduos de concreto contaminado de forma ambientalmente correta das áreas 

contaminadas e análise de Fundo e lateral de Cava, coleta e encaminhamento de amostra de 

solo para análise em laboratórios. 

VALOR VALOR 
COD. - 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇAO UNITÁRIO TOTAL 
pMV 

R$ R$ 

TESTE 	DE FUNDO 	DE CAVA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO, COM MEDIÇÃO 
1 1 1,00 UN 21962 9.500,00 9.500,00 

DE GASES DE PORÇÃO DO SOLO E ANALISE EM 

LABORATÓRIO.  

ESCAVAÇÃO, 	REMOÇÃO, 	TRANSPORTE 	E 

DESTINAÇÃO 	DO 	SOLO 	OU 	(RESTOS 	DE 

2 1 100,00 ton 22487 CONCRETOS 	DE 	BASES) 	DAS 	ÁREAS 850,00 85.000,00 

CONTAMINADAS. (CFE. DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA)  

VALOR TOTAL DOS LOTES 94.500,00 

R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais) 

Requisição do LC n 2  162/2023. 

2. Justificativa: 

2.1. Levando em consideração que na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do município 

onde foram retirados os elementos notáveis do sistema de abastecimento de combustíveis e 

do tanque subterrâneo já desativados há a necessidade de retirada de solo e resíduos no 

local. Portanto faz-se necessário a contratação de empresa para escavação, remoção, 

retirada, transporte e destinação final de solo e resíduos de concreto contaminado, dos 

elementos notáveis restantes de forma ambientalmente correta dos mesmos e análise de 

Fundo e lateral de Cava. 

2.2. Justificativa para novo processo: A abertura do novo processo se faz necessário devido 

ao término dos saldos da última Contratação. 

2.3. As quantidades foram estimadas com base na prospecção de demanda apontadas no 

último processo. 

3. Avaliação do Custo: 

3.1. O custo total estimado da presente execução do serviço é de R$ 94.500,00 (noventa e 

quatro mil e quinhentos reais), conforme mapa comparativo em anexo. 

3.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

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

aos praticados no mercado. 

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

ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

3.4. Toda a atividade de pesquisa, desde a 	Ieção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os vaio' es encontrados, tem como objetivo final 
Mauro BusanII 

Secretário de ObrasJVIção e 
Urbanismo1  
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a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para se 

estimar o custo de uma unidade. 

3.5. No item 02 Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo das Áreas 

Contaminadas a quantidade de 100 toneladas, é uma estimativa, a qual será confirmada 

após a análise e Estudo de Fundo e lateral de Cava, sendo assim, o Contratante pagará o 

valor da quantidade real que for retirada. Se passar dessa estimativa o valor será aditivado. 

4. Dos critérios: 

4.1. Tipo de licitação: Menor Preço 

4.2. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

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

S. Licitação para Ampla Concorrência: 

5.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO AOS ART. 47 E 48 DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N2  147/14: 

5.2. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

5.3. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

5.4. Após as coletas dos orçamentos para elaboração do preço máximo, não foram 

localizados 03 fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, situadas em âmbito local ou regional, capazes de cumprir as exigências, nos termos do 

Art. 49 Lei 123/2006 e Decreto Municipal n 2  7643/2021. 

6. Obrigações Gerais da Detentora: 

6.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

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

vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

6.3. 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. 

6.4. Fornecer os produtos e executar o serviço 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. 

Mauro Busaneilo 
Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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6.5. Efetuar a execução dos serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

6.6. 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. 

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

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

6.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços do Termo 

de Referência. 

6.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos serviços, devendo reparar, corrigir, 

remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos e serviços que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

6.10. É de responsabilidade da Detentora selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para a função a ser exercida na execução dos serviços, em seu nome, observando 

rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 

assistenciais, securitárias e sindicais e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante. 

6.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

6.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como: embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciá rios. 

6.13. Os equipamentos, maquinários, veículos, ferramentas, EPI's (Equipamentos de 
Proteção Individual) e outros que se fizerem necessários para execução dos serviços 
deverão ser fornecidos pela Detentora. 
6.14. Para a execução dos serviços a Detentora deverá possuir os veículos (caminhão Muk, 
caçambas ou guindastes), máquinas que devem ser próprios ou estarem na posse da 
Detentora em razão de Leasing, contrato de locação ou outro documento equivalente. 
6.15. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

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

6.16. Não manter em seu quadro de pessoal, menores 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. 

6.17. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.18. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei ng 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

6.19. Todos os casos atíricos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

Mauro BusaneI 

	

Secretário de Obras ,, 	 o e 
Urbanism 
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6.20. Permitir o acesso do Gestor, Fiscal, para supervisionar e acompanhar a execução dos 

serviços prestados. 

6.21. Item 01: Teste de Fundo e lateral de Cava 
6.21.1. A Detentora deverá realizar a análise de Fundo e lateral de Cava, fazer os Testes 

(Bombas e canalização), com medição de gases necessários dos mesmos e coletar porção do 

solo e encaminhar para analise em laboratório em pelo menos 02 amostras. O estudo deverá 

ser realizado conforme anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.2. A Detentora deverá realizar a medição e locação de no mínimo 05 pontos para a 

comprovação ou não de materiais contaminados existentes no local, conforme Anexo III, 

item 3.4 da Resolução SEDEST n2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.3. A Detentora deverá elaborar relatório de análises da destinação de solos e análise 

química e laudo analíticos conforme Resolução SEDEST n 2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.4. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.22. Item 02: Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo e resíduos de 
concretos e tubulações das Áreas Contaminadas. 
6.22.1. Após realizado o Estudo de Fundo de Cava se for confirmada a presença de 

substâncias químicas no solo, que causam risco à saúde e ao meio ambiente, a Detentora 

deverá realizar a escavação, remoção, transporte e destinação do solo, restos de concretos e 

tubulações contaminados do local. 

6.22.2. A Detentora deverá fazer a obtenção das Autorizações Ambientais protocolada no 

órgão ambiental caso necessário para a segregação e destinação de solo conforme item 4 do 

anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.3. A Detentora deverá realizar a escavação para remoção do solo proveniente do 

processo deverá ser segregado e acondicionado adequadamente pelo responsável técnico 

conforme item 4 do anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 
6.22.4. A Detentora quando do envio do resíduo autorizado, a mesma deverá 

obrigatoriamente, registrar carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de 

movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr),  sendo necessária a confirmação também 

pelos receptores dos resíduos. Os certificados de recebimento do resíduo e a Autorização 

Ambiental para destinação do mesmo deverão ser anexados ao relatório, conforme item 4 

do anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.5. A Detentora deverá realizar a destinação final dos resíduos (solo contaminado) 

conforme requisitos da Portaria IAT n 2  033 DE 21/02/2022, ou outra que vier a sucedê-Ia, 

observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. 

6.22.6. Os resíduos removidos do local, deverão ser pesados com o acompanhamento do 

gestor ou fiscal ainda no município de Coronel Vivida, bem como devem ser destinados de 

forma ambientalmente correta. 

Mauro usan 
Secretário d Obras, Viação e 

Urbanismo 
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6.22.7. A Detentora deverá apresentar os comprovantes de destinação bem como os 

certificados para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de 

Coronel Vivida-PR, para posterior arquivamento. 

7. Obrigações do Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora, 

7.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

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

7.4. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto deste Termo de 

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

especificações e condições estabelecidas. 

7.5. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos fiscais designados, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.7. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os serviços em 

desacordo com o previsto neste instrumento, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl 

da Lei Federal n 2  8.666/93. 

8. Prazos e Critérios de Aceitação do Objeto: 
8.1. Os serviços serão executados na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do Município 

de Coronel Vivida-PR, localizado na Rua Primo Zeni, s/n Bairro Schiavini. 

8.2. A prestação dos serviços deverá ser realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho Ordem de Execução de Serviços na 

conformidade das orientações e especificações técnicas existentes. 

8.3. Os serviços serão requisitados sob demanda da Secretaria de Obras, Viação e 

Urbanismo, e obrigatoriamente deverá ser precedido da apresentação da Ordem de 

Execução de Serviços, expedido pelo Setor de Compras do Município. 

8.4. A Detentora fica responsável por observar e atender as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho: NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI. NR  12 - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

9. Qualificação Técnica: 
9.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Jurídica 
(proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta 
licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre as 

atribuições deste conselho; 

9.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, Gerente e SuPervisor\os5evios expedida pelo Conselho Regional 

Mauro Busan1e14  
Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente 

e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá 

atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida por 

Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu 

prazo de validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho 

e profissionais; 

9.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 
passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta 

licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU ou 
OUTRO CONSELHO, em nome do profissional comprovadamente integrante do quadro atual 

da licitante; 

9.3.1. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 
técnica, ficará (ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) 
técnico(s). 
9.3.2. Caso haja substituição do profissional, tal substituição deverá ser aprovada pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, devendo para tanto apresentar outro 
profissional detentor de capacidade técnica igual ou superior a do profissional 
apresentado nesta licitação. 

Observações: 
* Os documentos solicitados nos subitens 9.1, 9.2 e 92, acima, devem 
manter correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. 
Exemplos: sendo a empresa registrado no CREA o profissional 
responsável técnica deverá ser do CREA ou sendo a empresa 
registrada no CAU o profissional responsável técnico deve ser do CAU. 
Da mesma forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve 
ser do profissional  integrante do quadro da empresa e pertencente ao 
conselho de classe em que a empresa estiver registrada. 

9.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada na alínea "a", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, 

desde que cumpra as demais exigências solicitadas; 

10. Forma de Pagamento: 
10.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução dos serviços, apresentação da respectiva nota fiscal com 
discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, no apresentar rasura 

e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

Mauro Busa',eIIo 
Secretário deObra, Viação e 

Urbanismo 
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10.2. 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) emitida eletronicamente através do site 

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

do processo licitatório. 

10.3. 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. 

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. 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. 

11. Da Vigência e da Alteração: 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 

vigência de 12 (doze) meses. 

12. Dotação Orçamentária: 

12.1. Conforme Princípio do Planejamento e indicação contábil em anexo. 

13. Da Anticorrupção: 

13.1. 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 Termo de Referência, 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 Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

14. Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços: 

14.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

Mauro Busaneilo 
Secretário de Obras, Viação e 

Urbanismo 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

14.2, A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n2  7.480 de 06/01/2021, 

para as aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

14.3. Da Secretaria de Meio Ambiente, como fiscal, Alice Lusco Salvi, Decreto Municipal n 2  
7.544 de 19/02/2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

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

Referência, projeto e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

miur 
	

Alice Lusco Salvi 

Secretário de Obras, Viação e Urbanismo 
	

Secretaria de Meio Ambiente 

Gestor 
	

Fiscal 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023. 

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

anexados junto ao processo licitatório. 

Maur 
Secretário de Obras, V ção e 

Urbanisrro 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 
T. i J jf ESTADO DO PARANÁ 

/ 

% 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de Registro de preços para serviços de 
escavação, remoção, transporte e destinação do solo e resíduos de concreto contaminado de 
forma ambientalmente correta das áreas contaminadas e análise de Fundo e lateral de Cava, 
coleta e encaminhamento de amostra de solo para análise em laboratórios. 

ÓRGÃO: 11— SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.82.99 - Serviços de Controle Ambiental em Geral 
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 11/01 555 2.043 Preservação Ambiental 595 2366 3.3.90.39.82.99 

11.00 1. 18.541.0026.2.043 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023 

MI A TONTO AZILIERO 
CRCO25365-O/PR 



26101/2023 07:50 	 ENC: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

ENC: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

"Cetric-willian" <willian©cetric.com.br > 	 25 de janeiro 

Para: pelentilcoronelvivida.prgov.br  

Boa tarde, 

Segue anexo orçamento. Favor informar quando lançar o edital. 

Cordialmente, 

Willian Mariani 
Representante Comercial 

46 3225-5213 149 98839-2682 
willian@cetric.com.br  
Pato Branco, PR 

ET Ic 
tP4AL DE 'FATAMCNtO O 	ÇtiDuO 

cetr'c.com.br 

Só imprima esse emal se for realmente necessário. 
Economizando papel você está colaborando com a preservação do planeta. 

De: pelentil@coronelvivida.prgov.br  [pelentil@coronelvivida.prgov.br ] 

Enviada em: 25 de janeiro de 2023 09:38 

Para: comprascvv@outlook.com  

Assunto: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

Bom dia, 

Solicito orçamento para abertura de nova licitação 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a 
licitação 

e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO, 

Att 

Sandra Pelentil 
Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 
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E 
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESíDUOS 

U 

Pato Branco-PR, 25 de janeiro de 2023. 

PROPOSTA 

CLIENTE PREFEITURA DE CORONEL VIVIDA 
Cidade-Estado 

Tabela n.° 01: Proposta para a prestação dos serviços periódicos de CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 
PARA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS (TAMBORES/CONTËINERS), COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL de resíduos sólidos e líquidos da(s) Classe(s) abaixo descrita(s): 

ORÇAMENTO PARA REMOÇAO DE TANQUE 

Ite 
Qtde . Unid 

COD• 
Descrição 

Valor 
Valor total R$ 

M PMCV unitário R$ 

Teste 	de 	Fundo 	de 	Cava 	do 	sistema 	de 

abastecimento 	subterrâneo, 	com 	medição R$ 1 	1 Unid 21962 R$ 25.000,00 
de gases de porção do solo e analise em 25.000,00 

laboratório. 

Escavação, 	remoção, 	transporte 	e 

22487 destinação do solo ou (restos de concretos 
2 100 ton R$ 850,00 R$ 85.000,00 

de 	bases) 	das 	áreas 	contaminadas. 	(Cfe. 

descrito no Termo de Referência) 

TOTAL R$  R$ 110.000,00 

Obs. Os valores na planilha em anexo são referentes ao serviço de coleta carregamento, 
transporte, Desgaseificação e Inertização. 

Grupo CETRIC para a prestação de serviço de coleta e transporte. 

Figura 01 - Caminhão RoII-On/RoIl-Off 

49 3905.3100 1 www.cetric.com.br 	Acesso Angelo 93ldissera. Ck 20 Km 05 s/n 9  1 cx. Postal 588 1 CEP 89801-970 1 Chapecá - SC f 
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CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

U 

Figura 02— Caminhão RotI-On/RoII-Off com julieta 

Figura 03 - Caminhão Poliguindaste 

Figura 04 - Caminhão tanque e com bombeamento a vácuo 

rigura u - i-  rota ae caminnoes urupo Lt 1 tIU 	 Figura 6— Frota de caminhões Grupo CETRIC 

Forma de Pagamento: mediante boleto bancário, com vencimento em 15 dias da emissão da 
Nota Fiscal do serviço de cada coleta. Será emitido CDF de comprovação de destinação dos 
resíduos, que estará disponibilizado no site da CETRIC após a baixa do boleto bancário. 

1. TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

49 3905.3100 1 www.cetric.com.br 	Acesso Angelo Baldissera, CH 20 Km 05 s/n 9  1 Cx. Postal 588 1 CEP 89801-970 1 Chapecá - SC 



C RIC 
CENTRAL D- TRATAMENTO DE PESIDUOS 

Conforme supracitado, o transporte dos resíduos no Grupo CETRIC, desde a sua 

coleta até a disposição final no Aterro Baldissera Guarapuava ou aterro de Chapecó, 

obedece às legislações vigentes, bem como as diretrizes emanadas pela ABNT NBRs 

7500, 7501, 7503, 9735 e 13221. Além disso, segue as seguintes diretrizes: 

. Veículos devidamente licenciados e vistoriados; 

• Veículos com manutenções rotineiras, preventivas e corretivas; 

• Veículos providos de Kit de Emergência, com equipamentos de contenção, 

segurança e sinalização; 

• Veículos providos de Pasta Preta com todos os documentos pertinentes e 

necessários ao transporte, inclusive o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR 

emitido pelo gerador; 

• App CetriMob de otimização da frota e do transporte (É por meio do App CetriMob 

que o Grupo CETRIC realiza o lançamento da Ordem de Serviço - OS ao motorista 

responsável pela coleta. Após recebimento da OS, o motorista faz o checklist de 

inspeção do veículo no aplicativo. A inspeção diária proporcionada pelo CetriMob 

evita transtornos relacionados a ausência de manutenções mecânicas/elétricas, 

extravio de documentos e desfalque nos kits ou itens de segurança do caminhão, 

por exemplo. Os caminhões que não atendem aos requisitos contidos no checklist 

são bloqueados e não podem realizar coletas até a correção das não 

conformidades); 

• Contêineres com fechamento hermético para proteger os resíduos de intempéries e 

evitar derramamentos/sinistros. 

A CETRIC utiliza caminhões modernos e desenvolvidos especificamente para a coleta 

e o transporte de resíduos, como por exemplo veículos Roil-On Roll-Off, poliguindastes, 

tanques, bombas e equipamentos hidráulicos que possibilitam o levantamento e 

descarregamento dos contêineres (Caçambas estacionárias) de 4 até 40 m 3 . 

Para responder de forma eficiente, a CETRIC gerencia todas as etapas do transporte 

e da destinação final dos resíduos coletados, fornecendo toda a documentação 

necessária, atendendo as normas da ABNT e exigências dos Órgãos Ambientais de 

Controle Ambiental. 

Validade da Proposta: 30(trinta) dias. 

49 3905.3100 1 www.cetric.com.br 	Acesso Áneb Bdissera, CH 20 Km OS s/ng 1 Cx. Postal 588 1 CEP 89801-970 1 Chapecó - SC 



E. 
CENTRAL DE TRATAMENTO DE PESIDUOS 

Atenciosamente. 

Representante Comercial 
Willian Mariani 

CETRIC - Central de Resíduos Ltda. 
Fone: 

Watts: (49) 9 89055690 

o 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA 

04.647.090/0001 -68 30108/2001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

CETRIC 	 DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

19.22-5-02 - Rerrefino de óleos lubrificantes 
19.22-5-99 - Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 
20.13-4-01 - Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais 
20.19-3-99 - Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente 
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e 
ônibus 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 
35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.01-1 -00 - Gestão de redes de esgoto 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1 -00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
39.00-5-00 - Descontamínação e outros serviços de gestão de resíduos 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20 	 S/N 	 KM 5 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNIC(PIO 	 UF 
89.801-970 	 AGUA AMARELA 	 CHAPECO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 3010812001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

t_ 2,0~ 

27/01/2023 09:56 
	

about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2710112023 às 10:08:11 (data e hora de Brasília). 	 Página: 113 
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27/01/2023 09:56 	 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DEINSCRIÇÃO 	 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' DATADEABERTURA 

04.647.09010001-68 	 3010812001 
MATRIZ 	 CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 	 - 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1 -03 - Obras de alvenaria 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo 
50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
52.12-5-00 - Carga e descarga 
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 
52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-04 -Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20 	 SIN 	 KM 5 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

89.801-970 	 AGUA AMARELA 	 CHAPECO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 	 TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 3010812001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa REB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2710112023 às 10:08:11 (data e hora de Brasília). 	 Página: 213 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.647.09010001-68 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

3010812001 

NOME EMPRESARIAL 
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20 	 S/N 	 KM 5 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
89.801-970 	 AGUA AMARELA 	 CHAPECO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	
] 	

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 3010812001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27101/2023 às 10:08:11 (data e hora de Brasília). 	 Página: 313 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 04.647.09010001-68 

NOME EMPRESARIAL: 	 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLJDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$33.500.000,00 (Trinta e Ires milhões, quinhentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	VALMIR BALDISSERA 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 	GUSTAVO BALDISSERA 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 	CAROLINA BALDISSERA ROSSET 

Qualificação: 	 22-Sócio 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 2710112023 às 10:08 (data e hora de Brasilia). 



03/02/2023 10:51 	 Re: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

Re: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

"Edianez Bogo floriano <edianez©etechprime.com.br > 	 3 de fevereiro de 2023 09:36 

Para: pele ntilcoronelvivida. pr . gov. br 

Cc: comprascvv©outlook.com , "Rafael" <rafael@etechprime.com.br > 

Prezados, bom dia. 

Segue orçamento do item que possuímos interesse em participar. 

Edianez Bogo Floriano 
Bióloga 
Tech Prime Enqenharia e Consultoria 
Cel.: + 55 47 98806-8549 
TeL/Fax: + 55 47 3322-7907 
www.etechprirne.com.br  

Em qua., 25 de jan. de 2023 às 09:37, <pelentil©coronelvivida.prgo\Lbr> escreveu: 

Bom dia, 

Solicito orçamento para abertura de nova licitação 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a 
licitação 
e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO. 

' 	Sandra Pelentil 
Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 
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Fia 

TECH i ME' 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

Proposta N. 1221/2023 - REV.00 

Cliente: Prefeitura do Município de Coronel Vivida 

Local: Coronel Vivida/PR 

Ref.-  Passivo Ambiental 

Prezados Senhores, apresentamos nossa proposta para execução de serviços técnicos de 

engenharia, descrito a seguir: 

1. Escopo dos Serviços: 

• Açoes para realização de passivo ambiental. 

2. Tabela de Preços 

ITEM ATIVIDADES Quant Unid VALOR unit VALOR Total 

1 Teste 	de 	Fundo 	de 	Cava 	do 	sistema 	de R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 
abastecimento subterrâneo, com medição de gases 1 Un. 

de porção do solo e analise em laboratório. 

VALORTOTAL.................................................................................................................R$ 	9.500,00 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 

Estão inclusos todos os custos com deslocamentos necessários, estadias de equipe técnica, 

impostos para emissão de NF e todos os demais custos que compõem os serviços solicitados. 

Estando a disposição para esclarecimentos. 

Blumenau, 03 de fevereiro de 2023. 

fk 
~P 

 
Edianez oo 	riano 

TECH PRIME Soluções Ambientais 
Av. Sete de Setembro, n 1  1760, si. 702 

Centro Blumenau/SC - CEP 89010-204 
Edifício Amadeu Business Center 

contato@techpnmeambientai.com.br  
www.techprimeambiental.com.br  
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310212023 às 11:02:30 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEATURA 

CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

TECH PRIME SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

TECH PRIME CONSTRUCOES 	 ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

09.10-6-00 -Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.99-1-01 -Administração de obras 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R SETE DE SETEMBRO 	 1760 	 SALA 702 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
89.010-202 	 CENTRO 	 BLUMENAU 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

RAFAEL@ETECHPRIME.COM.BR 	 (47) 3222-2044 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 1010412018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

about:blank 	 1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL , 

Fis 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

30.156.54510001 -52 1010412018 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

TECH PRIME SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R SETE DE SETEMBRO 	 1760 	 SALA 702 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
89.010-202 	 CENTRO 	 BLUMENAU 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

RAFAEL@ETECHPRIME.COM.BR 	 (47) 3222-2044 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 1010412018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

~_ Z9 À ~j- 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0310212023 às 11:02:30 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 30.156.545/0001-52 

NOME EMPRESARIAL: 	 TECH PRIME SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$80.00000 (Oitenta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

RAFAEL CILONDELOR ASSUNCAO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

ANGELO RAFAEL BOGO FLORIANO 

Qualificação: 
	

30-Sócio Menor (Assistido/Representado) 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 0310212023 às 11:02 (data e hora de Brasília). 



26/01/2023 07:51 	 RE: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

RE: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

"IDEAL Assessoria Ambiental" <idealambiental©outlook.com > 	 25 de janeiro de20'Q '  

Para: pelentil@coronelvivida.pr.gov.br  

Olá boa noite, não realizamos a remoção e destinação do solo contaminado! 

Nessa orçamentação não podemos contribuir. Obrigado pela compreensão. 

IDEAL ASSESSORIA AMBIENTAL 
CREA 50.832/PR CREA 158.679-6/SC 

VISITE NOSSO SITE 

www. idealassessoria. eco. br  

(46) 3242 1000 
Rua Voluntários da Pátria - 3930 1 Centro  1 CHOPINZINHO. 

Rua Pará - 109 1 Centro  l FRANCISCO BELTRÃO. 

De: pelentil@coronelvivida.pjgov.br  <pelentil@  coro nelvivida.prgov.br > 
Enviado: quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 09:37 
Para: comprascvv@outlook.com  <comprascvv@outlook.com > 
Assunto: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

Bom dia, 

Solicito orçamento para abertura de nova licitação 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a 
licitação 
e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO. 

Att 

Sandra Pelentil 
Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 

about:blank 	 1/1 
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RES: Orçamento 

RES: Orçamento 

tecbombastecbombassp. com . br 	 23 de fevereiro de203f 

Para: pelentilcoronelvivida.pr.gov.br  

Boa tarde, 

Falei com o William sobre essa demanda, estaremos lendo o edital e retornando amanha. 

Atenciosamente 

TEGBOMBAS 
[pec-KikzOdo em Postos 'e CombsPve. 

Indtjstrsas o Prcfoto Espec»ts 

'-.- 	cTIc 

CREA W12M599 1 Cf A PR/69954 
CP4P4. O 45461OOO -25 

• (14) 99783-8636 (14) 3326-7795 

Ø tec bom basctecbombassp.com.br  

01-9 tecbombcissp.com.br  

Q OurinhosjsP 

AnteL do irv4)nrnir, pense em sua feponabdk1e com o MOIO Ambne 

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias 
ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague 
a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido. 

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private 
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use 
of the email by you is prohibited. 

De: pelentil©coronelvivida.prgovbr <pelentil©coronelvivida.pr.gov.br > 
Enviada em: quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 11:36 
Para: Tec Bombas Instalações <tecbomQtecbombassp.com.br > 
Assunto: Orçamento 

Bom dia, 

Segue solicitação de orçamento novamente 

Obrigada 

Sandra Pelentil 
Departamento de Compras/Licitações 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 

No contêm vírus.www.avastcom 
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26/01/2023 07:52 	 RE: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

RE: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

4/ 
"Sidinei Nunes" <sidinei©paranaambiental.com.br > 	 26 de janeiro de 2023 0327 

Para: pelentilcoronelvivida.pr.gov.br, comprascvv©outlook.com  

Cc: Luana Cavalier <contato2@paranaambiental.com.br > 

Bom dia Sandra, tb bem? 

A Paraná Ambiental atua na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e o destino final de resíduos 

sólidos industrias com Aterro próprio, não temos equipe de escavação e nem pessoal habilitado para coleta de 

analises e envio para laboratoriais. 

Qualquer dúvidas estou a disposição. 

Atenciosamente. 

420  
Parná 
A M 6 1 Ir i' 1 A 

Sidinei Nunes 
Comercial 

O (46) 99971-4274! (4E 99138-7309 

o (+S) 303-4060 

P. Mato Crosso, Cascavel/PP 

Aterro Industrial Classe 1 Classe II A Classe II 8 

De: pelentil@coronelvivida.prgov.br  <pelentil@coronelvivida.prgov.br > 

Enviado: quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 09:37 

Para: comprascvv@outlook.com  <comprascvv@outlook.com > 

Assunto: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possíve 

Bom dia, 

Solicito orçamento para abertura de nova licitação 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a 
licitação 

e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO. 

ma 

Sandra Pelentil 
Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 

about:blank 	 1/1 



25101/2023 10:15 	 RES: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

RES: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 
	

( 

"SL Instalações" <sI_instalacoes©onda.com.br > 	 25 de janeiro dÓ4 

Para: peIentiIcoronelvivida.pr.gov.br , comprascvv@outlook.com  

Bom dia, 

Só fazemos este serviço em conjunto com a remoção de equipamentos. Não fazemos separadamente. 

Att., 

ENG° - Léo Renato Canaili 

Diretor Executivo - SL Instalações Ltda. 

Telefones: (041) 3278-1772 / 99103-5577 

E-maus: si instaiacoes©onda.com.br  

t@slinstalacoes.com  br 

JIflS!liIflÇões 

DESDE 1989 

http ://shnstaiacoes.com.br  

Só Jesus Cristo Salva 

De: pelentil@coronelvivida.pragov.br  [pelentil@coronelvivida.pragov.br ] 
Enviada em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 09:38 
Para: çQrnp_rascvv@outlook,com 
Assunto: Orçamento para abertura de Nova licitação - URGENTE se possível 

Bom dia, 

Solicito orçamento para abertura de nova licitação 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes que o processo seja encaminhado para a 
IMON licitação 

e publicado o edital para evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS 
FORNECER O ORÇAMENTO. 

Att 

Sandra Pelentil 
Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
Fone: (46)3232-8300 ramal 8356 
Cel. (46)99928-0159 

about:biank 	 1/1 



M PA COMPARATIVO - ESTUDO E RETIRADA DE SOl 

TOMADA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS 

CETRIC - CENTRAL DE TECHPRIME - SOLUÇÕES 1112022. CONTRATO 12/2021. CONTRATO 
MEDIANA 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS AMBIENTAIS LTDA 97/2022. MUNICIPIO DE 04/2022. MUNICIPIO DE 

CORONEL VIVIDA CORONEL VIVIDA  

lote Item Qtde. Unid 
cÓo. 

Descrição 
Valor 

Valor total R$ Valor unit. R$ Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
Valor unit. 

Valor total R$ 
PMCV unitário R$ R$ R$ R$ 

Teste 	de 	Fundo 	de 	Cava 	do 	sistema 	de 

1 1 Unid 21962 abastecimento 	subterrâneo, 	com 	medição 	de 25.000,00 25.000,OC 9.500,00 9500,00 - 5.000,00 9.500,00 9.500,00 

gases de porção do solo e analise em laboratório. 

Escavação, remoção, transporte e destinação do 

solo ou (restos de concretos de bases) das áreas 
2 1 IDo Ton 22487 850,00 85.000,OC 850,00 85.000,00 850,00 85.000,00 

contaminadas. 	(Cfe. 	descrito 	no 	Termo 	de 

Referência)  

VALOR TOTAL ESTIMADO EM R$ 110.000,01 9.500,0 85.000,0 94.500,0 

OBS: Efetuados os cálculos de média e mediana, sendo mais vantajosa a contratação pelo valor Mediana 

Coronel Vivida, 24 de feverear.O de 2023 

Sandra Pelentil 

Departamento de Compras 

'VI 	'' 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° xx/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2  xx/2023 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

Tipo de Licitação: 	 MENOR PREÇO POR LOTE 

Entidade Promotora: 	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Instaurada pelo Prefeito: 	ANDERSON MANIQUE BARRETO 

Comissão de Licitação: 	PORTARIA N 2  491  DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 

Presidente da Comissão 

de Licitação: 	 JULIANO RIBEIRO 

Membro Efetivo: 	 ELAINE BORTOLOTTO 

FERNANDO DE QUADROS ABATTI 

lANA ROBERTA SCHMID 

Membros Suplentes: 	ALINE MARI DOS SANTOS CANOVA 

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAllON 

FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA 

GRASIELI CERBATTO 

1 - PREÂMBULO 

1.1 - O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, nos termos da Lei Federal n 2  

8.666/93, de 21/06/93, Lei Federal 0 9.648/98, de 27/05/98, Lei Federal n° 123/06, de 

14/12/06 e demais dispositivos aplicáveis, representada pela Comissão de Licitação acima 

nominada, realizará Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo "MENOR 

PREÇO POR LOTE", para o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 

REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 

CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 

ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 

SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. O 

recebimento dos Envelopes n 2  01 contendo a documentação de Habilitação e Envelope n 

02 contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até as 09:00 horas do dia xx de 

xxx de 2023, no Setor de Protocolo do Município de Coronel Vivida, localizado no seu prédio 

sede, sito na Praça Ângelo Mezzomo, s/n. A abertura dos envelopes n 2  01, contendo a 

documentação de Habilitação dar-se-á na sala de abertura de licitação do Município de 

Coronel Vivida no mesmo endereço indicado acima, após às 09:00 horas do dia XX de XXX 

de 2023. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, 

formalmente expresso pelo Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo IV, 

ou ainda através de inserção e assinatura em ata, renunciando a interposição de recurso da 

fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a abertura dos envelopes n 2  02, 

contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados. 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 1 de 41 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

1.2 - Se no dia previsto não houver expediente no Município de Coronel Vivida, transfere-se 

à sessão de abertura dos envelopes para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o 

mesmo horário. 

1.2. DAS INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

1.2.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17h00min do 52 

(quinto) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública da Concorrência 

Pública, por qualquer cidadão. Em se tratando de pretenso licitante, a impugnação 

poderá ser aduzida até às 17h00min do 2 (segundo) dia útil anterior à data fixada para a 

realização da sessão pública. 

1.2.2. A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, devendo conter o nome completo do responsável, indicação da 

modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada na sede do 

Município de Coronel Vivida, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 

08h00min às 17h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

1.2.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, sendo 

a respectiva decisão e disponibilizada no site www.coronelvivida.pr.gov.br , adotando-se, 

se necessário, as providências fixadas na Lei n 2  8666/93. 

1.2.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os 

respectivos prazos legais. 

1.3. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

1.3.1. O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o edital deverá solicitá-los 

por escrito à Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo, no endereço 

indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h00min, ou encaminhada através 

de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br ,  dentro do prazo de 

até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a sessão de abertura da 

licitação. 

1.3.2. As respostas aos questionamentos estarão disponíveis aos consulentes e 

interessados, no site www.coronelvivida.pr.gov.br  e passarão integrar o edital. 

1.3.3. O expediente desta Administração se dá de 2 2  a 6 2  feiras, no horário compreendido 

das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

2 - DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 

ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 

CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 

ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 
SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme Termo de Referência, Anexo 1 deste 

edital. 

2.1.1 - O prazo de registro de preços será de 12 (doze) meses. 

2.2 - Da escolha pelo registro de preços: 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 2 de 41 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

2.2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à contratação futura de produtos e/ou serviços, onde 

as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em 

documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as 

aquisições e contratações são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a 

Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedores do certame. 

2.2.2 - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 

onde a empresa vencedora manterá seus preços registrados, durante o período de 12 

(doze) meses, tornando-os disponíveis em caso necessite, o Município de Coronel Vivida 

efetuará as contratações do objeto, nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos 

preços registrados no certame. 

2.2.3 - As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata de 

Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do 

seu pagamento. 

2.2.4 - A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de Coronel 

Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando as 

quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

2.2.5 - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras 

contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

2.2.6 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

2.3 - Da justificativa 

A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 2 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência, empresas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na 

Lei Federal n 2  8.666/93 e demais legislações complementares vigentes e pertinente à 

matéria, bem como, as exigências contidas no presente edital. 

*A pertinência do ramo de atividade da empresa com a do objeto da presente licitação, será 

analisada juntamente com os documentos de habilitação. 

3.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Concorrência, empresas: 

a) Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 

sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

b) Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo 

a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 
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c) Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais 

e empresas enunciados nos incisos 1, li e III do art. 92  da Lei Federal n 9  8.666/93. 

d) Não poderão participar da presente licitação as empresas 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. 

e) Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

f) O presidente da Comissão de Licitação fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio 

do 	Tribunal 	de 	Contas 	do 	Estado 	do 	Paraná 	- 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  e no sítio 

da Tribunal de Contas da União através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

verificando se a mesma foi declarada inidônea por algum ente público, caso seja 

comprovado tal ato, a mesma estará impossibilitada de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, e havendo necessidade, será juntada cópia do processo 

administrativo do ente público que declarou a licitante inidônea junto ao processo em 

epígrafe. 

3.3. Poderão participar da Concorrência, porém não poderão concorrer entre si empresas 

com sócios em comum ou da mesma família. Caso apresentem proposta para o mesmo item, 

ambas serão desclassificadas do item, 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "01" e "02" E DA CARTA DE 

CREDENCIAMENTO 

4,1 - Os envelopes n2  01 e 02, contendo, respectivamente, a documentação referente à 

habilitação e proposta de preço, deverão ser protocolados preferencialmente pelo 

proponente em envelopes opacos (que não sejam transparentes), mantendo desta forma o 

sigilo dos documentos, conforme estabelecido no § 3, Art. 3, da Lei Federal n 9  8.666/93 
(sob pena de não o fazendo, acarretar a possibilidade de desclassificação de sua proposta), 

na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, 
constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  XX/2023 

ENVELOPE N 2 01— DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 

AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 

LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 

EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. 
RAZÃO SOCIAL: 

C N PJ: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE: 

E-MAIL: 

DATA DE ABERTURA XX de XXX de 2023. 

HORA DE ABERTURA 09:00 horas. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  XX/2023 

ENVELOPE N 2  02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 

AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 

LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 

EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DATA DE ABERTURA: XX de XXX de 2023. 

HORA DE ABERTURA: 09:00 horas. 

4.2 - O proponente deve entregar os envelopes no Setor de Protocolo do Município de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná, no endereço citado no preâmbulo, até a data e horário 

máximo estipulado, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-

se como horário de entrega o protocolado pelo município. 

4.3 - No horário e local indicado no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da 

Concorrência Pública, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame, os quais deverão apresentar: 

a) Cópia do estatuto social, contrato social em vigor outro instrumento de registro 

comercial (podendo ser a certidão simplificada da Junta Comercial emitida no máximo 

90 dias antes da data de abertura dos documentos de habilitação), registrado no órgão 

competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo 

constante no Anexo II, ou ainda, formalizar uma PROCURAÇÃO por instrumento público 

ou outro documento equivalente, na forma da lei e em plena validade, nomeando o 

representante legal para representá-lo junto ao Município de Coronel Vivida, com 

poderes para acordar, discordar, interpor e/ou manifestar a desistência da interposição 

de recursos, assinar atas de reuniões, assinar todo e qualquer documento relativo ao 

processo de licitação, cumprir exigências, prestar declarações, firmar compromissos, 

requerer e transigir em nome do proponente, bem como para acompanhar as demais 

ocorrências em relação à presente licitação, sendo que o documento deverá ser entregue 

à Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes n 2  01; 

c) O representante legal ou procurador deverá apresentar documento oficial de 

identificação que contenha fotografia; 
d) Caso o proponente deseje participar pessoalmente da sessão, é dispensável a 

apresentação da carta de credenciamento, procuração por instrumento público ou outro 

documento equivalente, podendo neste caso ser apresentado o Contrato Social em vigor 

ou ainda outro documento equivalente, podendo ser a Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, na forma da lei e em plena validade, que comprove sua qualificação como 
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proprietário e/ou sócio da empresa. 

5- DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

5.1 - O Envelope n 2  01 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

relacionados nos subitens: 

5.1.1 - Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

- 	 documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n 2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários 

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do 

artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento da Concorrência; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 
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e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em relação a tributos municipais, expedida 

pela Prefeitura do município sede da licitante; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 

12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst.jus.br/certidao).  

5.1.3 - Da Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho. 

b) Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável 

Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física 
do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor 

dos Serviços , expedida por Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho e profissionais. 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 
passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta 

licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU 
ou OUTRO CONSELHO, em nome do profissional comprovadamente integrante do 

quadro atual da licitante. 

c.1) O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 

técnica, ficará (ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de 
responsável(eis) técnico(s). 

c.2) Caso haja substituição do profissional, tal substituição deverá ser aprovada pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, devendo para tanto apresentar outro 
profissional detentor de capacidade técnica igual ou superior a do profissional 
apresentado nesta licitação. 
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Observações: 
* Os documentos solicitados no item a, b e c, acima, devem 
manter correspondência em relação aos conselhos e os 
profissionais. Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o 
profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a 
empresa registrada no CAU o profissional responsável técnico 

deve ser do CAU. 
* Considerando o Acórdão n 9  135712018 - TCU - Plenário, que 
apoiando-se em julgamento exarado no Acórdão n 2  212612016 

- TCU - Plenário, que fixou que "É ilegal a exigência de quitação 
de anuidades do Crea, para fins de habilitação, pois o art. 30, 
inciso 1, da Lei 8.66611993 exige apenas o registro na 
entidade.", concluiu que: "A necessidade de quitação de 
anuidades do CREA contido no art. 69 da Lei 5.194166 foi 

derrogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666193), com a exigência 
apenas da inscrição na entidade profissional competente, 
devendo se interpretar o sistema infraconstitucional à luz dos 
princípios da ampla concorrência, afastando exigências que não 
sejam indispensáveis." 

d) Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a 

admissão até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de 

contrato, ou ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde 

conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se 

da mesma Certidão elencada no item "a", não sendo necessário apresentação de cópia do 

mesmo documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

e) Declaração unificada (idoneidade, inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, 

condições de habilitação, 	incompatibilidade negocial, qualidade ambiental e 

sustenta bilidade, ME OU EPP e elementos editalícios), conforme modelo Anexo III. 

Caso a empresa apresente no envelope de documentos de habilitação o Certificado do 
Cadastro de Licitantes junto ao Município de Coronel Vivida, com validade igual ou 
superior a data de abertura das propostas, a mesma fica desobrigada de apresentar o 
documento exigido no item 5.1.1, letras "a" e/ou "b". 

5.2 - O TERMO DE RENÚNCIA (Anexo IV) poderá ser entregue juntamente com a 

documentação solicitada neste item, ou diretamente à Comissão de Licitação pelo 

representante credenciado pelo licitante, caso ocorra a necessidade. 

5.3 - Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista aplicável às Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em 
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conformidade com a Lei Complementar n. 2  123/06, de 14/12/2006: 

a) No caso de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa 

licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situações, conforme 

modelo constante no Anexo III (declaração unificada), diretamente a Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, no início da sessão de abertura dos envelopes n 2  01. 

Poderá também ser enviada dentro do envelope n 2  01 (de Habilitação), ou ainda em um 

terceiro envelope. 

b) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda a documentação exigida em 

edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

c) Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da 

regularidade fiscal e/ou trabalhista, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para apresentação 

de nova documentação já isenta das restrições apresentadas anteriormente, visando 

desta forma, a comprovação da regularidade. 

d) A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na 

decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, 

sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações 

contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável a matéria, sendo 

facultada ào Município de Coronel Vivida, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

5.4 - Disposições Gerais Referentes aos Documentos: 
5.4.1 - Os documentos que não especificarem a data de validade terão validade de, no 

máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão 

de prazo diferente na própria certidão ou no edital de licitação. 

5.4.2 - A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser 

suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o 

ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 

5.4.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o 

original ou publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os documentos 

apresentados para o presente certame, deverão estar dentro de seu prazo de validade, 

sob pena de inabilitação do proponente. 

5.4.4 - Caso a empresa obtenha qualquer documento via Internet e o apresente para o 

presente certame, a habilitação do proponente estará condicionada à consultas a serem 

realizadas via Internet, pelos Membros da Comissão de Licitação durante o certame. 

5.4.5 - A autenticação dos documentos pelos Membros da Comissão de Licitação poderá 

ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no 

envelope de documentação (Envelope n 2  01), e apresente o original até o momento da 

análise de seus documentos. 

5.4.6 - Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 

habilitação que não tenham sido devidamente protocolados em envelope próprio 
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(envelope n 2  01), e no horário estipulado, sendo que a falta de quaisquer documentos 

implicará na inabilitação do licitante. 

5.4.7 - Os documentos poderão ser apresentados respeitando a sequência constante no 

presente Edital, e se possível, não contendo folhas soltas ou sem a devida paginação. 

5.4.8 - É indispensável que todos os documentos que compõe a habilitação estejam 

inseridos dentro do Envelope n 2  01, mesmo que alguns deles tenham sido apresentados 

em outra fase do certame. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A proposta de preço - ENVELOPE "02", em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo 

licitante ou por seu representante legal, redigida em português e impressa, em papel 

branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em todos os campos, deverá 

ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e deverá conter: 

a) Nome, endereço e CNPJ; 

b) Número da Concorrência; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

deste Edital; 

d) Valor proposto, em moeda corrente nacional. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; 

f) Prazo de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de registro diferente do solicitado, serão entendidas como 

válidas pelo prazo solicitado no edital. 

6.2 - A ausência de assinatura na proposta emitida pela proponente, poderá ser suprida se o 

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato. 

6.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

6.4 - No preço cotado obrigatoriamente deverão estar incluídas todas as despesas com 

impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, despesas com transporte, 

seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá rios, securitárias, e/ou 

quaisquer outros ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, não 

cabendo ao Município de Coronel Vivida quaisquer custos adicionais. 

6.5 - Os preços cotados pela concorrente do objeto da presente licitação deverão ser em 

moeda corrente no país, sendo que o mesmo no sofrerá qualquer reajustamento sob 

nenhuma hipótese. 
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6.6 - Deverá ser observado o preço unitário máximo para de cada item, conforme o ANEXO 1 

(Termo de Referência), sendo que o valor equivalente a este preço em reais não sofrerá 

nenhum reajuste. 

6.7 - Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações constantes do 

ANEXO 1 (Termo de Referência). 

6.8 - A apresentação da proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 

proponente tomou conhecimento de todos os elementos especificados, documentação da 

Licitação, e que obteve do município, informações satisfatórias para elaboração de sua 

proposta. 

6.9 - Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências 

deste Edital e seus anexos. 

6.10 - O valor deverá ser discriminado em Reais, com até 02 (duas) casas após a vírgula. 

7 - DO PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES "01" E"02" 

7.1 - Serão abertos os envelopes n 2  01, contendo a documentação relativa à habilitação dos 

licitantes e procedidas sua apreciação. 

7.2 - Serão consideradas inabilitados os licitantes que não apresentarem os documentos 

exigidos no item 5 deste edital. 

7.3 - Após a abertura dos envelopes n 2  01, a Comissão de Licitação apreciará a 

documentação dos proponentes, comunicando a esses do resultado da habilitação, na 

mesma sessão e/ou através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Licitador. 

7.4 - A Comissão de Licitação comunicará aos proponentes a data de abertura dos envelopes 

n 2  02, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não se realize na 

mesma sessão. 

7.5 - Os envelopes n 2  02, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos 

proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua 

denegação. 

7.6 - Serão abertos os envelopes n2  02, contendo a proposta de preço dos proponentes 

habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

7.7 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 

deste edital promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 
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7.8 - O Julgamento e classificação das propostas será de acordo com o estabelecido no item 

8 deste edital. 

7.9 - Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais 

constarão os nomes das proponentes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento 

da habilitação e da proposta de preço, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e por todos os proponentes presentes. 

7.10 - Qualquer declaração ou manifestação de proponente, desde que ocorrida no 

transcurso das sessões de recebimento e abertura dos envelopes, deverá obrigatoriamente, 

ser reduzida a termo e constar na respectiva Ata. 

7.11 - Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes da documentação e da 

proposta de preço, somente poderá fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, 

apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o 

representante legal da proponente. 

8- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1 - A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", e será julgada dentro desse 

critério. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas 

as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o 

proponente que apresentar o Menor Preço para cada LOTE desta licitação, respeitado o 

critério de aceitabilidade de preços, fixado no item 9.1 deste edital e Termo de Referência - 

Anexo 1. 

8.2 - Será desclassificada a proposta de preço que: 

a) Alterar quantidade constante no edital; 

b) Cotar valor manifestamente inexequível; 

c) Não atender as exigências contidas no presente edital; 

d) Excederem ao preço máximo total do lote. 

8.3 - A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas por ordem numérica 

crescente e desclassificará as que cotarem valor manifestamente inexequível, ou não 

atenderem as exigências contidas no presente edital ou seus anexos. 

8.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada primeiramente a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

previsto na Lei Complementar n 2  123/2006, de 14/12/2006. Caso não ocorram as condições 

informadas na lei mencionada, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o 

qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente observado o 

disposto no inciso II do § 22 do art. 32  da Lei Federal n2 8.666/93. 

9 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS - VALOR MÁXIMO 

9.1 - O valor máximo total estimado estabelecido pela administração municipal para a 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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contratação do objeto da presente licitação é de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e 
quinhentos reais). 

9.2 - A competição do certame licitatório se dará POR LOTE, devendo o licitante formular sua 

proposta observando o preço máximo definido no presente Edital, não podendo ultrapassá-

lo, sob pena de desclassificação. 

9.3 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do 

artigo 109 da Lei n 9  8.666/93, o qual será recebido e processado conforme segue: 

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante. 

b) julgamento das propostas. 

c) anulação ou revogação da licitação. 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento. 

e) rescisão da ata de registro de preços, a que se refere o inciso 1 do art. 79 desta Lei. 

(Redação dada pela Lei n 2 8.883, de 1994). 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou da ata de registro de preços, de que não caiba recurso 

hierárquico. 

§ 1 9  A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", " c "  e "d", excluídos os 

relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e 'b", se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata. 
§ 22 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 

ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 39 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

§ 4 2 0 recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 59 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
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10.2. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Paraná, 

nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h00min às 17h00min. 

10.3. O recurso deverá ser apresentado por escrito, dirigido ao Presidente da Comissão de 

Licitação, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do 

certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser protocolada na sede do Município de Coronel Vivida, no endereço 

indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h00min, ou encaminhada através de 

e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br . 

11— DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATAÇÃO E PRAZOS 

11.1 - A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver 

manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

11.2 - Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 

mesmos. 

11.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 

regularidade de todos os procedimentos adotados. 

11.4 - A autoridade competente: 

11.4.1 - Deverá anular a presente Concorrência, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou 

11.4.2 - Poderá revogar a presente Concorrência, a seu juízo, se for considerada 

inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

11.4.3 - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n 2  

8.666/93. 

11.4.4 - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que a ata de registro de preços, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

11.5 - Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ata de registro 

de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n 9  8.666/93. 

11.5.1 - A ata de registro de preços deverá ser assinado pelo representante legal da 

empresa ou seu preposto habilitado. 

11.5.2 - O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida; 

11.5.3 - Opcionalmente, a ata de registro de preços poderá ser enviado via e-mail à 

empresa para que seja colhida a assinatura do responsável, ou preposto habilitado, para 
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posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

11.6 - O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 11.5, convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

11.7 - O prazo de que trata o item 11.5 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que 

alude o art. 57, §§ 12 e 2, da Lei Federal n 2  8.666/93. 

11.8 - A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, no ato da assinatura da ata de 
registro de preços: (caso necessário) 

11.8.1 - Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 

deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU 

ou outro conselho do Estado do Paraná. 

11.8.2 - Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto 

ao CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

11.9 - Poderá ser solicitada a detentora, a qualquer tempo, demonstração da composição 

dos custos dos serviços contratados. 

11.10 - Farão parte integrante da ata de registro de preços, o presente edital e seus anexos, 

bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a 

presente licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

11.11 - A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, 

pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 2  

8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiai7s que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da 

ata de registro de preços não mencionados. 

11.12 - A Administração deverá providenciar a publicação resumida do instrumento da ata 

de registro de preços e de seus eventuais aditamentos, por força da disposição contida na 

Lei n 2  8.666/93. 

11.13 - A ata de registro de preços terá o prazo de 12 (doze) meses. 
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12— DA SUBCONTRATAÇÃO 

121- Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata 

de Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

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

12.2- Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

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

123- Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

13— PRAZO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1 - Do prazo e critérios de aceitação do objeto aceitação dos itens estão fixadas 

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

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

14- DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

14.1 - As obrigações da detentora estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

16- DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 - A forma de pagamento está detalhada no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a formulação das 

propostas. 

17 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

17.1 - Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital 

correrão por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento, e conforme 

abaixo: 
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ÓRGÃO: 11—SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.82.99 - Serviços de Controle Ambiental em Geral 

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

PRINC. 

00 11/01 555 2.043 Preservação Ambiental 595 2366 3.3.90.39.82.99 

11.001.18.541.0026.2.043 

18 - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

18.1 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão 

reajustados. 

18.2 - Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a detentora requerer e demonstrar 

documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 

artigo 65, II, "d", da Lei n 2 8.666/93. 

18.2.1 - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

18.3 - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

18.4 - 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. 

18.5 - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

19 - DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 - O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de 

outro processo disponível. 

19.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

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

pelo mercado. 

19.2.1 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 

desde que demonstrar a inviabilidade de redução. 

20- DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

20.1 - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n2 

8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 
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unilateralmente a ata de registro de preços, 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. 

20.2 - A ata de registro de preços poderá ser rescindida pelos motivos previstos na Lei 

8.666/93. 

20.3 - Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do 

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

21 - DA ANTICORRUPÇÃO 

21.1 - As condições anticorrupção estão detalhadas no item 13 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

22 - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 - As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão 

detalhadas no item 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelos licitantes para a formulação das propostas. 

23 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

23.1 - SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA 

23.1.1 - A proponente que não honrar a proposta protocolada, ou ainda não cumprir com 

as exigências do presente Edital, poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades: 

23.1.1.1 - Advertência. 

23.1.1.2 - Multa de até 20% do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, 

neste caso, as penalidades dos itens seguintes: 

- Suspensão do direito de licitar, com a Administração Municipal, pelo prazo que a 

autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da 

natureza da falta. 

II - Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública. 

23.2 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

23.2.1 - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a detentora ficará 

sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim considerado pela Administração 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidades das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de 

preços. 

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

contratar com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 
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23.2.2 - As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 24.2.1 poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

23.2.3 - Das Particularidades da Multa: 

23.2.3.1 - A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma 

diferente da ata de registro de preços, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução 

do objeto da ata de registro de preços, 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 inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, 

calculada sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a 

ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 

23.2.3.2 - 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 execução da ata de 

registro de preços. 

23.2.3 - A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 

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

23.2.4 - Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de 

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

eletrônico no e-mail registrado em Ata/Ata de registro de preços, 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. 

23.2.5 - 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. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 - O presente edital e seus anexos encontram-se à disposição para verificação e retirada 

por parte dos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Coronel Vivida, na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro - Caixa Postal n 013- CEP 85.550-
000 - Coronel Vivida, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br  
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24.2 - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado válido 

24.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.4 - Das sessões públicas de processamento da Concorrência serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 

presentes. 

24.4.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

24.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem 

como as propostas, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 

licitantes presentes que desejarem. 

24.6 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

24.7 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial do Município. 

24.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação/proposta que não forem 
abertos durante a licitação deverão ser retirados no Departamento de Licitação do 

Município de Coronel Vivida, Paraná, após a celebração da ata de registro de preços, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de inutilização (de seu conteúdo por meio de 
incineração ou picotagem). 

24.9 - A DETENTORA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento objeto desta licitação, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

24.10 - São de responsabilidade da DETENTORA, todos os encargos trabalhistas, 

previdenciá rios, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento objeto da presente 

licitação e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá o objeto da contratação. 

24.11 - A empresa licitante fica obrigada a garantir a qualidade dos serviços/produtos 

entregues. 

24.12 - Deverão ser respeitadas todas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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24.13 - O CONTRATANTE reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender o fornecimento 

contratado, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se, 

para tanto, os preços unitários. 

24.14 - Na execução e recebimento do produto fornecido, serão observadas as disposições 

da Lei n 2 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

24.15 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

24.16 - Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pela Presidente da 

Comissão de Licitação, que decidirá, com base na legislação vigente. 

- 	24.17 - No julgamento da habilitação e das propostas a Comissão Permanente de Licitação, 

no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou 

falhas, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo. 

24.18 - A ausência de assinatura em documento, incluindo a proposta de preços, emitido 

pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir 

poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 

24.19 - Considerando o disposto no Art. 32  da Lei n 2  13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 

administrativo, caberá a este: 

- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura 

com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a assinatura 

constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a 

comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

24.20 - Integram o presente Edital: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de carta de credenciamento. 

Anexo III - Modelo de declaração unificada (idoneidade, inciso XXXIII do art. 72  da 
Constituição Federal, condições de habilitação, incompatibilidade negocial, qualidade 

ambiental e sustentabilidade, ME OU EPP e elementos editalícios). 

Anexo IV - Modelo de termo de renúncia. 

Anexo V - Modelo da proposta comercial. 

Anexo VI - Minuta da ata de registro de preços. 
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24.21 - Dúvidas a respeito desta Concorrência Pública poderão ser dirimidas no horário 

compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de 

Licitações, sito na Praça Ângelo Mezzomo s/n. neste município. Informações: Departamento 

de Licitações: (046) 3232-8300. 

24.22 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Coronel Vivida. 

Coronel Vivida, xx de xxxx de 2023. 

J1iano Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  xx/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. Objeto: 
1.1. Registro de preços para serviços de escavação, remoção, transporte e destinação do 

solo e resíduos de concreto contaminado de forma ambientalmente correta das áreas 

contaminadas e análise de Fundo e lateral de Cava, coleta e encaminhamento de amostra de 

solo para análise em laboratórios. 

VALOR VALOR 
COD. -. 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇAO UNITÁRIO TOTAL 
PMCV 

TESTE 	DE 	FUNDO 	DE CAVA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO, COM MEDIÇÃO 
1 1 1,00 UN 21962 9.500,00 9.500,00 

DE GASES DE PORÇÃO DO SOLO E ANALISE EM 

LABORATÓRIO.  

ESCAVAÇÃO, 	REMOÇÃO, 	TRANSPORTE 	E 

DESTINAÇÃO 	DO 	SOLO 	OU 	(RESTOS 	DE 

2 1 100,00 ton 22487 CONCRETOS 	DE 	BASES) 	DAS 	ÁREAS 850,00 85.000,00 

CONTAMINADAS. (CFE. DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA)  

VALOR TOTAL DOS LOTES 94.500,00 

R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais) 
Requisição do LC n 2  162/2023. 

2. Justificativa: 
2.1. Levando em consideração que na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do município 

onde foram retirados os elementos notáveis do sistema de abastecimento de combustíveis e 

do tanque subterrâneo já desativados há a necessidade de retirada de solo e resíduos no 

local. Portanto faz-se necessário a contratação de empresa para escavação, remoção, 

retirada, transporte e destinação final de solo e resíduos de concreto contaminado, dos 

elementos notáveis restantes de forma ambientalmente correta dos mesmos e análise de 

Fundo e lateral de Cava. 

2.2. Justificativa para novo processo: A abertura do novo processo se faz necessário devido 

ao término dos saldos da última Contratação. 

2.3. As quantidades foram estimadas com base na prospecção de demanda apontadas no 

último processo. 

3. Avaliação do Custo: 
3.1. O custo total estimado da presente execução do serviço é de R$ 94.500,00 (noventa e 
quatro mil e quinhentos reais), conforme mapa comparativo em anexo. 

3.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 
aos praticados no mercado. 

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

ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 
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3.4. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

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

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

estimar o custo de uma unidade. 

3.5. No item 02 Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo das Áreas 

Contaminadas a quantidade de 100 toneladas, é uma estimativa, a qual será confirmada 

após a análise e Estudo de Fundo e lateral de Cava, sendo assim, o Contratante pagará o 

valor da quantidade real que for retirada. Se passar dessa estimativa o valor será aditivado. 

4. Dos critérios: 
4.1. Tipo de licitação: Menor Preço 

4.2. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

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

S. Licitação para Ampla Concorrência: 
5.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO AOS ART. 47 E 48 DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N2  147/14: 

5.2. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 2  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

5.3. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

5.4. Após as coletas dos orçamentos para elaboração do preço máximo, não foram 

localizados 03 fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, situadas em âmbito local ou regional, capazes de cumprir as exigências, nos termos do 

Art. 49 Lei 123/2006 e Decreto Municipal n2 7643/2021. 

6. Obrigações Gerais da Detentora: 
6.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

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

vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

6.3. 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. 

6.4. Fornecer os produtos e executar o serviço 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. 
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6.5. Efetuar a execução dos serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

6.6. 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. 

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

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

6.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços do Termo 

de Referência. 

6.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos serviços, devendo reparar, corrigir, 

remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos e serviços que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

6.10. É de responsabilidade da Detentora selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para a função a ser exercida na execução dos serviços, em seu nome, observando 

rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 

assistenciais, securitárias e sindicais e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante. 

6.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

6.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como: embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

6.13. Os equipamentos, maquinários, veículos, ferramentas, EPI's (Equipamentos de 

Proteção Individual) e outros que se fizerem necessários para execução dos serviços 

deverão ser fornecidos pela Detentora. 

6.14. Para a execução dos serviços a Detentora deverá possuir os veículos (caminhão Muk, 

caçambas ou guindastes), máquinas que devem ser próprios ou estarem na posse da 

Detentora em razão de Leasing, contrato de locação ou outro documento equivalente. 

6.15. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

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

6.16. Não manter em seu quadro de pessoal, menores 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. 

6.17. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.18. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n2 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

6.19. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

6.20. Permitir o acesso do Gestor, Fiscal, para supervisionar e acompanhar a execução dos 

serviços prestados. 
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6.21. Item 01: Teste de Fundo e lateral de Cava 
6.21.1. A Detentora deverá realizar a análise de Fundo e lateral de Cava, fazer os Testes 

(Bombas e canalização), com medição de gases necessários dos mesmos e coletar porção do 

solo e encaminhar para analise em laboratório em pelo menos 02 amostras. O estudo deverá 

ser realizado conforme anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.2. A Detentora deverá realizar a medição e locação de no mínimo 05 pontos para a 

comprovação ou não de materiais contaminados existentes no local, conforme Anexo III, 

item 3.4 da Resolução SEDEST n 2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.3. A Detentora deverá elaborar relatório de análises da destinação de solos e análise 

química e laudo analíticos conforme Resolução SEDEST n 2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.4. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.22. Item 02: Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo e resíduos de 
concretos e tubulações das Áreas Contaminadas. 
6.22.1. Após realizado o Estudo de Fundo de Cava se for confirmada a presença de 

substâncias químicas no solo, que causam risco à saúde e ao meio ambiente, a Detentora 

deverá realizar a escavação, remoção, transporte e destinação do solo, restos de concretos e 

tubulações contaminados do local. 

6.22.2. A Detentora deverá fazer a obtenção das Autorizações Ambientais protocolada no 

órgão ambiental caso necessário para a segregação e destinação de solo conforme item 4 do 

anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.3. A Detentora deverá realizar a escavação para remoção do solo proveniente do 

processo deverá ser segregado e acondicionado adequadamente pelo responsável técnico 

conforme item 4 do anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.4. A Detentora quando do envio do resíduo autorizado, a mesma deverá 

obrigatoriamente, registrar carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de 

movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr),  sendo necessária a confirmação também 

pelos receptores dos resíduos. Os certificados de recebimento do resíduo e a Autorização 

Ambiental para destinação do mesmo deverão ser anexados ao relatório, conforme item 4 

do anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.5. A Detentora deverá realizar a destinação final dos resíduos (solo contaminado) 

conforme requisitos da Portaria IAT n2  033 DE 21/02/2022, ou outra que vier a sucedê-Ia, 

observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. 

6.22.6. Os resíduos removidos do local, deverão ser pesados com o acompanhamento do 

gestor ou fiscal ainda no município de Coronel Vivida, bem como devem ser destinados de 

forma ambientalmente correta. 

6.22.7. A Detentora deverá apresentar os comprovantes de destinação bem como os 

certificados para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de 

Coronel Vivida-PR, para posterior arquivamento. 

7. Obrigações do Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

7.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 
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no cumprimento das obrigações assumidas. 

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

7.4. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto deste Termo de 

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

especificações e condições estabelecidas. 

7.5. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos fiscais designados, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.7. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os serviços em 

desacordo com o previsto neste instrumento, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl 

da Lei Federal n 9  8.666/93. 

8. Prazos e Critérios de Aceitação do Objeto: 
8.1. Os serviços serão executados na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do Município 

de Coronel Vivida-PR, localizado na Rua Primo Zeni, s/n Bairro Schiavini. 

8.2. A prestação dos serviços deverá ser realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho Ordem de Execução de Serviços na 

conformidade das orientações e especificações técnicas existentes. 

8.3. Os serviços serão requisitados sob demanda da Secretaria de Obras, Viação e 

Urbanismo, e obrigatoriamente deverá ser precedido da apresentação da Ordem de 

Execução de Serviços, expedido pelo Setor de Compras do Município. 

8.4. A Detentora fica responsável por observar e atender as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho: NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI. NR  12 - 

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

9. Qualificação Técnica: 

9.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Jurídica 
(proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta 
licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre as 

atribuições deste conselho; 

9.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente 

e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá 
atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida por 

Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu 

prazo de validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho 

e profissionais; 
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9.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 

passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta 

licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU ou 

OUTRO CONSELHO, em nome do profissional comprovadamente integrante do quadro atual 

da licitante; 

9.3.1. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 
técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) 

técnico(s). 
9.3.2. Caso haja substituição do profissional, tal substituição deverá ser aprovada pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, devendo para tanto apresentar outro 
profissional detentor de capacidade técnica igual ou superior a do profissional 
apresentado nesta licitação. 

Observações: 
* Os documentos solicitados nos subitens 9.1, 9.2 e 93, acima, devem 
manter correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. 
Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o profissional 

responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a empresa 
registrada no CAU o profissional responsável técnico deve ser do CAU. 
Da mesma forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve 
ser do profissional integrante do quadro da empresa e pertencente ao 
conselho de classe em que a empresa estiver registrada. 

9.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada na alínea "a", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, 

desde que cumpra as demais exigências solicitadas; 

10. Forma de Pagamento: 

10.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução dos serviços, apresentação da respectiva nota fiscal com 

discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura 

e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

10.2. 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) emitida eletronicamente através do site 

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

do processo licitatório. 

10.3. 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. 

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

11. Da Vigência e da Alteração: 
11.1. A presente Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 

vigência de 12 (doze) meses. 

12. Dotação Orçamentária: 
12.1. Conforme Princípio do Planejamento e indicação contábil em anexo. 

13. Da Anticorrupção: 
13.1. 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 Termo de Referência, 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 Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

14. Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços: 
14.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 
14.2. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 2  7.480 de 06/01/2021, 
para as aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, 

14.3. Da Secretaria de Meio Ambiente, como fiscal, Alice Lusco Salvi, Decreto Municipal n 2  
7.544 de 19/02/2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 
Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

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

Referência, projeto e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 
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Mauro Busanello 	 Alice Lusco Salvi 

Secretário de Obras, Viação e Urbanismo 	 Secretaria de Meio Ambiente 

Gestor 	 Fiscal 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023. 

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

anexados junto ao processo licitatório. 
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ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  XX/2023 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(documento optativo) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da Cédula 

de Identidade sob n2  CPF sob n 2  , a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica n 2  XX/2023, instaurado pelo Município 

de Coronel Vivida, Estado do Paraná. 

Na qualidade de representante legal da empresa 	 / outorga-se ao(à) acima 

credenciado(a), dentre outros poderes, o de acordar, discordar e transigir, bem 

como para acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao 

direito de interposição de Recurso, 

de 
	

de 2023 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO OU REALIZAR CONFERÊNCIA ATRAVÉS DE AGENTE 

ADMINISTRATIVO, CONFORME ITEM 26, SUBITEM 26.6 DESTE EDITAL. 
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  XX/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA (IDONEIDADE, INCISO XXXIII DO ART. 72  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL, 

QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, ME OU EPP E ELEMENTOS EDITALÍCIOS) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

A Empresa 	 , devidamente inscrita no CNPJ n 2  	com endereço 

na Rua 	 , nQ_, CEP: 	na cidade de 	Estado do 	, telefone () 

por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) ________/ portador do CPF n 2  

e RG n 2 	 , DECLARA para fins de licitação que: 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

II - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei 

n 2  8.666/93, acrescido pela Lei n 9  9.854/99. 

III - Compromete-se a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação. 

IV - Não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial 

com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF. 

V - Atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto 

Estadual n° 6.252/06, de 22 de março de 2006. 

VI - Nos termos do art. 39,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na 

situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

VII - ACEITA E SE SUBMETE, sem reservas, a todos os elementos editalícios, às cláusulas 

contratuais constantes dos autos da Concorrência Pública n 9  XX/2023, às condições físicas 

ora estipuladas para a execução do objeto licitado, assim como, as informações técnicas 

complementares. 

E por ser expressão de verdade, dou fé, 

de 
	

de 2023. 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO IV 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  XX/2023 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 
(documento optativo) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA, 

n 9  XX/2023, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n 2  8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a proponente que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da 

fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos 

proponentes habilitados. 

de 
	

de 2023 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO V 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  XX/2023 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

Razão Social: 

CN Pi: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Agência: 

Conta Bancária n 2 : 

Banco: 

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, 

modalidade Concorrência Pública, n 9  XX/2023, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E 

RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS 

ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E 

ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme 

termo de referência —Anexo 1; nas seguintes condições: 

VALOR ALOR 
 

TOTAL 
COD. - UNITÁRIO 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO ESTIMADO 
PMCV PROPOSTO 

R$ 
PROPOSTO 

R$ 
TESTE 	DE 	FUNDO 	DE CAVA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO, COM MEDIÇÃO 
1 1 1,00 UN 21962 

DE GASES DE PORÇÃO DO SOLO E ANALISE EM 

LABORATÓRIO.  

ESCAVAÇÃO, 	REMOÇÃO, 	TRANSPORTE 	E 

DESTINAÇÃO 	DO 	SOLO 	OU 	(RESTOS 	DE 
2 1 100,00 ton 22487 CONCRETOS 	DE 	BASES) 	DAS 	ÁREAS 

CONTAMINADAS. (CFE. DESCRITO NO TERMO DE 

 REFERÊNCIA)  

a) O prazo de registro de preços é de 12 (doze) meses. 

b) O prazo de execução é de 30 (trinta) dias. 

C) 	A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir da data do protocolo constante no envelope n 2  02. 

d) Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
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As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade 

Concorrência Pública n 2  XX/2023. 

de 
	

de 2023. 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  xx/2023 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2  xx/2023 	 CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  xx/2023 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2023 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

s/n - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n2  76,995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o n 2  

967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 

empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de 

xxxxx (xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  xxxxx, neste ato representada pelo 

Sr. xxxxxxxx, portador do CPF n xxxxxx e RG n 2  xxxxx, a seguir denominada DETENTORA, 

vencedora da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 xx/2023, do tipo menor 

preço por ITEM, no sistema de registro de preços, para SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 
REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 
CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 
ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 
SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1, 

fundamentados na Lei Federal n 9  8.666/93, de 21/06/93, Lei Federal n 9.648/98, de 

27/05/98, Lei Federal n° 123/06, de 14/12/06, Lei Complementar n 2  147, de 07 de agosto 
de 2014, Lei Complementar Municipal 18, de 20 de dezembro de 2007, Lei complementar 

Municipal n 2  27 de 15 de outubro de 2009, Decreto Municipal n 2  3263, de 28 de setembro 

de 2006, e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e demais dispositivos 

aplicáveis que norteiam as Licitações e Contratos Administrativos, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

A presente ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 

Registro de Preços da proposta vencedora para SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE 
FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 

LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 
EM LABORATÓRIOS, de conformidade com as especificações constantes do Termo de 

Referência do edital e a esta, partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, 

de XX de XXXXX de 2023 a XX de XXXXX de 2023. 
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Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei n 2  

8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 
Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

- 	CLÁUSULA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

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

associação da Ata de Registro de Preços 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 detentora na fase de habilitação. 

Parágrafo Terceiro: Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá 

solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de 

Registro de Preços e Edital. 

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
Do prazo, condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixados 

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

rigorosamente observadas pela detentora. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

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

presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA OITAVA: 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 pela detentora. 

CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento, e conforme abaixo: 

ÓRGÃ0: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.82.99 - Serviços de Controle Ambiental em Geral 

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

00 	11/01 	555 	2.043 	Preservaçào Ambiental 	 595 	 2366 	3.3.90.39,82.99 
11.001.18.541.0026.2.043 	 - 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não 

serão reajustados. 

Parágrafo Segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a detentora requerer e 

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

fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n 2  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 da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

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

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, 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 SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá 

acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, 

nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de 

preços ou de outro processo disponível. 

Praça Angelo Mezzomo, S/fl 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coroneIvivida.pr.gov.br  

Página 38 de 41 



ELV 

	 e 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata de Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, desde 

que demonstrar a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 

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

rescindir unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo 

diploma legal, bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 

n 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindida pelos motivos 

previstos na Lei n 2  8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de 

prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 13 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA 

Parágrafo Primeiro: A proponente que não honrar a proposta protocolada, ou ainda não 

cumprir com as exigências do presente Edital, poderão ser aplicadas, as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência. 

b) Multa de até 20% do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, 

as penalidades dos itens seguintes: 

- Suspensão do direito de licitar, com a Administração Municipal, pelo prazo que a 

autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da 

natureza da falta. 

II - Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública. 

SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parágrafo Segundo: Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a detentora 

ficará sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim considerado pela Administração 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

Página 39 de 41 



to  

Fis 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidades das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de 

preços. 

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

contratar com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: Das Particularidades da Multa: 

- A multa imposta ao contratado ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro de preços, 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 inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, 

calculada sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a 

ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 

II - 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 execução da ata de 

registro de preços. 

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 da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Ata de registro de preços, 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - 

Concorrência Pública n 2  xx/2023 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita 

formulada pela DETENTORA da Ata, ata da sessão pública constando os preços de 

fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as partes 

declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação. 

Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a 

execução adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, 

observadas às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará 

a cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 

que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, 

para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2023. 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(anexar o termo de referência) 
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PORTARIA N2.  049, de 29 de dezembro de 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 

RESOLVE: 

Art. 1. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do 

Município de Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o 

período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos seguintes 

membros: 

NOME   CARGO CPF N 2  IDENTIDADE N2 

Juliano Ribeiro  Presidente 083866709-05 10.325.813-8/PR 

Elaine Bortolotto Membro Efetivo 765.002.689.20 5.331.707-3/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetivo 044.650.189-16 8.178.961-4/PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8 . 407 . 675-9/PRI 
Aline Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9.782.955-1/PR 

Douglas Cristian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764-8/PR 

Flaviane Gubert Siqueira Membro Suplente 077.573.439-09 10.672.157-2/PR 

Grasieli Cerbatto Membro Suplente 060.497.399-35 9.512.291-4/PR 

Art. 22. 	DELEGAR poderes para JULIANO RIBEIRO, Presidente da Comissão, para assinar 

editais, avisos e ofícios decorrentes das licitações. 

Art. 32.  No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo 

poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo 

ao trâmite do processo. 

Art. 42•  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, iniciando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) 

dias de mês de dezembro de 2022, 133 2  da República e 67 9  do Município. 

ÀAT 
ANDERSON MANIQUE BARRETO 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se 	 7 
, $1 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de 

Administração 
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MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE UCITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13212022 
O Município de Itapejara D'Oeste, Estado da Paraná, torna público, que far.i 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por 11cm, no dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023, ás 14h:OOmin (quatorze) horas, 
tendo como objeto á seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de exame, ocupacionais, sendo exames de 
avoltaçào/audtometna vocal e espiromelria, destinados aos funcionários 
pertencentes a Administração Municipal de ltapejars D'Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min 
(quatorze) horas do dia li (dezessete) de Janeiro de 2023. 
Outras inlitrmaçsies poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletráaico N°  

32/2022, no horário das 08h:O0min is 12h:O0min edas 1300min ia 17h:30rnin 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR, no endereço 
eletrônico hiiit sisic ,tuttx/,ttndeçstc rireIs (ir içeacciça e 

msvw.çomprasgosernansentajs.gov ,br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526- 03(0). 

ltapejaru D'Oeste.PR. 119 ouse/de Dezembro de 2022. 
Viademir Lucini 

Presidente da ('omissão de Licitação 
Decreto N' 221/2021 

MUNICh'IO DE ITAPEJARÃ D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13112022 
O Município de Itapejara D'Oeste. Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Lote, tio dia 17 (dezessete) de Jaaeira de 2023, às I1h:O0nain (onze) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na comercialização/confecção de aasiformes destinados ao Coral 
Municipal e o Oficina de Ginástica Artística da Escola Municipal Irmão Jonafal 
Kmita. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 1 Ihãfltnin 
(onze) horas do dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023. 
,ÇUtras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônica N° 

022, rio horário das 08h:lOImin às 12h:0Omin e das 13h:30tnin às 17h:3ãnun 
na sede da Prefeitura Municipal de ltapejara D'Oeste - PR. no endereço 

eletrônica http: ,':sc'ax.it4nçiiniatl,icus'.pr,nso.lst'1iciascoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br . Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526- 8300. 

Itapejara D'Oeate-PR. 09 (nove) de Dezembro de 2022. 
Vladenair Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N' 22112021 

MUNICIPIO DE ITAPFJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 130 2022 
O Mankíp/ii de Itapejara D'Oeste. Estado do Paraná, torna público, que fora 
realizar licitação no modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023, às (19h:O0miti (nove) horas, 
Irado como objeto ú seleção de propostas visando a contralação de empresa 
especializada na comercialização e instalação de gerador de energia a ser instalado 
no Unidade de Pronto Atendimento de Saúde do Município de ltsprjara D'Oeste 
PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação e até as (lOhOOmin 
(nove) horas do dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023. 
(loiras infornsaçs'(es poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N' 

3012022, no horário tias 08h:Oémin às I2h:Oéusin e das 13h:30tnin às 17h:3ôrain 
horas, na mede da Prefeitura Municipal de ttapcjara D'Oeate - PR, no endereço 
eletrônico hiip: isvww.itotnci,aradsçslç.nr.c.ims .hr ;Iiçioçç'ç0 e 
www.compraagovernamentain.gov.br . Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526-8380. 

Itapejara D'Oesae-PR, 09 (nove) de Dezembro de 2021 
Vlademir Lscini 

Presidente da Comissão de licitação 
Derreto N°221/2021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR oMunicípio 	

AVISO DE UCITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N  129/2022 

 de Itapejara D'Oeste. Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão E)etntinico, tipo menor preço 
por tem, no dia 16 (dezesseis) de Jure/as de 2023, às 16h:00min (dezesseis) 
horas, tendo como Objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de tomo e solda, para manutenção e 
consertos de caminhões, máquinas pesadas e dentais equipamentos integrantes da 
frota municipal de Itapejora D'Oeste' PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitaçási é até as lóbOOmin 
(dezesseis) horas do dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 
Outras infornaaçiles poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 

29/2022, no horário das 00:00ntin ias 121I:011rain e das 13h:30min às 17h30ntin 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de ltapejarn D'Oeste - PR, no endereço 
eletrônico iv .s a v.ltrzxm,unm,(uscstcotii,sv.(sr1içiroçcvzu e 
svww.comprasgovernanaentais.gov.br . Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046)3526-0300. 

ltapejara D'Oeute'PR. 09 (nove) de Dezembro de 2022. 
Vladentir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N' 2211202 1  

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO No 128/2022 
O Muntcipto de Itupejam D'Oeste, Estado do Puratsà, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 

por Item, no dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023, às I5h:O0min (quinze) horas, 
lenda rumo objeto à micção de propostas visando a ansasasaçda sinr,nprrna 

especializada na comercialização de csimbuasivet, óleo diesel, para uso nus sons. 
ónibus, caminhões e máquinas integrantes da frota municipal. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação ê até as 1 ShOOmin 
(quinze) horas do dia 1 6 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N' 
128/2022, no horário das 08h:O0min is I2h:ã0snin e das I3h:30sssin is 17h:30tnin 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejaru D'Oeste - PR, as endereço 
eletrônico httis:.';wssss e 
wmtu.comprasgovernamentais.gos.be . Maiores informações em comuto pelo 
Telefone (046)3526-8300. 

Itapejara D'Oeste-PR, 09 (nove) de Dezembro de 2022. 
Vlademir Lueini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N° 22112021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE UCITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO No 12712022 
O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por 10cm, no dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023, is t4h:O0msn (quatorze) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contruiaçào de empresa 
especializada na comercialização de 01 (uma) coibedora de forragem, conforme 
convento ('sentando  entre o Governo do Estudo do Paraná através da SEAII e o 
Município de Ilapejaru D'Oeste' PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min 
(quatorze) horas do dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônica N° 
12712022. nu horário das 081:00mia às 12h:O0min e das I3h:30min às 17h:30nun 
horas, tia sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeate - PR. no endereço 
eleu6nico brio: wux- ,itapc'jap,a4uscst.,pr,umv,hljçitjçox'o e 
www.comprasgavernameatain.gov.br . Maiores informações em contato pele 
Telefone (046) 3526-8300. 

Isapejaru D'Oeste.PR, 05 (cinco) de Dezembro de 2022. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N°221/2021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 1  12612022 
O Município de Irapejaru D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por 10cm no dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023, is lObstOmin (dez) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contristação de empresa 
especializada na comereializaçãu de materiais derivados de ferro caçou serem 
utilizados au manutenção, consertos e reparos das sedes dou Departamentos e 
Unidades pertencentes a Administração Municipal de Itapejara D'Oeste . PR, bem 
como espaços públicos. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até os 1 0h00tnin 
(dez) horta do dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 
Outras informações poderão ser obtidas através da Edital de Pregão Eletrônico N° 
126/2022, no horário das 08h:OOmin às 12h:O0min e das 13h:30min is 17h:30min 
horas, na ande da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR, no endereço 
eletrônico hltp:isn sxw.itur'ojar.adssostu.pr.zsas,brliçitacueo e 
www.comprnsgovernarnentais.gov.hr . Maiores infornsações em contato pelo 
Telefone (046) 3526-8380. 

Itapejura D'Oesse.PR, 05 )cinco) de Dezembro /e 2022. 
'/ludem/e Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreta N°221/2021 

UaNtCtPtO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA W. 040, ds2Id. d.nombmO da 2022. 

o perpetro uuaatcsp*t. De caRoNas, vIolo,,, Estado do P.eanS, os usa sou ausbsaçOau umas Sia 
nasSas, a Lei 0l000lsa do Monrapo, orn sal assoo 24. sonsa 'D' ir.uusu li. 
RESOLVE 
Art. 5 1. DESIGNAR Cs,ras5o Pacrmaoaril, o, Lc',açNn ousa, msavaaçao O, tuaaçO.s Ou Monispu na 
Casado vs,s, aos (lido M,uns.p* 5n Sacos Ia Co'oosl V,cda'PR. p2', o pastado de 01 da lae.leo 

1 	soMe causo cpp a' m€5TISAOR 5' 
IJsdenuaaaen Prnuid.nia 083.066.709'05 1025.8134IPR 

1 Etaasa Ooluloimu 
(09avOo da Qsadm,u Aba* 

MacIos Elsano 
M,,ruro El.tno 

755.002.650.20 
044.650.100.16 

5.331.707.3/09 
L170.561409 

texto  R.cna Sotonsi 
Aline  Met.  Oss Santos Casco, 

Ma,rurs Efetivo 
MuvboScplanta 

oso.eo9.38a.47 
583.500.305.15 

n,aol.n,n.aspR 
0.701555.IiP*5 

[5às04ã Cosias 55.paon 
Ftasinna GoEail Si~ 

Mavbrs Sspê.nta 

Ma,nuro Suplante, 
041.032.710.00 
077.573.439.08 

8.007.754.OlPSi 
10.072.157.2/PR 

lhanas carbono Mnmnam Su,s*,cd, 060,407,300.35 0.512,201.4109 

sonos a uimsaOasse.ps,s asa Sneaçoas. 
Art. 3'. Nu sana da lada ão .ltsav dos rsa,vO,os si,nssn Ocrunia as susnOan, 5 r,ansvo podara sai 
a,aasnaccas'sosa 5,46015140 pas ias eorsbio naplant., suei qua19oas 09su ao iiunin, Os pose-
Art. as. Esta potaus asa, sei enun  na aMa o, sa psEl'naçau. ~na d'npos.çOnn au, contrário,
cio,a,,Oo s.,a ,0,ann • pano as Oras renovo da 2023. 
Gão,raa do Piando More/naS o. Coeocns Viuda. E$tado do Pa,snã, soa 20 (risO n'o.,) 04, do inda 
Ou aaan.rbio na 2022.133' da naploSa s67' do Mcirv.pu. 

ssOERSOo MANiOOE aAunr'ro 

Rngusro.s, , Patlquo-se 
CARLOS LOPES 

tnsr,iailo Munislpai da 
Administração 

 PORTARIA 5' 050, de 20 de dezembro da 2022. 
O Pr,Iaêin Monloip.l da Cacem) VinIda, Estada do Paraná, usando ns.ir6ioçtoa (agnt. 555 Sis 
meta,,. La' 0'55'ina Ou Masi,op.O. nem nau ast9n 24. sOba '5' iv000 lia sendo ar, ussu oaaonaan na 
Lei Federal v' 0.666, da 21 da mumshc da 1993 RESOLVO: 
*25, 1. DESIGNAR Coes,ssao Pnivarortu pai. ,.igammaniO dos 5.0405 do umsosçao om, '595,55 
nadaanai. sulta etcsç8s no oanoalamaumo. pana rua Os pamloiouçau se' loiaçOaa 1/610.5 pismoedas 
pelo SAusispo as coima Vaia,, passo pani000 do 01 os maiano 0.2023,31 da Oaanra,s as 2023. 
amposle - -  eiae6ma' 

	

NOME 	 CARGO 	 cPE ras 	 IDENTIDADE 5' 

	

01,5 Odane, POasa 	 Piand,ea, 	 O20,204.36N.03 	 5.502.558.0 

	

Nada Ks.paS da Oa/6ada 5~ Ma,rbpo 	 037,6d1.515.13 	 0.054.075.6 
Sn,so,,a 

 

	

ha solto 	 f 	Macsneo 	 1 026,365.750.01 	 6.586.041.5 
Aia. 2'. Esta passas. ana, ssn sfaas 55 saia aa aca potA~ mssognd.0 as daauoauçOsn ,e nas*ulio. 
ir.o.ando sosus sladua s poSe de 01 do aon.mu sa 2023. 
Gatasni. do Pratado Mszno,pd da Curando VOO, Estado do Perene, aos 29 )oIsl• a nuoa) 0*a ão 'nOs 
dadna,n,0000a2022 133'daR,p100c.,61'Oolacroipo. 

ANDER500 MANIOOS BARRETO 
Prefeito 

0000ln.sa aPat5gca-so 
CARLOS LOPES 

5.uealkrta Municipal da 
Administração 

MUN1C)PmO DE CORONEL VÍVIDA - ESTADO DO PAR15tIA 
TERMO DE PIA9IIJTAçA0 E CONVOCAÇÃO 5' CLASSIFICADA 

PREGÃO ELETRÕNICO 5' 0352022 
Otg.mo CONTRATAÇOO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO 
especcscizAemo EM pcoiATuiA. NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORA. CALO(SSE oc 
CARLI, oouto,',,n sss'erismado no ob,tu do p,ssamon adOaS. 
Conndana,sao a duspoaio ou a,,,, la. acuo,,,, 10,1 do EStai Pnsgds EI.t,Onito ti' 535022. tipo, a 
Oomtmolo9açdo de ar O, dsznictam do 2022, 5t'svds 5o sisal smuado em nesta saia, lo, ounoacada a 
oc ,sao cnnoadasa, ESA SESTAO DE NEGÕCIOS croa, Ousi8. m CNPJ n' 24.327.85Z000l.56, 
sorteOu,, do I TEM 01, pura goe no pisco cl. 05 (seco) dias uteu a5sr,.ont000n 05 asgeneto, 

'16 1 Hoinoioçrado o moac6sdo da OPilaçdo paul8  sclnesadu oosnp.tuvt,. o 
Msunnlpl000rcooasd o 10,1,51. ,'aupado' pana, no prazo cle ala lis (cimo) utas 
olsL•. aprna,"i.m ou 000cirtaniOs assino Tn'a 500uenru'Ooa Ousando •01 
,ocazu"n.doa ao GsOo, n Fiaoi do Contrato na qonia fazao o ccnllzmi. 
Ea*l'tRAO DECLARA ('AO ATESTANDO ESTAREM 005.40 da .55,00 o~ a 
uudkaçaa da mesas/oral is/la p51, Cnnle,lad, pata 005tpme ensssdo do 

ConI,sso Das'ails s,paprnaaoladoa os 559005150 0000riasitoa: 
ail Cadastro do pzofis./uoai mANso tos executara os amaço. na Con,oiOu 
R.gisa.i a. SsadIc/o, Ou Pz.z.ná - CRMII'R. 
5) COsmo 5, E,paulallata as, PsdIalda, ou seja, pa.,olr o Raglaica ão 
Ooaiilio.çao A. Eap.oiailala - ROEno Cuesajtio Falacai da UsA/cio.. 

soa prnra,,s,narmu s sn,p,,a. FGA GE5TA5 DE 141000100 CrOA sclpidnu a 
oom,ecAo ao piano p.'a . apnoanom.odo aoe dOvcni,ntOa, o gaaS 6/ 050O5dn. Opo. l/c 
potameovoado pano do 000amuvmacao )COM o RQE) lo, optas mnqunsIds a sadio SUS, a guiou são 
a,p.00Voo Eis 28 O. 000,pmbno da 2022 a uvsvaaa podou a dauoiaantluaçao, asas', somo, a 
Sevrc,u'.a da Sni,dn o popbon,,e piscos no Icem 16 nAUiTnsls 161.1 do EodaI 'A 108 da 
dooco'nmaçAo. ,polsaummncao cm, Snucsrtoms000n w oda apn,n.st,çao d,nlnn Ou prazo Soada, 
,nou,n?ard o, a'45s1,csu do pmpoam,. o,', prnj.u.co  ão dama,s pan saudada, p.blsoiu, lanulloosdu ã 
Adh,os,i',çós • onnooc,çaO da. Oa,na,s 1010515s na sem" da oiaostsç4o para .oassou do 
me- 
DECtrO. 
NOBILITAR a e'nsprna EGO GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. ,sonma no CNPJ 1" 24.327,5521t000t. 
56. 'o,, praç.us as noemas pmasOades sas:oas o uamuornino a CONVOCAÇÃO Os actpinsa IAS 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTOA. ,,sueia os CiIPJ n' 23.517,50210001-53. 6' n5.sn0oda 00:105, 
01, pana ."is, O. dosurinemaçuo da hob.i.muçlo. anos nu o.ononla Nost,ds 5 P,,5o.na a 
atos ii.uoauâeon. 
Coso, 5 p00ei2 ulasa,bsuds ruo possoa todos os Ossunurtun o, b,aU.Oaçao nos noto s,o,o a 
proposta iu papo it5cstads. 0.00.so convocar a ploo.mu slassV,c.da a caso rarasuá,ic, 505.5-mas. 

C00000l VoOu 20 Ou daoun,Emo 052022. 

Pm,taulo 

MUmgIPii) DE LE VELANDIA 
11E «-«---'-  PORTAL DO SUDOESTE 

Pinça Getúlio((anqu, ti'. 71, Cantina. CIau,i$sdla.Pais,ã 
Co. Psntu,,' 61, CEP, OS 530.000. FuaaiFas: (046) 32524000 

DECRETO: 133412022 

S000l,A AOns C,Ed,ts A00000l O,mIn ,vovmas p0' Opcmsçàu no 
O'çomnmio do 2022 lo Voro,pod, CIouuIO,ola Estado Os Pas,oa 
no oslo 0. OS TIO 00000 :S.Irocniosl000000nulmeasl 

A P101653 Municipal 05 Ci000llodia 	65000 05 Paraná ,  no ano do suas sU '10(005 legais a 
dnsldaemunio asmovasdo p515 Lei Munompal n' 2761/2021 

DECRETA 
,2t 1' FIs• a PO4,, Ea,oSnrss Mspnopsl ,oluoisoou . 55', C'ua,o Ido obalsa Oa,r.nlsi sO G'ça'n,'is 
5_aS do Muondpo Os GoonlIsda E,l.ds ao Passã posa o ano da 2022, oaai,iado as supor, das 
d,spsaas 5 50P5511 	 soSaudas suem 	acossou uoulndos da A'mlacao "o 	gb, da RO 718.000,00 
(Se~, 550000 md taau) pata afetOu' ocspvsas os sog.aimc omaao n Dotaçdns ctlçaeiarsâasu 

03 - $aasslafls Muosupal da Aa,rs,am,ação Go,. 
03,51 - Mesoale,çSu S.M.A.O. 
041220000.2.054050- MaluO.nçuu 0,5 AlvAaasn 00v,nav.I,oas 
3.3.00.35- 000-OuEua 5~ da bassouos Passo. Jseiãou.  ................................... .. 55 50 00000 
05043000.0.003000 - Poacatonsos J000..os 
4.8.90.91.00 -060 - S.'ila'çou J.uooua.n ........................................................................ ... . OS 66, 000.00 

06 - Saunsa.0. IAul,opal Salda . Sor.a,osoio 
05.02 - Fundo Msno.paS On Sacas 
103020015.2.01 1000 - Ca°s000u ivtumbms,usdal OS Saúde 
3.3.71.70 - 303 - Ratos p050 Ps.toaiacao ani Cooso'co Poulico...... ...... ............... oO 00000 

05' SounaloOs MudAdo s' o,autaooa Social 
05,01 . O40j.40pl SUAS. 
062446018.2.0I7000 - Mao../uoçao o. 054865 da As*~SuuaS 
3.3.55.30- RA - Mstmai 01 Conuczvo..  ........ ......... ..... .............................. ........  ...................  
3.3.00.39 	500 - Osuos Sss'oçoa o, Tasamus Passo. Jasdna ...........................................  

02 20.000.00 
OS 10.500,36 

07,06. D,O,Ii, Mostos.' Os EduOsÇSs CAso. a Eaoass,s 
07.01- Ad.*mincsçâo s iA E 	E 
123650525.2,015000 - Mavulsoçio da Rodou Foaodanandd-R.sson. Edanagla ^# 25% 
3.3.8630 -  103 - MutuoA no Conscarra ........................ ........................ ,,, ..............................  
3.3.50.35-103 - OsO,uu Sa,'ocos O, Tamanon Passo. JuaIdiOs .... ...... ..... . ....................... 

R5 20.000.00 
8220.000.00 

07. Sao,tsca ousunpal au EOcooçao Cclm,ta. Espoo.* 
07.01 -.dcm.momlaçuo S.M.E.C.E, 
123010020,2.020000 - Maeussuçao da Merenda Escolar 
3.3,50,32,00 - MataIs., a,,, ou Serviço Pai, DlsOmbsças Gratuita ................... . ...................  
07,02- FiomOuEFioOaA 

ES 40.000.00 

123810020.2.525000 - Fundad 30'ta 
3.340.43-102- Ssaosoçosu Sonan............ .................................................................  59012.000.00 

05- Saoslso. 1,5,1/upaS do (Essa 000(40 
00.0' -Adn'oincsçOo 51,00' 
257020031.i.00s000 	 AataLSoa 
3.3.90.39- 000-0Ouos wuSuOs os TaocadaaPaa,oa J,adss ..........................................  50 am.mu,00 
Total,..... ................................... . .............................................................................................. 00710.068,06 

001,2' Pass uOOanNap, is eaisild. CnS*o MouraS SupI,ni.ol,n pinslna, nada. OoS.,lai, 55.1. sda0 
recursos O. Ao,AuçOo uba:ss O,n0050s 

03- Somislupa Osvop.i O, AametirssOaçãO Gstd 
03.01 - A.trsoo0sçioS.UAS. 
5909999905006000-Rossssa da Canla5êoas 
0.050.00.05 - 095 -Rsaapos da ConOissesIa ......................................................................  0$ 20600000 

07.08' Saunlanl. MuraaS as Edsoaçãa CAi,,. Esouslss 
07.02 -  FunddoÇt,rd,(a 
123R10(25.2.025000- Fundas 30% 
3.3.50.20-lua -Matado 5. Canusoitu .......................................... . .............................. .....  
3.3.90.30- 102-OoAsa Soroças da Taso.000 P,saua Fino....... .... ,  ............................... 

NO 122 000,00 
NO 30,360.00 

00 -Saass1.IsMtauOlpM ão OMan. Vacou 
uNOS 'Aàrll*sçuas.M.OV. 
287420014.2.03a000- Msmasrçio 0, Otsdad, da Obras, 00500 
3.1.50.11 -OOE-Vaoa.nscstn . Vc'm,o.ss Pisa,.............................................................. R5 160.000,00 
3.i.00.4d-000-Ssd.nuaplss. Ranolsaplos Tn,Eostinlaa  ..................................................  RS 140.000.00 
Tios ................................... . .............. 	 . 	.................................... 	............................................  82 718000,00 
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Oatd'Ronoçsous ss dÉpusiçOas nu, 

Gabaram, da 514100. da Claosilodsa' Estuda Os Faiara. no 29 O. Osoanam da 2022, 

RcP6ELA MARTINS bom 
PREFEITA MUNICIPAL 

MLPAiC95IO DE CadOPlNZtl*IOIPIO. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MadaldaOa. Pregão. COaM II' 14612022. Focos: E(aSOPÉCO. Plalalnnru: 1m1SA,'o'o,w 
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das 13:00117 D(vs,u 'o o'.aoluço slovtu',00 ,'.'oo ,:":,«,00,lvu 0.00, ir Oitosnraçdos po:o telefone 
46)32520614. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO N°267 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 
Súmula: Desligar o empregado público do quadro de pessoal do Consórcio 
Inlermunicipa) de Saúde' CONIMS. 
RESOLUÇÃO Na 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 
Súmula: Dispõa sobra o inclusão de procedimentos e ajuste de valor em 
edital 002/2022 de credenCiumento e dá Outras providências. 
A Integra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletriánicos: 
(i/2powusw.conoimo,cooto,br' e l)OtD'/'wovw ciiat'iomsapiciogl.comps,oruemp' 

CONSORCIO INTORisIUNIC(PAL DE SAÚDE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LOCITATÓPIIO 

01.1 .,nsaaau NA, o,, is ,.0 o,, soS.ouss 9a 5,s sâs 000ata.s ca, *Øç5u se  
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ni . nooasa. 5 Osu , p,sau. l.uasas anus, 

,s,o.oa,da' 	 Ino'nouOs000600u4o 
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coouaÕRcuotnlrEasuNIcmPAL 0€ SAÚDE 
TEnMOaO ROS55SCAÇAO 00 105(5550 DE tusass,Bu000n 5' ioa000n 
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CONIMS, 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 242/2022 - ID N° 24212022 

EXTRATO DO CONTRATO N° 242/2022 - ID N° 242/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO ELETRONICO N° 109/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: KARINA RAQUELE QUINTEIRO MARCO 
05022765926 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
INSTALAÇÃO DA SALA MAKER, QUE SERA UTILIZADA 
PELOS ALUNOS MATRÍCULADOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1° AO 50  ANO DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.245,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e 
Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Anderson Muniz da Silva 

Código Identificador:8367CCF9 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 

EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 149/2022 
PREGÃO ELETRONICO N°108/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: MK SCHITICOSKI - ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINIDICIONÁRIOS DA LINGUA 
PORTUGUESA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS 
ALUNOS MATRICULADOS NO 30,  40 E 5° NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.565,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta 
e Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Poliana Papker Lavall, 

Código Identificador:E72AE493 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

ØDEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO N° 8.077 DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÃO 

DE PREGOEIRO 

DECRETO N°. 8077, de 29 de dezembro de 2022. 
Designa servidores para função de Pregoeiro, e da outras 
providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 
n°. 2.989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a Estrutura Administrativa), 
Lei Complementar n°. 056 de 27/07/2020 (dispõe sobre o Regime 
jurídico Unico dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei 
Complementar n°. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de 
cargos, planos de carreira e a remuneração), RESOLVE 
Art. 1° DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS 
ABATTI, portador do CPF n° 044.650.189-16, para desempenhar a 
função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de 
Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1° 
(primeiro) de janeiro de 2023 à 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, 
e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de 
Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 

§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto o futr10 .atuar— 4 
como Pregoeiro.  
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as dema ui 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, 	. 	1w 
Municipal de Administração. 
Art. 2° DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, 
portadora do CPF n° 050.669.369-47, para desempenhar a função de 
Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de Pregão para 
o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Coronel Vivida, para o período de 1° (primeiro) de 
janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, e a equipe de apoio é 
composta pelos membros da Comissão de Licitação. 
§ 10. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária atuar 
como Pregoeira. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional. Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 3° Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos 
membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do 
objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do 
Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e 
documentos. 
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
iniciando os seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:DE 1 C747B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PORTARIA N° 04912022 

PORTARIA W. 049, de 29 de dezembro de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 
RESOLVE: 
Art. 1°. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a 
realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo 
Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 01 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos 
seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N IDENTIDADE N• 

Juliano Ribeiro Presidente 083.866.709-05 10.325.813-8/PR 

Elaine Bortolotto Membro Efetivo 765.002.689-20 5.331.707-3/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetiso 044.650.189-16 8.178.961-4iPR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8.407.675.9,PR 

Aline Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9.782.955-IiPR 

Douglas Crustian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764-8iPR 

Flaviane Gubert Siqueira Membro Suplente 077.573.439-09 10.672.157-2IPR 

Grasieti Ccrbatto Membro Suplente 060.497.399-35 9.512.291-4/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para JULIANO RIBEIRO, Presidente da 
Comissão, para assinar editais, avisos e oficios decorrentes das 
licitações. 

Art. Y. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, iniciando seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2023. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias de mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código ldentificador:E5AC09F7 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PORTARIA N° 05012022 

PORTARIA N° 050, de 29 de dezembro de 2022. 
O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em 
seu artigo 24, alínea "b" Inciso II e tendo em vista o disposto na Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: 
Art. V. DESIGNAR Comissão Permanente para julgamento dos 
pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento, para fins de participação em licitações públicas 
promovidas pelo Município de Coronel Vivida, para o período de 01 
de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos 
seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N' IDENTIDADE N' 

Ines Delmiru Poletio Presidente 020.289.009.03 5.902.558-9 

de 	Andrade 
Balhinoti 

Membro 037.681.519-13 8.954.875-6 

Sjmone Terejnha Soa, Membro 026.365.759-01 6.586.841-5 

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, iniciando seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2023. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias de mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

Ø CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:A84271 3B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO DE INABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

TERMO DE INABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO 6 
CLASSIFICADA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 9312022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM 
PEDIATRIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DRA. 
CALDISSE DE CARLI; conforme discriminado no objeto do presente 
edital. 
Considerando o disposto no item 16, subitem 16.1 do Edital Pregão 
Eletrônico n° 9312022, após a homologação de 06 de dezembro de 
2022, através de e-mail enviado em nesta data, foi convocada a 
empresa vencedora, EGA GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA, inscrita 
no C'NPJn°24.327.852/0001-56, vencedora do ITEM 01, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentasse os seguintes documentos: 
"16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade 
competente, o Município convocará o licitante vencedor para, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar os documentos abaixo. 
Tais documentos deverão ser encaminhados ao Gestor e Fiscal do 
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Contrato, os quais farão a conferência - 	EM! TIíÁ 
DECLARA ÇÃO ATESTANDO ESTAREM OUNA 
a indicação do profissional feita pela Contratada, pa .. orie?lor 
emissão do Contrato. Deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
a) Cadastro do profissional médico que executará os serviços no 
Conselho Regional de Medicina do Paraná - CRM/PR. 
h) Título de Especialista em Pediatria, ou seja, possuir o Registro de 
Qualificação de Especialista - RQE no Conselho Federal de 
Medicina. 
c) Cartão SUS do profissional médico que executará os serviços." 
Considerando que, primeiramente a empresa EGA GESTÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA solicitou a prorrogação do prazo para a 
apresentação dos documentos, o qual foi concedido, logo, foi 
encaminhado parte da documentação (CRM e RQE), foi então 
requerido o cartão SUS, a qual não apresentou. Em 28 de dezembro 
de 2022 a empresa pediu a desclassificação, assim como, a Secretária 
de Saúde e conforme previsto no item 16, subitem 16.1.1 do Edital "A 
falta de documentação, apresentação em desconformidade ou não 
apresentação dentro do prazo fado, resultará na inabilitação da 
proposta, sem prejuízo às demais penalidades cabíveis, facultando à 
Administração a convocação dos demais licitantes, na ordem de 
classificação para exercício do mesmo direito." 
DECIDO: 
INABILITAR a empresa EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 24.327.852/0001-56, sem prejuízo às demais 
penalidades cabíveis e determino a CONVOCAÇÃO da empresa MP 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
23.987.502/0001-53, 60  classificada do item 01, para análise da 
documentação de habilitação e envio da proposta ajustada a Pregoeira 
e demais atos necessários. 
Caso, a próxima classificada não possua todos os documentos de 
habilitação e/ou não envie a proposta de preço ajustada, deve-se 
convocar a próxima classificada e caso necessário, seguintes. 
Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:98CF8BCO 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA 048/2022 

PORTARIA N° 048, de 28 de dezembro de 2022. 
O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 24, Inciso II, alínea "b", 
RESOLVE: 
Art. 1° - Designar Comissão de Avaliação para apresentação das 
especificações mínimas e durante a prova técnica emitir parecer para o 
objeto do Pregão Eletrônico n° 108/2022, Processo Licitatório n° 
205/2022 de registro de preços para futura e eventual fornecimento e 
instalação de luminárias de led e acessórios, para substituição da 
iluminação pública no perímetro urbano, para atender a secretaria de 
obras, viação e urbanismo, composta pelos seguintes membros: 

NOME CPF N RG N' 

JEAN FELIPE MIECOANSKI 081.363.459-88 10.195.607.5 

FRANCIIY RECH 914.130.609-00 5.284.230-1 

LUIZ ANTONIO POLEZELLO 071.012.779-00 0.244.559.7 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do 
Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2022. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO 
Prefeito 

Publique-se e registre-se, 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 
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MUNKIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

ERRATA 

REFERENTE PORTARIA N2  049, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 

ERRATA a Portaria n 2  049, de 29 de dezembro de 2022. Súmula: DESIGNAR Comissão 

Permanente de Licitação. Publicado na Edição n9 8298 de 30 de dezembro de 2022 do Jornal 

Diário do Sudoeste, e na Edição n 2  2678, de 30 de dezembro de 2022 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Coronel Vivida, ONDE SE LÊ: 

NOME 	 CARGO 	 CPF N 2 	IDENTIDADE N 9  

	

Juliano Ribeiro 	 jPresidente 	083.866.709 05 	10.325.813-8/PR 

LEIA-SE:  

NOME 	- 	CARGO 	 CPF N2 	IDENTIDADE 

	

liano Ribeiro 	 Presidente 	083.886.709-05 1  10.325,813-8/PR 

Coronel Vivida, 10 de janeiro de 2023, 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

C2L 
'CARLOS LOPE 

_-Secretário Municipal de 
Administração 
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MUNICIPIO DE MARIOPOLIS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE UCITAÇAO EDrTAL DE PREGÃO ELETRÔNICO p4 6212022. 
PROCESSO leill 1162(2022. EITT ç0r74.d4Ocd 00 resultado do classSC4ç4. 	.p'0600640 p060 

Pv.godOo ., .*todo o pooc.4.moOo I,06at'o 4, acordo om as dspo4*çOes 046447. na Lei 

102102002. iobs'd'a"a.r'e00 na 	o o' 8.16693, Decreto Mosoc.pe( o 00612008, Decreto U.00p0 
n•  3872020 . co.', fulcro 'O 000,50 Municipal rel 43 de 29 de agosto de 2007. gb, 7.gu).00(714 o 
SWen* de Regol,o de Preços, 906406.0120 o EdAI 709097440. que 7007. 701 00)7(6 a snp(afl(açOo 

4. REGISTRO DE PREÇOS P421 543.1(8 eventual 10.3.4(4(00 4. .'opíesa p408 6(4(3946304010 
de .00gia, sois e u.rã*çio, que serão .40.403 o. ee"(os 77.407. 0034*04*, à eopoesa Marco 
A. Das Teixeira Eventos ME, .ra,4'oCNPJ sob o ri* '6.651.2510001.Olehosc'5çdo Estadual sob 
o n :6,7.0. 000 O valor 4*9064. RE 147.992 DO (Conto 0 OSOOWO e sola md ,000cRrtos o noventa  
do., *4:7.). E 4.7077*50 300 selam elaboradas as doc009n(dçâoS 0.0.693.0* do 400070 1070 OS 
0.004 4.gos. Ma'Opolis ID 4. J.oeoo de 2023. Mano Eduardo Lopes PodeI . P'.1Io MAAc:ool 

MUNICIPIO DE MARIÓPOUS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICR'AÇÀO EDÍTAL DE PREGÃO ELE'TRÕNICO N 1  60/2022. 
PROCESSO 64 	98112022. Em corco40ncia ao fesultado de c).soAcaç3o, apresentado pelo 
PmgoeUo o. 46(4740 00 psoc06P'esOo l06:(6(390 0e acordo coo. 6$ dspos.çõos contidas na L.. 
10.522O02, $oob84.d4*d000(a Ad 6.06 O 8.666(33. Decreto 64U4CR.0 r 446(400,93  Doc,.o M.s,opal 
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h.scoçao E7aduis sob os' 9062786008, com o 05100 total Ie R$ 1100,00 (Um md e cem 7004). dOo 
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V.ke 4.46.0..,: ES 373.00. Tr.apoo. aol,.ado ('o.,, (o.o,o cf.'.11 Fooal.d.d. da ..goo: ('000dr.. 
Õngéo4*o.o. oro.., 07.1.40.0. 01.000: ao.al do Pos. G'os.a. Do,I.00 00.0

, """` 
4.. rors., 

proo.a.. o Lei %e.o.00p.l o' 10(72020, '64'  pmo O 7040707.100 do. 4.4*..., 11.pji.a O'Oo.l. 
25(22022. 

McoldpI. d. O'.pej.. D'IdOe.. Diá.ia -  6.1* 0' 54002022 
DADOS 000) SOLICITANTE 

70077 (ol000do, 4, 54.,. Mor.o.7. ((2506.1 Org4o dc Lolaçio' ((pIo de S.od. (4.7060 ø9eçiD 
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2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no 
prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do 
Concurso Público, aberto através do Edital n°. 01/2022 de 30/05/2022. 
III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 15(quinze) 
dias contados da publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, 
ser prorrogado por igual período (art.35 da Lei Complementar n°. 
056/2020), e dependerá do resultado da inspeção e no atendimento aos 
requisitos estabelecidos no item 2 do Edital de Abertura do Concurso 
Público sob n o . 01/2022 de 30/05/2022, Anexo 11 deste. 
3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o 
contraindique ao exercício do cargo. 
3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura 
estabelecida no Edital de Concurso Público n°. 01/2022 eliminará o 
candidato do concurso. 
3.3. É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei 
Complementar n°. 057/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de 
Cargos, os Planos de Carreira e a remuneração do servidor do Quadro 
Efetivo da Administração Pública de Coronel Vivida), na Lei 
Complementar n°. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime 
Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Coronel 
Vivida-PR), e no Edital de Concurso Público N° 01/2022 de 
30/05/2022 e demais disposições legais vigentes. 
V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato 
Branco-PR, 	no 	endereço 	eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  - conforme autorizado pela 
Lei Municipal n° 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo 
Decreto n°7691, de 14 de julho de 2021. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2023, 134° da República e 68° 
do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

ANEXO! 
EDITAL N° 022/2023 de 10101/2023 
CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação 
Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento 
Efetivo 
Decorrente de habilitação no Concurso Público, aberto através do 
Edital N° 0112022, de 30/05/2022: 
Cargo Público: Operador de Máquina Rodoviária 

Ordem 1 Classifi- 1 1 
I N'. ica ção 

Nome do Candidato 1 1 N. Inscrição Lotação Funcional 
1 

Ii I JEFERSON 	GONÇALVES I I 74625 
Secretaria Municipal de Obras l 

DOS SANTOS Viação e Urbanismo 

ANEXO II 
EDITAL N° 022/2023 de 10/0112023 
CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação 
Requisitos para Nomeação 
Documentos Iniciais 

cópia da Carteira de Identidade; 
cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral; 
cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do 
sexo masculino); 
uma foto 3x4 recente e tirada de frente; 
cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
cópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 16 (dezesseis) 
anos; 
certidão negativa de antecedentes criminais do Cartório Criminal do 
lugar onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedida no máximo 
há 03 (três) meses; 
certidão negativa de antecedentes criminais Federal; 

comprovante de endereço; 
cópias dos documentos comprobatónos da escolaxe 
requisitos mínimos constantes do Anexo 1 do Edital 
Carteira de Habilitação conforme requisito exigido para o cargo. 
Para a cargo de Agente Comunitário de Saúde, 10  comprovante de 
residência, ou ainda através de declaração de residência, assinada por 
duas testemunhas, cabendo à administração municipal, nos termos do 
Parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.350 de 05/10/2006, exonerar 
unilateralmente o ACS na hipótese de não atendimento ao disposto no 
Inciso 1 do art. 6° da referida Lei, ou em função da apresentação de 
declaração falsa de residência. 2° comprovante de residência deverá 
ser apresentado, por ocasião da nomeação, pelo candidato habilitado 
no concurso 
demais documentos que a Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
achar necessários, posteriormente informados no Edital de 
Convocação. 

ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar 
todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos 
documentos, implicará na eliminação do candidato, anulando-se todos 
os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público. 

Coronel Vivida, Estado do Paraná. 
Publicado por: 

Gracieli Santos de Quadros 
Código Identificador:9A6BE3BB 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ERRATA 

ERRATA 
REFERENTE PORTARIA N° 049, DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2022. 
ERRATA a Portaria n° 049, de 29 de dezembro de 2022. Súmula: 
DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação. Publicado na Edição 
n° 8298 de 30 de dezembro de 2022 do Jornal Diário do Sudoeste, e 
na Edição n° 2678, de 30 de dezembro de 2022 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Coronel Vivida, ONDE SE LÊ: 

NOME CARGO CPF N' IDENTIDADE N' 

Juliano Ribeiro Presidente 083.866.709 05 10.325.813-8/PR 

LEIA-SE: 

NOME CARGO CPF N' IDENTIDADE N' 

Juliano Ribeiro Presidente 083.886.709-05 1 10.325.81 3.8JPR 

Coronel Vivida, 10 de janeiro de 2023. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:D5B06CD3 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO 8082/2023 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ. 
DECRETO N° 8082, de 09 de janeiro de 2023. 
Súmula: Divulga os dias de feriados municipais e estabelece os dias 
de ponto facultativo no ano de 2023, para cumprimento pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder 
Executivo do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná. 
Considerando a necessidade de dar publicidade ao público em geral, 
os dias de pontos facultativos e feriados da Administração Pública 
Municipal; 

www.diariomunicipal.com.br/amp 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

OFÍCIO N 2  48/2023 

PROTOCOLO N2  46/2023 

DE: 	Juliano Ribeiro 

Presidente da Comissão de Licitação 

PARA: 	Procuradoria Municipal 

DATA: 09.03.2023 

Conforme previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n 2  8.666/93, 

encaminhamos Minuta do Edital de Licitação e anexos, referente ao registro de preços para 

serviços de escavação, remoção, transporte e destinação do solo e resíduos de concreto 

contaminado de forma ambientalmente correta das áreas contaminadas e análise de fundo 

e lateral de cava, coleta e encaminhamento de amostra de solo para análise em laboratórios. 

Cordialmente, 

Presidente da Comissão de Licitação 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 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 

PARECER JURÍDICO 

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. 
Concorrência Pública. Análise jurídica prévia. 

Senhor Prefeito, 

Trata-se de solicitação de registro de preço para serviços de escavação, 
remoção, transporte e destinação do solo e resíduos de concreto contaminado de forma 
ambientalmente correta, das áreas contaminadas e análise de fundo e lateral cava, coleta 
e encaminhamento de amostra de solo para análise em laboratórios, conforme projetos, 
memorial descritivo e demais documentos constantes nos autos. 

Os autos estão devidamente paginados, nos termos do art. 38 da Lei Federal n 
8.666/93. 

O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente análise: 

a) Termo de abertura; 
b) Termo de referência; 
c) Dotação orçamentária; 
d) Orçamentos diversos; 
e) Minuta do edital e anexos; 
f) Portaria designando o presidente da comissão de licitações. 

Na sequência, através do ofício n 2  48/2023 de 09.03.2023, encaminhou-se o 
processo a esta Assessoria Jurídica, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta 
de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei n 2  8.666/93. 

Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle 
interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da 
licitação. 

1. ANÁLISE JURÍDICA. DO OBJETO E DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE 
LICITATÓRIA ELEITA 

A concorrência é a modalidade de licitação que se realiza com ampla 
publicidade para assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os 
requisitos previstos no edital, consoante previsto no art. 22, inciso 1, e §1, da Lei Federal 
n 2  8.666/93. 

Configura-se como a espécie apropriada para os contratos de grande vulto e 
valor, não se exigindo registro prévio ou cadastro dos interessados, cumprindo que 
satisfaçam as condições prescritas em edital, que deve ser publicado com, no mínimo, 
trinta dias de intervalo entre a publicação e o recebimento das propostas. 

Caso seja adotado um certame de acordo com os tipos, como os de menor 
preço, técnica e preço e melhor técnica, esse intervalo mínimo é dilatado para quarenta e 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE PARA TODOS 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

cinco dias (art. 21, §2 2  inciso 1, alínea "b" e inciso II, alínea "a" da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos). 

Isto posto, em análise ao objeto do certame, bem como o valor, verifica-se que 
a modalidade escolhida poderá ser a concorrência. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO. 

Jessé Torres Pereira Júnior elenca as características que integram a essência 
da concorrência, veja-se: 

"Conformam o perfil da concorrência: a) ausência de pré-
requisito para o interessado participar da licitação; b) 
exigência de habilitação preliminar; c) cabimento para 
objeto de valor elevado (art. 23, 1, c e II, c, bem como nas 
hipóteses determinadas (art. 23, § 32) ou autorizadas (art. 
23, §42)  em lei; d) convocação mediante edital, com prazo 
mínimo de quarenta e cinco dias (art. 21, §2 2, 1, b) ou trinta 
dias (art.21, §2 2, II, a): e) processo de julgamento segundo 
rito comum (art. 43), com as ressalvas do art. 46". 
(Pereira Junior, Jessé Torres. In Comentários à Lei das Licitações 
e Contratos da Administração Pública, 6 ed., rev. atual e ampli, 
Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 236). 

Lucas Rocha Furtado leciona que: 

"A concorrência tem como principais características a 
"ampla publicidade" e a "universalidade", conforme bem 
afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro. A ampla publicidade 
é demonstrada pela necessidade de publicação do aviso de 
licitação, nos termos do art. 21 da Lei de Licitações. A 
universalidade, a seu turno, caracteriza-se pela existência 
de uma fase inicial no procedimento da licitação, 
denominada habilitação, em que quaisquer interessados 
que demonstrem o preenchimento dos requisitos de 
qualificação (art. 27) poderão apresentar propostas". 
(Furtado, Lucas Rocha. In Curso de licitações e Contratos 
Administrativos, Teoria, Prática e Jurisprudência, São Paulo, 
Atlas, 2001, p. 109). 

III. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de 
regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de 
competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação 

• q 
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no âmbito da Administração)', a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais 
que o apoiam. 

É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que 
os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para 
todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos 
motivos apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, 
que devem ser claros, precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo 
inadmissíveis especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação, ou 
superiores às necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas 
tecnológica e/ou metodologicamente. 

O Termo de Referência anexado aos autos justifica a contratação, vez que se 
trata de registro de preço para serviços de escavação, remoção, transporte e destinação 
do solo e resíduos de concreto contaminado de forma ambientalmente correta, das áreas 
contaminadas e análise de fundo e lateral cava, coleta e encaminhamento de amostra de 
solo para análise em laboratórios, conforme documentos constantes nos autos. 

IV. DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A Lei n 2  8.666/93, estabelece que a realização de licitação depende da previsão 
de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das 
aquisições e da contratação dos serviços. A declaração de disponibilidade orçamentária e 
financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente, cumpre com o presente 
requisito. 

V. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO 

Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a 
definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao 
gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação. 

Necessitando-se seja verificado se as razões invocadas se amoldam ao 
interesse público pela Autoridade Superior. 

VI. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

Para a realização da licitação, a autoridade competente deve designar 
Comissão de Licitação, dentre os servidores do Município, cujas atribuições incluem o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, 
bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-
se que o servidor designado deve ter realizado capacitação específica para exercer a 
atribuição. 

Nos autos, referida documentação consta às fis. 72/78. 

VII. DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
	

T7• 
/ 

1 Lei n 9  10.520/2002, art. 3, 1; Decreto n 2  3.555/2000, art. 8, 111 a. 
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O processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, 
dentre os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

VIII. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, após devidamente examinada a minuta do edital constante nos 
autos e os documentos que a instruem, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 
8.666/93, manifesta-se esta Assessoria Jurídica pela sua aprovação e pelo regular 
prosseguimento do processo administrativo de licitação. 

Registre-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital. Não se incluem no 
âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, 
como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 
pelos setores responsáveis e pela autoridade competente. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as 
providências cabíveis. 

S. M. J. E o parecer. 
Co onel VividaP , aos 	depiarço de 2023. T 
Tiago Bernardc( Bu nski e Almeida 
OAB/PR 67.071 
Procurador Municipal 
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N2 4412023 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

Tipo de Licitação 

Entidade Promotora 

Instaurada pelo Prefeito 

Comissão de Licitação: 

Presidente da Comissão 

de Licitação: 

Membro Efetivo: 

Membros Suplentes 

1 - PREÂMBULO 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 

PORTARIA N 2  49 1  DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 

JULIANO RIBEIRO 

ELAINE BORTOLOTTO 

FERNANDO DE QUADROS ABATTI 

lANA ROBERTA SCHMID 

ALINE MARI DOS SANTOS CANOVA 

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAllON 

FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA 

GRASIELI CERBATTO 

1.1 - O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, nos termos da Lei Federal n 2  

8.666/93, de 21/06/93, Lei Federal n 2  9.648/98, de 27/05/98, Lei Federal n° 123/06, de 

14/12/06 e demais dispositivos aplicáveis, representada pela Comissão de Licitação acima 

nominada, realizará Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo "MENOR 

PREÇO POR LOTE", para o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 

REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 

CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 

ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 

SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. O 

recebimento dos Envelopes n9 01  contendo a documentação de Habilitação e Envelope n 

02 contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até as 09:00 horas do dia 17 de 

abril de 2023, no Setor de Protocolo do Município de Coronel Vivida, localizado no seu 

prédio sede, sito na Praça Ângelo Mezzomo, s/n. A abertura dos envelopes n 9  01, contendo 

a documentação de Habilitação dar-se-á na sala de abertura de licitação do Município de 

Coronel Vivida no mesmo endereço indicado acima, após às 09:00 horas do dia 17 de abril 

de 2023. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, 
formalmente expresso pelo Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo IV, 

ou ainda através de inserção e assinatura em ata, renunciando a interposição de recurso da 

fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a abertura dos envelopes n 2  02, 

contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados. 
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1.2 - Se no dia previsto não houver expediente no Município de Coronel Vivida, transfere-se 

à sessão de abertura dos envelopes para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o 

mesmo horário. 

1.2. DAS INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

1.2.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17h00min do 52 

(quinto) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública da Concorrência 

Pública, por qualquer cidadão. Em se tratando de pretenso licitante, a impugnação 

poderá ser aduzida até às 17h00min do 2 (segundo) dia útil anterior à data fixada para a 

realização da sessão pública. 

1.2.2. A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, devendo conter o nome completo do responsável, indicação da 

modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada na sede do 

Município de Coronel Vivida, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 

08h00min às 17h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 

licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

1.2.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, sendo 

a respectiva decisão e disponibilizada no site www.coronelvivida.pr.gov.br , adotando-se, 

se necessário, as providências fixadas na Lei n 2  8666/93. 

1.2.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os 

respectivos prazos legais. 

1.3. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

1.3.1. O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o edital deverá solicitá-los 

por escrito à Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo, no endereço 

indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h00min, ou encaminhada através 

de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br , dentro do prazo de 

até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a sessão de abertura da 
licitação. 

1.3.2. As respostas aos questionamentos estarão disponíveis aos consulentes e 

interessados, no site www.coronelvivida.pr.gov.br  e passarão integrar o edital. 

1.3.3. O expediente desta Administração se dá de 2 2  a 6 2  feiras, no horário compreendido 

das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

2 - DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 

ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 

CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 

ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 
SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme Termo de Referência, Anexo 1 deste 
edital. 

2.1.1 - O prazo de registro de preços será de 12 (doze) meses. 

2.2 - Da escolha pelo registro de preços: 
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2.2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à contratação futura de produtos e/ou serviços, onde 

as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em 

documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as 

aquisições e contratações são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a 

Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedores do certame. 

2.2.2 - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 

onde a empresa vencedora manterá seus preços registrados, durante o período de 12 

(doze) meses, tornando-os disponíveis em caso necessite, o Município de Coronel Vivida 

efetuará as contratações do objeto, nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos 

preços registrados no certame. 

2.2.3 - As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata de 

Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do 

seu pagamento. 

2.2.4 - A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de Coronel 

Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando as 

quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

2.2.5 - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras 

contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

2.2.6 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo que trata o § 1 2  do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

2.3 - Da justificativa 

A justificativa para a realização deste processo encontra-se no item 2 do Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência, empresas jurídicas que atuem no ramo 

pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na 

Lei Federal n 2  8.666/93 e demais legislações complementares vigentes e pertinente à 

matéria, bem como, as exigências contidas no presente edital. 
*A pertinência do ramo de atividade da empresa com a do objeto da presente licitação, será 

analisada juntamente com os documentos de habilitação. 

3.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Concorrência, empresas: 

a) Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 

sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

b) Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo 

a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 3 de 41 



4p/o 

(FIS 

o 
o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

c) Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais 

e empresas enunciados nos incisos 1, II e III do art. 92  da Lei Federal n 2  8.666/93. 

d) Não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham 

incompatibilidade negocial com o município, nos termos da Constituição Federal e da Lei 

Federal n2 8.666/93, bem como conforme interpretação do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná. 

e) Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

f) O presidente da Comissão de Licitação fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio 

do 	Tribunal 	de 	Contas 	do 	Estado 	do 	Paraná 	- 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  e no sítio 

da Tribunal de Contas da União através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,  

verificando se a mesma foi declarada inidônea por algum ente público, caso seja 

comprovado tal ato, a mesma estará impossibilitada de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, e havendo necessidade, será juntada cópia do processo 

administrativo do ente público que declarou a licitante inidônea junto ao processo em 
epígrafe. 

3.3. Poderão participar da Concorrência, porém não poderão concorrer entre si empresas 

com sócios em comum ou da mesma família. Caso apresentem proposta para o mesmo item, 

ambas serão desclassificadas do item. 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "01" e "02" E DA CARTA DE 
CREDENCIAMENTO 

4.1 - Os envelopes n 2  01 e 02, contendo, respectivamente, a documentação referente à 

habilitação e proposta de preço, deverão ser protocolados preferencialmente pelo 

proponente em envelopes opacos (que não sejam transparentes), mantendo desta forma o 

sigilo dos documentos, conforme estabelecido no § 39, Art. 39,  da Lei Federal n9 8.666/93 

(sob pena de não o fazendo, acarretar a possibilidade de desclassificação de sua proposta), 

na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, 

constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  01/2023 

ENVELOPE N 2  01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 
AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 
LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 

EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE: 

E-MAIL: 

DATA DE ABERTURA: 17 de abril de 2023. 
HORA DE ABERTURA: 09:00 horas. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  01/2023 

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 

AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 

LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 

EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DATA DE ABERTURA: 17 de abril de 2023. 

HORA DE ABERTURA: 09:00 horas. 

4.2 - O proponente deve entregar os envelopes no Setor de Protocolo do Município de 

Coronel Vivida, Estado do Paraná, no endereço citado no preâmbulo, até a data e horário 

máximo estipulado, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-

se como horário de entrega o protocolado pelo município. 

4.3 - No horário e local indicado no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da 

Concorrência Pública, iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do 

certame, os quais deverão apresentar: 

a) Cópia do estatuto social, contrato social em vigor outro instrumento de registro 

comercial (podendo ser a certidão simplificada da Junta Comercial emitida no máximo 

90 dias antes da data de abertura dos documentos de habilitação), registrado no órgão 

competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório, deverá formalizar uma CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo 

constante no Anexo II, ou ainda, formalizar uma PROCURAÇÃO por instrumento público 

ou outro documento equivalente, na forma da lei e em plena validade, nomeando o 

representante legal para representá-lo junto ao Município de Coronel Vivida, com 

poderes para acordar, discordar, interpor e/ou manifestar a desistência da interposição 

de recursos, assinar atas de reuniões, assinar todo e qualquer documento relativo ao 

processo de licitação, cumprir exigências, prestar declarações, firmar compromissos, 

requerer e transigir em nome do proponente, bem como para acompanhar as demais 

ocorrências em relação à presente licitação, sendo que o documento deverá ser entregue 

à Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes n 9  01; 

c) O representante legal ou procurador deverá apresentar documento oficial de 
identificação que contenha fotografia; 
d) Caso o proponente deseje participar pessoalmente da sessão, é dispensável a 

apresentação da carta de credenciamento, procuração por instrumento público ou outro 

documento equivalente, podendo neste caso ser apresentado o Contrato Social em vigor 

ou ainda outro documento equivalente, podendo ser a Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, na forma da lei e em plena validade, que comprove sua qualificação como 
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proprietário e/ou sócio da empresa. 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

5.1 - O Envelope n2  01 'Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

relacionados nos subitens: 

5.1.1 - Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.1.2 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n 2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários 

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do 

artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento da Concorrência; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em relação a tributos estaduais, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 
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e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em relação a tributos municipais, expedida 

pela Prefeitura do município sede da licitante; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 

12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst.jus.br/certidao).  

5.1.3 - Da Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa 
Jurídica (proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho. 

b) Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de 
registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável 

Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física 
do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor 

dos Serviços, expedida por Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto 
desta licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que 

demonstre as atribuições deste conselho e profissionais. 

c) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 
passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta 

licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU 
ou OUTRO CONSELHO, em nome do profissional comprovadamente integrante do 

quadro atual da licitante. 

c.1) O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 
técnica, ficará (ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de 
responsável (eis) técnico(s). 
c.2) Caso haja substituição do profissional, tal substituição deverá ser aprovada pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, devendo para tanto apresentar outro 
profissional detentor de capacidade técnica igual ou superior a do profissional 
apresentado nesta licitação. 
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Observações: 
* Os documentos solicitados no item a, b e c, acima, devem 
manter correspondência em relação aos conselhos e os 
profissionais. Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o 
profissional responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a 
empresa registrada no CAU o profissional responsável técnico 

deve ser do CAU. 
* Considerando o Acórdão n-° 135712018 - TCU - Plenário, que 
apoiando-se em julgamento exarado no Acórdão n-° 212612016 
- TCU - Plenário, que fixou que "É ilegal a exigência de quitação 
de anuidades do Crea, para fins de habilitação, pois o art. 30, 
inciso 1, da Lei 8.66611993 exige apenas o registro na 
entidade.", concluiu que: "A necessidade de quitação de 
anuidades do CREA contido no art. 69 da Lei 5.194166 foi 
derrogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666193), com a exigência 
apenas da inscrição na entidade profissional competente, 
devendo se interpretar o sistema infraconstitucional à luz dos 
princípios da ampla concorrência, afastando exigências que não 
sejam indispensáveis." 

d) Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a 

admissão até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de 

contrato, ou ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde 

conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se 

da mesma Certidão elencada no item "a", não sendo necessário apresentação de cópia do 

mesmo documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas. 

e) Declaração unificada (idoneidade, inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, 
condições de habilitação, 	incompatibilidade negocial, qualidade ambiental e 

sustenta bilidade, ME OU EPP e elementos editalícios), conforme modelo Anexo III. 

Caso a empresa apresente no envelope de documentos de habilitação o Certificado do 
Cadastro de Licitantes junto ao Município de Coronel Vivida, com validade igual ou 
superior a data de abertura das propostas, a mesma fica desobrigada de apresentar o 
documento exigido no item 5.1.1, letras "a" e/ou "b". 

5.2 - O TERMO DE RENÚNCIA (Anexo IV) poderá ser entregue juntamente com a 

documentação solicitada neste item, ou diretamente à Comissão de Licitação pelo 
representante credenciado pelo licitante, caso ocorra a necessidade. 

5.3 - Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista aplicável às Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em 
conformidade com a Lei Complementar n. 2  123/06, de 14/12/2006: 
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a) No caso de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa 

licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situações, conforme 

modelo constante no Anexo III (declaração unificada), diretamente a Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, no início da sessão de abertura dos envelopes n 2  01. 

Poderá também ser enviada dentro do envelope n2  01 (de Habilitação), ou ainda em um 

terceiro envelope. 

b) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda a documentação exigida em 

edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

c) Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da 

regularidade fiscal e/ou trabalhista, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para apresentação 

de nova documentação já isenta das restrições apresentadas anteriormente, visando 

desta forma, a comprovação da regularidade. 

d) A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na 

decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, 

sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações 

contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável a matéria, sendo 

facultada ào Município de Coronel Vivida, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

5.4 - Disposições Gerais Referentes aos Documentos: 
5.4.1 - Os documentos que não especificarem a data de validade terão validade de, no 

máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão 

de prazo diferente na própria certidão ou no edital de licitação. 

5.4.2 - A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser 

suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o 

ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 

5.4.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o 

original ou publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os documentos 

apresentados para o presente certame, deverão estar dentro de seu prazo de validade, 

sob pena de inabilitação do proponente. 

5.4.4 - Caso a empresa obtenha qualquer documento via Internet e o apresente para o 

presente certame, a habilitação do proponente estará condicionada à consultas a serem 

realizadas via Internet, pelos Membros da Comissão de Licitação durante o certame. 

5.4.5 - A autenticação dos documentos pelos Membros da Comissão de Licitação poderá 

ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no 
envelope de documentação (Envelope n 2  01), e apresente o original até o momento da 
análise de seus documentos. 

5.4.6 - Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 

habilitação que não tenham sido devidamente protocolados em envelope próprio 

(envelope n2 01), e no horário estipulado, sendo que a falta de quaisquer documentos 
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implicará na inabilitação do licitante. 

5.4.7 - Os documentos poderão ser apresentados respeitando a sequência constante no 

presente Edital, e se possível, não contendo folhas soltas ou sem a devida paginação. 

5.4.8 - É indispensável que todos os documentos que compõe a habilitação estejam 

inseridos dentro do Envelope n 2  01, mesmo que alguns deles tenham sido apresentados 

em outra fase do certame. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A proposta de preço - ENVELOPE "02", em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo 

licitante ou por seu representante legal, redigida em português e impressa, em papel 

branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em todos os campos, deverá 

ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e deverá conter: 

a) Nome, endereço e CNPJ; 

b) Número da Concorrência; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

deste Edital; 

d) Valor proposto, em moeda corrente nacional. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 

o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; 

f) Prazo de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de registro diferente do solicitado, serão entendidas como 

válidas pelo prazo solicitado no edital. 

6.2 - A ausência de assinatura na proposta emitida pela proponente, poderá ser suprida se o 

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato. 

6.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

6.4 - No preço cotado obrigatoriamente deverão estar incluídas todas as despesas com 

impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, despesas com transporte, 

seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciá rios, securitárias, e/ou 

quaisquer outros ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, não 

cabendo ao Município de Coronel Vivida quaisquer custos adicionais. 

6.5 - Os preços cotados pela concorrente do objeto da presente licitação deverão ser em 

moeda corrente no país, sendo que o mesmo não sofrerá qualquer reajustamento sob 
nenhuma hipótese. 

6.6 - Deverá ser observado o preço unitário máximo para de cada item, conforme o ANEXO 1 

(Termo de Referência), sendo que o valor equivalente a este preço em reais não sofrerá 
nenhum reajuste. 
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6.7 - Não poderão ser modificadas as quantidades, unidades e especificações constantes do 

ANEXO 1 (Termo de Referência). 

6.8 - A apresentação da proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 

proponente tomou conhecimento de todos os elementos especificados, documentação da 

Licitação, e que obteve do município, informações satisfatórias para elaboração de sua 

proposta. 

6.9 - Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências 

deste Edital e seus anexos. 

6.10 - O valor deverá ser discriminado em Reais, com até 02 (duas) casas após a vírgula. 

7 - DO PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES "01" E 1(02" 

7.1 - Serão abertos os envelopes n2  01, contendo a documentação relativa à habilitação dos 

licitantes e procedidas sua apreciação. 

7.2 - Serão consideradas inabilitados os licitantes que não apresentarem os documentos 

exigidos no item 5 deste edital. 

7.3 - Após a abertura dos envelopes n 2  01, a Comissão de Licitação apreciará a 

documentação dos proponentes, comunicando a esses do resultado da habilitação, na 

mesma sessão e/ou através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Licitador. 

7.4 - A Comissão de Licitação comunicará aos proponentes a data de abertura dos envelopes 

n2 02, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não se realize na 

mesma sessão. 

7.5 - Os envelopes n 2  02, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos 

proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua 

denegação. 

7.6 - Serão abertos os envelopes n2 02, contendo a proposta de preço dos proponentes 

habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

7.7 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 

deste edital promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

7.8 - O Julgamento e classificação das propostas será de acordo com o estabelecido no item 

8 deste edital. 
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7.9 - Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais 

constarão os nomes das proponentes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento 

da habilitação e da proposta de preço, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e por todos os proponentes presentes. 

7.10 - Qualquer declaração ou manifestação de proponente, desde que ocorrida no 

transcurso das sessões de recebimento e abertura dos envelopes, deverá obrigatoriamente, 

ser reduzida a termo e constar na respectiva Ata. 

7.11 - Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes da documentação e da 

proposta de preço, somente poderá fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, 

apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o 

representante legal da proponente. 

8- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1 - A presente licitação é do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", e será julgada dentro desse 

critério. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas 

as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o 

proponente que apresentar o Menor Preço para cada LOTE desta licitação, respeitado o 

critério de aceitabilidade de preços, fixado no item 9.1 deste edital e Termo de Referência - 

Anexo 1. 

8.2 - Será desclassificada a proposta de preço que: 

a) Alterar quantidade constante no edital; 

b) Cotar valor manifestamente inexequível; 

c) Não atender as exigências contidas no presente edital; 

d) Excederem ao preço máximo total do lote. 

8.3 - A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas por ordem numérica 

crescente e desclassificará as que cotarem valor manifestamente inexequível, ou não 

atenderem as exigências contidas no presente edital ou seus anexos. 

8.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada primeiramente a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

previsto na Lei Complementar n 2  123/2006, de 14/12/2006. Caso não ocorram as condições 

informadas na lei mencionada, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o 

qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente observado o 

disposto no inciso II do § 2 2  do art. 3 2  da Lei Federal n 2 8.666/93. 

9 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS - VALOR MÁXIMO 

9.1 - O valor máximo total estimado estabelecido pela administração municipal para a 

contratação do objeto da presente licitação é de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e 
quinhentos reais). 
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9.2 - A competição do certame licitatório se dará POR LOTE, devendo o licitante formular sua 

proposta observando o preço máximo definido no presente Edital, não podendo ultrapassá-

lo, sob pena de desclassificação. 

9.3 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do 

artigo 109 da Lei n 9  8.666/93, o qual será recebido e processado conforme segue: 

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante. 

b) julgamento das propostas. 

c) anulação ou revogação da licitação. 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento. 

e) rescisão da ata de registro de preços, a que se refere o inciso 1 do art. 79 desta Lei. 

(Redação dada pela Lei n 2  8.883, de 1994). 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

II - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou da ata de registro de preços, de que não caiba recurso 

hierárquico. 

§ 12 A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos os 

relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata. 

§ 22 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 

ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 32 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

§ 49 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 52 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

10.2. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Paraná, 

nos dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h00min às 17h00min. 
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10.3. O recurso deverá ser apresentado por escrito, dirigido ao Presidente da Comissão de 

Licitação, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do 

certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser protocolada na sede do Município de Coronel Vivida, no endereço 

indicado no preâmbulo, no horário das 08h00min às 17h00min, ou encaminhada através de 

e-mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br . 

11— DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATAÇÃO E PRAZOS 

11.1 - A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver 

manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

11.2 - Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 

mesmos. 

11.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 

regularidade de todos os procedimentos adotados. 

11.4 - A autoridade competente: 

11.4.1 - Deverá anular a presente Concorrência, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou 

11.4.2 - Poderá revogar a presente Concorrência, a seu juízo, se for considerada 

inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

11.4.3 - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal 

8.666/93. 

11.4.4 - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que a ata de registro de preços, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

11.5 - Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ata de registro 

de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n2  8.666/93. 

11.5.1 - A ata de registro de preços deverá ser assinado pelo representante legal da 

empresa ou seu preposto habilitado. 

11.5.2 - O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida; 
11.5.3 - Opcionalmente, a ata de registro de preços poderá ser enviado via e-mail à 

empresa para que seja colhida a assinatura do responsável, ou preposto habilitado, para 

posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

11.6 - O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 
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registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 113, convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n 9  8.666/93. 

11.7 - O prazo de que trata o item 11.5 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que 

alude o art. 57, §§ 1 2  e 2, da Lei Federal n 2  8.666/93. 

11.8 - A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, no ato da assinatura da ata de 

registro de preços: (caso necessário) 

11.8.1 - Caso, a empresa vencedora, Pessoa Jurídica, seja sediada em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho do Estado do proponente, 

deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto ao CREA, CAU 

ou outro conselho do Estado do Paraná. 

11.8.2 - Caso, o profissional da empresa vencedora, Pessoa Física, seja sediada em outra 

jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA, CAU ou outro conselho em Estado do 

proponente, deverá apresentar, para assinatura da ata de registro de preços, visto junto 

ao CREA, CAU ou outro conselho do Estado do Paraná. 

11.9 - Poderá ser solicitada a detentora, a qualquer tempo, demonstração da composição 

dos custos dos serviços contratados. 

11.10 - Farão parte integrante da ata de registro de preços, o presente edital e seus anexos, 

bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a 

presente licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

11.11 - A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, 

pelas demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 2  

8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiai7s que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da 

ata de registro de preços não mencionados. 

11.12 - A Administração deverá providenciar a publicação resumida do instrumento da ata 

de registro de preços e de seus eventuais aditamentos, por força da disposição contida na 

Lei n 2  8.666/93. 

11.13 - A ata de registro de preços terá o prazo de 12 (doze) meses. 

12 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1- No será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata 

de Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do Contratante. 
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12.2- Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

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

123- Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

13— PRAZO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1 - Do prazo e critérios de aceitação do objeto aceitação dos itens estão fixadas 

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

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

14- DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

14.1 - As obrigações da detentora estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

16- DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 - A forma de pagamento está detalhada no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a formulação das 

propostas. 

17 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

17.1 - Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital 

correrão por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento, e conforme 

abaixo: 

ÓRGÃO: 11—SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.82.99 - serviços de Controle Ambiental em Geral 
UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC. 
00 	11/01 	555 	2.043 	Preservação Ambiental 	 595 	 2366 	3.3.90.39.82.99 

11.001.18.541.0026.2.043 
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18 - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

18.1 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão 

reajustados. 

18.2 - Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a detentora requerer e demonstrar 

documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 

artigo 65, II, "d", da Lei n 2  8.666/93. 

18.2.1 - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

18.3 - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

18.4 - 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. 

18.5 - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

19 - DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 - O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de 

outro processo disponível. 

19.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

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

pelo mercado. 

19.2.1 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 

desde que demonstrar a inviabilidade de redução. 

20 - DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

20.1 - 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 a ata de registro de preços, 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. 

20.2 - A ata de registro de preços poderá ser rescindida pelos motivos previstos na Lei n 2  
8.666/93. 
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20.3 - 
Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do 

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

21 -  DA ANTICORRUPÇÃO  

21.1 - As condições anticorrupção estão detalhadas no item 13 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observadas pelos licitantes para a 

formulação das propostas. 

22 - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 - As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão 

detalhadas no item 14 do Termo de Referência - Anexo l do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelos licitantes para a formulação das propostas. 

23 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

23.1 - SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA 

23.1.1 - A proponente que não honrar a proposta protocolada, ou ainda não cumprir com 

as exigências do presente Edital, poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades: 

23.1.1.1 - Advertência. 

23.1.1.2 - Multa de até 20% do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, 

neste caso, as penalidades dos itens seguintes: 

- Suspensão do direito de licitar, com a Administração Municipal, pelo prazo que a 

autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da 

natureza da falta. 

II - Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública. 

23.2 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

23.2.1 - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a detentora ficará 

sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim considerado pela Administração 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidades das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de 

preços. 

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

contratar com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

23.2.2 - As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 24.2.1 poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

23.2.3 - Das Particularidades da Multa: 

23.2.3.1 - A multa imposta ao contratado ou licitante, se não disposta de forma 

diferente da ata de registro de preços, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução 

Praça Angelo Mezzomo, s/n9 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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do objeto da ata de registro de preços, 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 inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, 

calculada sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a 

ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 

23.2.3.2 - 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 execução da ata de 

registro de preços. 

23.2.3 - A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 

ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
23.2.4 - Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de 

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

eletrônico no e-mail registrado em Ata/Ata de registro de preços, 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. 

23.2.5 - 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. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 - O presente edital e seus anexos encontram-se à disposição para verificação e retirada 

por parte dos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Coronel Vivida, na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro - Caixa Postal n 2  013- CEP 85.550-

000 - Coronel Vivida, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br  

24.2 - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado válido 
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24.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.4 - Das sessões públicas de processamento da Concorrência serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 

presentes. 

24.4.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

24.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem 

como as propostas, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 

licitantes presentes que desejarem. 

24.6 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

24.7 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial do Município. 

24.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação/proposta que não forem 
abertos durante a licitação deverão ser retirados no Departamento de Licitação do 

Município de Coronel Vivida, Paraná, após a celebração da ata de registro de preços, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de inutilização (de seu conteúdo por meio de 
incineração ou picotagem). 

24.9 - A DETENTORA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento objeto desta licitação, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

24.10 - São de responsabilidade da DETENTORA, todos os encargos trabalhistas, 

previdenciá rios, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento objeto da presente 

licitação e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá o objeto da contratação. 

24.11 - A empresa licitante fica obrigada a garantir a qualidade dos serviços/produtos 

entregues. 

24.12 - Deverão ser respeitadas todas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal. 

24.13 - O CONTRATANTE reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender o fornecimento 

contratado, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já entregues, considerando-se, 

para tanto, os preços unitários. 
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24.14 - Na execução e recebimento do produto fornecido, serão observadas as disposições 

da Lei n 2 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

24.15 - A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

24.16 - Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pela Presidente da 

Comissão de Licitação, que decidirá, com base na legislação vigente. 

24.17 - No julgamento da habilitação e das propostas a Comissão Permanente de Licitação, 

no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou 

falhas, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo. 

24.18 - A ausência de assinatura em documento, incluindo a proposta de preços, emitido 

pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir 

poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata. 

24.19 - Considerando o disposto no Art. 32  da Lei nQ 13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 

administrativo, caberá a este: 

- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura 

com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a assinatura 

constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a 

comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

24.20 - Integram o presente Edital: 

Anexo l - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de carta de credenciamento. 

Anexo III - Modelo de declaração unificada (idoneidade, inciso XXXIII do art. 72  da 

Constituição Federal, condições de habilitação, incompatibilidade negocial, qualidade 

ambiental e sustentabilidade, ME OU EPP e elementos editalícios). 

Anexo IV - Modelo de termo de renúncia. 

Anexo V - Modelo da proposta comercial. 
Anexo VI - Minuta da ata de registro de preços. 

24.21 - Dúvidas a respeito desta Concorrência Pública poderão ser dirimidas no horário 

compreendido das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de 
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Licitações, sito na Praça Ângelo Mezzomo s/n. neste município. Informações: Departamento 

de Licitações: (046) 3232-8300. 

24.22 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Coronel Vivida. 

Coronel Vivida, 15 de março de 2023. 

uliano Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  01/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Registro de preços para serviços de escavação, remoção, transporte e destinação do 

solo e resíduos de concreto contaminado de forma ambientalmente correta das áreas 

contaminadas e análise de Fundo e lateral de Cava, coleta e encaminhamento de amostra de 

solo para análise em laboratórios. 

VALOR VALOR 

LOTE ITEM QTD UN 
coD. 

DESCRIÇAO UNITÁRIO TOTAL 
PMCV 

R$ 
TESTE DE FUNDO DE CAVA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO, COM MEDIÇÃO 
1 1 1,00 UN 21962 .. 9.500,00 9.500,00 

DE GASES DE PORÇÃO 	DO SOLO E ANALISE EM 

LABORATÓRIO.  

ESCAVAÇÃO, 	REMOÇÃO, 	TRANSPORTE 	E 

DESTINAÇÃO 	DO 	SOLO 	OU 	(RESTOS 	DE 

2 1 100,00 ton 22487 CONCRETOS 	DE 	BASES) 	DAS 	ÁREAS 850,00 85.000,00 

CONTAMINADAS. (CFE. DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA)  

VALOR TOTAL DOS LOTES 94.500,00 

R$ 94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais) 

Requisição do LC n 2  162/2023. 
2. Justificativa: 

2.1. Levando em consideração que na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do município 

onde foram retirados os elementos notáveis do sistema de abastecimento de combustíveis e 

do tanque subterrâneo já desativados há a necessidade de retirada de solo e resíduos no 

local. Portanto faz-se necessário a contratação de empresa para escavação, remoção, 

retirada, transporte e destinação final de solo e resíduos de concreto contaminado, dos 

elementos notáveis restantes de forma ambientalmente correta dos mesmos e análise de 

Fundo e lateral de Cava. 

2.2. Justificativa para novo processo: A abertura do novo processo se faz necessário devido 

ao término dos saldos da última Contratação. 

2.3. As quantidades foram estimadas com base na prospecção de demanda apontadas no 

último processo. 

3. Avaliação do Custo: 

3.1. O custo total estimado da presente execução do serviço é de R$ 94.500,00 (noventa e 

quatro mil e quinhentos reais), conforme mapa comparativo em anexo. 

3.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 
aos praticados no mercado. 

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

ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 
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3.4. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

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

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

estimar o custo de uma unidade. 

3.5. No item 02 Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo das Áreas 
Contaminadas a quantidade de 100 toneladas, é uma estimativa, a qual será confirmada 

após a análise e Estudo de Fundo e lateral de Cava, sendo assim, o Contratante pagará o 

valor da quantidade real que for retirada. Se passar dessa estimativa o valor será aditivado. 

4. Dos critérios: 
4.1. Tipo de licitação: Menor Preço 

4.2. Critério de Julgamento: para fins de julgamento das propostas será adotado o critério 

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

5. Licitação para Ampla Concorrência: 
5.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO AOS ART. 47 E 48 DA LEI COMPLEMENTAR 

123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N 2  147/14: 

5.2. Neste certame não será aplicável, a exclusividade, benefício ME, EPP, art. 48 da Lei 

Complementar n 9  123/2006, exceção contemplada pelo art. 49 da mesma lei, inciso III: o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado. 

5.3. A segunda hipótese do art. 49, prevista no inciso III visa proteger a Supremacia do 

Interesse Público, eis que não aplicará a contração diferenciada quando gerar efeitos 

negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública. Dentre a lesividade vislumbra-se a 

onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao conjunto do objeto licitado, como 

por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte em prejuízo ou 

subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto. 

5.4. Após as coletas dos orçamentos para elaboração do preço máximo, não foram 

localizados 03 fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, situadas em âmbito local ou regional, capazes de cumprir as exigências, nos termos do 

Art. 49 Lei 123/2006 e Decreto Municipal n 2  7643/2021. 

6. Obrigações Gerais da Detentora: 
6.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas 

neste Termo de Referência. 

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

vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 

informando o Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

6.3. 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. 

6.4. Fornecer os produtos e executar o serviço 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. 
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6.5. Efetuar a execução dos serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

6.6. 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. 

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

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

6.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços do Termo 

de Referência. 

6.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos serviços, devendo reparar, corrigir, 

remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos e serviços que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

6.10. É de responsabilidade da Detentora selecionar e contratar pessoal devidamente 

habilitado para a função a ser exercida na execução dos serviços, em seu nome, observando 

rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciá rias, 

assistenciais, securitárias e sindicais e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante. 

6.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

6.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como: embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciá rios. 

6.13. Os equipamentos, maquinários, veículos, ferramentas, EPI's (Equipamentos de 

Proteção Individual) e outros que se fizerem necessários para execução dos serviços 
deverão ser fornecidos pela Detentora. 

6.14. Para a execução dos serviços a Detentora deverá possuir os veículos (caminhão Muk, 

caçambas ou guindastes), máquinas que devem ser próprios ou estarem na posse da 

Detentora em razão de Leasing, contrato de locação ou outro documento equivalente. 
6.15. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

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

6.16. Não manter em seu quadro de pessoal, menores 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. 

6.17. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.18. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 
direito público. 

6.19. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência deverão ser 

apresentados ao Gestor e/ou Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

6.20. Permitir o acesso do Gestor, Fiscal, para supervisionar e acompanhar a execução dos 

serviços prestados. 
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6.21. Item 01: Teste de Fundo e lateral de Cava 
6.21.1. A Detentora deverá realizar a análise de Fundo e lateral de Cava, fazer os Testes 

(Bombas e canalização), com medição de gases necessários dos mesmos e coletar porção do 

solo e encaminhar para analise em laboratório em pelo menos 02 amostras. O estudo deverá 

ser realizado conforme anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.2. A Detentora deverá realizar a medição e locação de no mínimo 05 pontos para a 

comprovação ou não de materiais contaminados existentes no local, conforme Anexo III, 

item 3.4 da Resolução SEDEST n 2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.3. A Detentora deverá elaborar relatório de análises da destinação de solos e análise 

química e laudo analíticos conforme Resolução SEDEST n 2  3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.21.4. No momento da realização do serviço, a Detentora fica responsável pela devida 

sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes 

que por ventura estejam próximos do local. Caberá a Detentora providenciar toda e 

qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

6.22. Item 02: Escavação, Remoção, Transporte e Destinação do Solo e resíduos de 
concretos e tubulações das Áreas Contaminadas. 
6.22.1. Após realizado o Estudo de Fundo de Cava se for confirmada a presença de 

substâncias químicas no solo, que causam risco à saúde e ao meio ambiente, a Detentora 

deverá realizar a escavação, remoção, transporte e destinação do solo, restos de concretos e 

tubulações contaminados do local. 

6.22.2. A Detentora deverá fazer a obtenção das Autorizações Ambientais protocolada no 

órgão ambiental caso necessário para a segregação e destinação de solo conforme item 4 do 

anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.3. A Detentora deverá realizar a escavação para remoção do solo proveniente do 

processo deverá ser segregado e acondicionado adequadamente pelo responsável técnico 

conforme item 4 do anexo III da Resolução SEDEST n°3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.4. A Detentora quando do envio do resíduo autorizado, a mesma deverá 

obrigatoriamente, registrar carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de 

movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr),  sendo necessária a confirmação também 

pelos receptores dos resíduos. Os certificados de recebimento do resíduo e a Autorização 

Ambiental para destinação do mesmo deverão ser anexados ao relatório, conforme item 4 

do anexo III da Resolução SEDEST n° 3 de 17 de janeiro de 2020. 

6.22.5. A Detentora deverá realizar a destinação final dos resíduos (solo contaminado) 

conforme requisitos da Portaria IAT n 2  033 DE 21/02/2022, ou outra que vier a sucedê-Ia, 

observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. 

6.22.6. Os resíduos removidos do local, deverão ser pesados com o acompanhamento do 

gestor ou fiscal ainda no município de Coronel Vivida, bem como devem ser destinados de 

forma ambientalmente correta. 

6.22.7. A Detentora deverá apresentar os comprovantes de destinação bem como os 

certificados para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de 
Coronel Vivida-PR, para posterior arquivamento. 

7. Obrigações do Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

7.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 
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no cumprimento das obrigações assumidas. 

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

7.4. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto deste Termo de 

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

especificações e condições estabelecidas. 

7.5. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos fiscais designados, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.7. O Município de Coronel Vivida reserva-se o direito de não receber os serviços em 

desacordo com o previsto neste instrumento, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso Xl 

da Lei Federal n2  8.666/93. 

8. Prazos e Critérios de Aceitação do Objeto: 
8.1. Os serviços serão executados na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo do Município 

de Coronel Vivida-PR, localizado na Rua Primo Zeni, s/n Bairro Schiavini. 

8.2. A prestação dos serviços deverá ser realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho Ordem de Execução de Serviços na 

conformidade das orientações e especificações técnicas existentes. 

8.3. Os serviços serão requisitados sob demanda da Secretaria de Obras, Viação e 

Urbanismo, e obrigatoriamente deverá ser precedido da apresentação da Ordem de 

Execução de Serviços, expedido pelo Setor de Compras do Município. 

8.4. A Detentora fica responsável por observar e atender as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho: NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI. NR  12 - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

9. Qualificação Técnica: 
9.1. Certidão de registro de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Jurídica (proponente) expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Jurídica 
(proponente) em Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta 
licitação, dentro do seu prazo de validade junto com a documentação que demonstre as 

atribuições deste conselho; 

9.2. Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de 

Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade ou Certidão de registro 
de Pessoa Física do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente 

e Supervisor dos Serviços, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
dentro do prazo de validade ou Certidão de registro de Pessoa Física do profissional que irá 
atuar na qualidade de Responsável Técnico, Gerente e Supervisor dos Serviços, expedida por 

Conselho, o qual, comprove a competência na área do objeto desta licitação, dentro do seu 

prazo de validade junto com a documentação que demonstre as atribuições deste conselho 

e profissionais; 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 27 de 41 



: 	 ,4CÍP/o  

(Fis  
o 
o 

44) 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

9.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 

passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta 

licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou do CAU ou 

OUTRO CONSELHO, em nome do profissional com provadamente integrante do quadro atual 

da licitante; 

9.3.1. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 
técnica, ficará (ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) 

técnico(s). 
9.3.2. Caso haja substituição do profissional, tal substituição deverá ser aprovada pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, devendo para tanto apresentar outro 
profissional detentor de capacidade técnica igual ou superior a do profissional 
apresentado nesta licitação. 

Observações: 
* Os documentos solicitados nos subitens 9.1, 9.2 e 92, acima, devem 

manter correspondência em relação aos conselhos e os profissionais. 
Exemplos: sendo a empresa registrada no CREA o profissional 
responsável técnico deverá ser do CREA ou sendo a empresa 
registrada no CAU o profissional responsável técnica deve ser do CAU. 
Da mesma forma o Atestado de Capacidade Técnico Profissional deve 
ser do profissional integrante do quadro da empresa e pertencente ao 
conselho de classe em que a empresa estiver registrada. 

9.4. Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja 

na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; como 

funcionário, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de 

trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando a admissão 

até a data de abertura do presente edital; ou como contratado, por meio de contrato, ou 

ainda certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome 

dos profissionais no quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão 

elencada na alínea "a", não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, 

desde que cumpra as demais exigências solicitadas; 

10. Forma de Pagamento: 

10.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução dos serviços, apresentação da respectiva nota fiscal com 

discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura 

e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo fiscal e gestor da Ata de Registro de Preços. 

10.2. 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) emitida eletronicamente através do site 
http://www.tst.jus.br  em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação 

do processo licitatório. 

10.3. 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. 

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

11. Da Vigência e da Alteração: 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 

vigência de 12 (doze) meses. 

12. Dotação Orçamentária: 

12.1. Conforme Princípio do Planejamento e indicação contábil em anexo. 

13. Da Anticorrupçâo: 

13.1. 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 Termo de Referência, 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 Termo de Referência, 

seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Referência, devendo 

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

14. Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços: 
14.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

14.2. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanelio, Decreto Municipal n 2  7.480 de 06/01/2021, 

para as aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

14.3. Da Secretaria de Meio Ambiente, como fiscal, Alice Lusco Salvi, Decreto Municipal n 2  
7.544 de 19/02/2021. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

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

Referência, projeto 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  
Página 29 de 41 



1 

	 oo 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Mauro Busanelio 	 Alice Lusco Salvi 

Secretário de Obras, Viação e Urbanismo 	 Secretaria de Meio Ambiente 

Gestor 	 Fiscal 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023. 

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

anexados junto ao processo licitatório. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  01/2023 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(documento optativo) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) 	 / portador(a) da Cédula 

de Identidade sob n2  CPF sob n 2  , a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica n 2  01/2023, instaurado pelo Município 

de Coronel Vivida, Estado do Paraná. 

Na qualidade de representante legal da empresa 	 / outorga-se ao(à) acima 

credenciado(a), dentre outros poderes, o de acordar, discordar e transigir, bem 

como para acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao 

direito de interposição de Recurso. 

de 
	

de 2023 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO OU REALIZAR CONFERÊNCIA ATRAVÉS DE AGENTE 

ADMINISTRATIVO, CONFORME ITEM 26, SUBITEM 26.6 DESTE EDITAL. 
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  01/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA (IDONEIDADE, INCISO XXXIII DO ART. 72  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL, 
QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTE NTABILIDADE, ME OU EPP E ELEMENTOS EDITALÍCIOS) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

A Empresa 	 , devidamente inscrita no CNPJ n 9  	com endereço 

na Rua 	 / n 2 , CEP: 	na cidade de 	Estado do ____, telefone () 

por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) _______, portador do CPF n 2  

e RG n 2  _______, DECLARA para fins de licitação que: 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

II - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei 

n 2  8.666/93, acrescido pela Lei n 2  9.854/99. 

III - Compromete-se a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 

IV - Não possui em seu quadro societário pessoas que tenham incompatibilidade negocial 

com o Município nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 13 do STF. 

V - Atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto 

Estadual n° 6.252/06, de 22 de março de 2006. 

VI - Nos termos do art. 32,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na 

situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 
VII - ACEITA E SE SUBMETE, sem reservas, a todos os elementos editalícios, às cláusulas 

contratuais constantes dos autos da Concorrência Pública n 2  01/2023, às condições físicas 

ora estipuladas para a execução do objeto licitado, assim como, as informações técnicas 

complementares. 

E por ser expressão de verdade, dou fé. 

de 
	

de 2023. 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

Praça Angelo Mezzomo, s/0 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO IV 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  01/2023 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

(documento optativo) 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA, 

n 2 01/2023, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n 2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a proponente que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da 

fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos 

proponentes habilitados. 

de 
	

de 2023 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO V 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  01/2023 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Agência: 

Conta Bancária n: 

Banco: 

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, 

modalidade Concorrência Pública, n 2  01/2023, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E 

RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS 

ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E 

ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme 

termo de referência —Anexo 1; nas seguintes condições: 

VALOR 
VALOR 

COD. 	 - UNITÁRIO 
TOTAL 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇAO ESTIMADO 
PMCV PROPOSTO 

R$ 
PROPOSTO 

R$ 
TESTE 	DE 	FUNDO DE CAVA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO, COM MEDIÇÃO 
1 1 1,00 UN 21962 - 

DE GASES DE PORÇÃO DO SOLO E ANALISE EM 

LABORATÓRIO.  

ESCAVAÇÃO, 	REMOÇÃO, 	TRANSPORTE 	E 
DESTINAÇÃO 	DO 	SOLO 	OU 	(RESTOS 	DE 

2 1 100,00 ton 22487 CONCRETOS 	DE 	BASES) 	DAS 	ÁREAS 

CONTAMINADAS. (CFE. DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA)  

a) O prazo de registro de preços é de 12 (doze) meses. 

b) O prazo de execução é de 30 (trinta) dias. 

C) 	A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir da data do protocolo constante no envelope n 0  02. 

d) Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade 

Concorrência Pública n 2 01/2023. 

de 
	

de 2023. 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  01/2023 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  xx/2023 	 CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  01/2023 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2023 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 

VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

s/n - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n 2  76.995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o n 2  

967.311.099-91 e RG n 9  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 

empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de 

xxxxx (xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  xxxxx, neste ato representada pelo 

Sr. xxxxxxxx, portador do CPF n 9  xxxxxx e RG n 2  xxxxx, a seguir denominada DETENTORA, 

vencedora da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 01/2023, do tipo menor 

preço por ITEM, no sistema de registro de preços, para SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 
REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 
CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 
ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 
SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS, conforme termo de referência - Anexo 1, 

fundamentados na Lei Federal n 2  8.666/93, de 21/06/93, Lei Federal n 2  9.648/98, de 
27/05/98, Lei Federal n° 123/06, de 14/12/06, Lei Complementar n 2  147, de 07 de agosto 
de 2014, Lei Complementar Municipal n 9  18, de 20 de dezembro de 2007, Lei complementar 

Municipal n 2  27 de 15 de outubro de 2009, Decreto Municipal n 2  3263, de 28 de setembro 

de 2006, e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e demais dispositivos 

aplicáveis que norteiam as Licitações e Contratos Administrativos, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

A presente ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 

Registro de Preços da proposta vencedora para SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE 
FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E 
LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE 
EM LABORATÓRIOS, de conformidade com as especificações constantes do Termo de 

Referência do edital e a esta, partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, 

de XX de XXXXX de 2023 a XX de XXXXX de 2023. 

Praça Angelo Mezzomo, /2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei n 2  

8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 
Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, 

em igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
Parágrafo Primeiro: Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a 

associação da Ata de Registro de Preços 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 detentora na fase de habilitação. 

Parágrafo Terceiro: Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá 

solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de 

Registro de Preços e Edital. 

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
Do prazo, condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixados 

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

rigorosamente observadas pela detentora. 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
As obrigações da detentora estão detalhadas no item 6 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 

do presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
A forma de pagamento está detalhada no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

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

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento, e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.82.99 - Serviços de Controle Ambiental em Geral 

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

PRINC. 

00 11/01 555 2.043 Preservação Ambiental 595 2366 3.3.90.39.82.99 
11.001.18.541.0026.2.043 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não 

serão reajustados. 

Parágrafo Segundo: Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a detentora requerer e 

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

fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n 9  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 da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

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

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, 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 SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá 

acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, 

nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de 

preços ou de outro processo disponível. 
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor da Ata de Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, desde 

que demonstrar a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 

88 da Lei n 9  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, 

rescindir unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo 

diploma legal, bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal 

n 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindida pelos motivos 

previstos na Lei n 2  8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de 

prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 13 do Termo de Referência - Anexo 1 
do presente e devem ser rigorosamente observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

tem 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observadas pela detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA 

Parágrafo Primeiro: A proponente que não honrar a proposta protocolada, ou ainda não 

cumprir com as exigências do presente Edital, poderão ser aplicadas, as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência. 

b) Multa de até 20% do valor total proposto e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, 

as penalidades dos itens seguintes: 

- Suspensão do direito de licitar, com a Administração Municipal, pelo prazo que a 

autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da 
natureza da falta. 

II - Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública. 

SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parágrafo Segundo: Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a detentora 

ficará sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim considerado pela Administração 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil 
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e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às penalidades das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de 

preços. 

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

contratar com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: Das Particularidades da Multa: 

- A multa imposta ao contratado ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro de preços, 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 inexecução parcial do 

objeto pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, 

calculada sobre a parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua 

inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a 

ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração. 

II - 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 execução da ata de 

registro de preços. 

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 da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

do correio eletrônico no e-mail registrado em Ata/Ata de registro de preços, 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - 

Concorrência Pública n 2  01/2023 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita 

formulada pela DETENTORA da Ata, ata da sessão pública constando os preços de 

fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as partes 

declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua anexação. 

Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a 

execução adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, 

observadas às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará 

a cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 

que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, 

para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2023. 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(anexar o termo de referência) 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 41 de 41 



1f 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 0112023 

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Concorrência Pública n° 
0112023, tipo menor preço por lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 
ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇAO DO SOLO E RESIDUOS DE 
CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS 
CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E 
ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS. Abertura 
dos envelopes: às 09:00 horas do dia 17 de abril de 2023, na sala de abertura de licitações do 
município de Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Angelo Mezzomo, s/n°. Valor máximo total 
estimado: R$ 94.500,00. Prazo de execução: 30 (trinta) dias. O edital poderá ser retirado na 
sede do Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas ou através 
do site www.coronelvivida.pr.gov.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 15 de março 
de 2023. Juliano Ribeiro - Presidente da CPL. 
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PUBLICAÇÕES LEGAIS 	 Edição n°8349 

DIÁRIO DO SUDOESTE 
16 de março de 2023 

PREFEITURA MU NICIPA L DE PALMAR 

AVISO DE LICOOAÇÀO 

PROCESSO 11 11 9a023   
Rodo) 03)00. lo/ação Codoça p/ Coeprss. Sono/os 300312023 

rueO 9/19000.  PAI/ao 00340 P0919 0v/a pABlooaos 	 aado. goa saida/a 	 O. 03./ão 
/TTOOaIOad.oe Coococavua pl  Cosop.a • Saneços. oonlon,o. .sp.o4io.çOss  cave 

OO'OÇO.*idaO.. - Ecínie l$5.00s 

DATA E  001141010 DA ABERTURA DA iiCiTAÇAO. 3515000.. 02105)2023 

ENDEREÇO: siaia de rwooroNas da Pooloaroris Mvw~1, Rua D, Boamoedo ~o Voeir~ ri- 903. 4- amar 

7)00 DE JJLCoAOENTO_UELIOR ECNICA E PRECE 

OBJETO: 00000ao da S.sOoa 4. Eocoo .se/22.do la0001. O 07/70015/2009 139/O BAMBU pela  ce 

aãoOsOa E01o.çao E/ao,) 11/2.102 /03003. III 004.ElaTIsI 5/a EOAOOO10$. 0071 .TIO011aâOO. $$*e*S000 

p.da0gsa. 0.7/ 0.710 çap00saç4U • omiação na,.. 001./Toada aso/2a, para 0.10407105 2020 da 

O0 O*19oO$ 

VALOR MABIMO. 3$ 551.077,52 (loo.o.oOO.enoo.70..o,5 TI)), 9.191/.............075.. dei. 

DATA EHORÁRIO DO P000000110005 ENVELOPES 0900 do da 0205/2020 

o O.$M, 525.8303  05,5.3 eSonivaçO.. a .,d., ,d/OaP/05 200.150 oscer 00040$10 $OOaraÇO *4410.00 
Sd•7/O/A' /T/''í 00)0104* DA .3030900730/05 /.isloo. 40032633000 

P30195 15)03/7023 

1', MUNICÍPIO DE MA010POUS 
.50 TERMO DE ADITAMENTO 4 012023. Nono Teimo da Aditamento ao COnSISTO A. Plestaçio 0. 

,ços A. Transporte 64001.1 n 2402021l5P, Oue entre si o.ib'om o M1)i'o 00 de ValO/polO e C)aotoo de 
CO - TraRnpories . ME. 5. Ionoa que segue Pelo presente Termo. de um lodo o MLVEC(PtO 0€ 
V05RIOPOIJS, dOraAenie Oesgroa€o CONTRATANTE .050070 Ido CAL0DIO DE COL - TRANSPORTES. 
ME. P00503 juridica de odeio privado. 05000 no CNPJ no 17035746l5001-33. Inscoção Estadual ri* isento. 

0015057/e Des'974da CONTRATADA, estando as podes 50/ORA as 7071/as da Le 5.06493 e suas a0eiaç0es 
S)bseI3OyRs, apJ5000 O 3,5500500709017,5 deRA/ArE/a da Enopodo realizada 00,065 do Pregão Eivó000 
n° 2412021 0/31.21/207 objeto do OTaWN domo 'a contratação da sonçaosa para prestação 05 serusços Oa 
0,75000. escolar C0A'Js0ôa Pr'moea - Do Ad6aeeodo. 1- Da A3araçioCos*aãual a) Do Puaroarireso Led O 
AdRoS de o0101 307 questão sere reá~ CORAr/na preesão consOa na CIMo05 Queda 300972501,0071 
fuI,damei3O/ noso 65, inciso 1, lAosa b. cri §1.05 Ler ri' 8 666/93.3.060 que os odanesses da Admoase.ção 
aviarão 5.500 AeoRameroa rir~siciore. Veaeces' Art. 65 Os coceasos regodos porco, Li podarão ser 
aMarados. comas Deodas polfoaooas nos saguaRas 00505 . 1. ueiatelde/Sa/2e Pala AdeN/DOação . b) 
qAaedo neo.sai -raa modificação do orioo colEs//li em dedol/ADua de acresceria 01137705/açãO quanttaDoa 

de seu o6elo, rios lodos pelrre300s por esta Ler, § to O 0006.1,20 Voa ovo-gado a aoevtar, 'Ias 'ansas 
OOrIdÇOes OOdoaMois, os ao.ôscarro. 0/ siuprensdes que se Szaram 7155 Obras sanaposoo onnçea*, ad 25% 
(oela. CaRA por seriA) doolios sial .1/.65.00300050901.. 10 ca.opafloiw 0. 15450ev. 0. 900f000u da 
eqoqoan/amvi, alô o losSa de 50% (oerqueda Por cicio) para os 555 acelsornos. b) Da Doutrinas quario á 
MaMe,. sob Exame QuenSo á madria sob eoaine, rgamos o poioassamenA do E. SI): 7, É 0050 á 
Ader.raspação Pútica proceder á aBenação uaoãadri do .7/riaM em duas riooeeses:  (a) quando P005/Tv 
moddoaçio 00 projelo 0/ das esçeoecaçoes, para me*ror adequação Moliça; 50 qua000 Ar neoessásiaa 
modificação do valo' coorbasad em dOOU//ArCa da aodso.no ou dlosarou.ção quaoô000oa de seu objeto )a. 
86603,00765. / a e O) 2. O 00064/udo Soa oboado 3 5031i nas mewoss comOções 09100//os. 05 
ecoésclinos si supressões que se fizerem oecesAMeas nas obres, Iefe5 Ou 0CaS3SCa, ali 25% dooa100 Dual 
atualizado do 005102* e . rio caso paosooÀar da ralorma da adfoo ou 0e aquçarervia, alô olaeslad. 50% par. 
O3 $31/1 acolsoonoos t le, 8.6603 .163. § l 3.0 podar da alenar ieriadsaimanôa o a91ta raçon.samrsa '2610 

Prerrogativa a dspossçã000 Mmo,sOaçào pura 0070.62*0 elearesse plOMo. Não 007$06, 507 ~~e 
7357 fonte de enriquecimento licito 4. A modicação guanSeaWa do valer .7'0.5500 )aonlsda'no)supresoao) 
dese Cooe0000dea. em gulo I nélIda. a alaeação das obnqaçOes dos sogãtos da 'elação 3.nkjoca 
(007e'rstoaçOo PLbloa e pa%sIar, ou seja, a eacação do preço dava quaroao i nta elação direta ao 
pr0pOrnutaou0e 0071 ar.r700dedraruç3o do o6pD, sob pana de deseqadbno eo000o.00-Sotaocee0 
eso-qoeoOorolo sem causa o frusTação da 070Ç54 icdação ' )Resp n' 666 87M, Rei. SoB 0.00701/Tio/a.  1. 

T  co /206200'. 000.20.062007. P . 492). )pot nosso) C/aaula SaçuroDa -  Da .5aso5caioa O ato 
aonum'IYatAo pretendO/o pode co P1350900915 eres ao7aces porquanto 1-00 preossão cOROa//A 2010 

ano. Conlorme se coRa da CtãoduO Q1,Oa (ReI Da RAração de preço e reajustei, 1 -  lã 0009'IUlOuOe 
ooçamentáoa par. ti Ao, coro preosSo especifica 5091k LPO eLDA. que falidistre o olôoo das despesas com 
0/005 sanorçono da Oarcioos. pessoa çã/Aca (Código 33 90 39 SI . Coe,foona protocolo feiro pe/o 
Depaolamanto de Eduoa000 /I000s aesoeo na rotadendo a pawoansaçao poiôdroa ao". 52.00000, estada 
o'OcIdMP-183 oon°osma Contato ri' 2V2022aardaern execução. IV.,Len8666/93 enn seu a1t6l.ao0150 
I,ilneab.c097.auoaa sua celebração. Ctáusuialerceia.DoVada:(.0 vaio oerloe ajustado do 

0070a00 000 e/a de RI 201.380,36 )T/ezemAs e SôesOa 5/07 ná Pezesross orienta rem e tirriu e sems 
passará a co RI 422337,00 )QuanoceoAs a cicia e dois rei slazeorAs a Ps'I2a e sae. reau a 

a saia testasSe). Aa,taeta000 o valos total de RI 40.5572 )QuwenU mil rroo.o*rMea o$lqosoea e 

sosewde semtacoa(. T~~ assim aqoaloenieoageerpos da. 0590.20100100.2km para  liam 1. 

.lizandoSs5ôflaQaiaT/DPagemm Por dia OettN,30530 0 149,30 leis para O afim 2.Ma.foÇOSs,l4degarço 

da 2023 lionocO/jo de Ma,l9ools - Cov/2eoand - Mano Eduardo Loe,e. 0,0.6 Pra/em/o EN,65C€O1 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE. PR 
Extrato Contrato W3483 ,2023 
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito 0/ 

CNPJIMF sob o ri* 76.995.43010001 - 52. 
Coo/ratado: S. E. Sanoin & Cortese Lida - Me, inscrita no CNPJIMF 
sob o ri "  04.594.450!0001 - 37. 
Objeto: Continuação de enrocsa especializada na ptcsraçàuo de s -rxiços de 
p0030003 pura fabricação de tocobiliáoiciltrérx'eis ploroejados sob otoedéla. pura 
melhor funcionalidade das unidades básicas de saúde, fartúdcia e sala de vacina, 

p001eoce000es ao Departamento Municipal de Saúde do Muocicipie de Itapejara 

D'Oeste - PIO., conforme objeto do Edital de Dispensa de Licitação N" 
008/2023. 
Valor do Contrato: R$ 7,400,00 (Sete mil e quatrocentos reais). 
Vigência: De 15 (quinze) de Março de 2023 até 35 (quinze) Junho de 
2023. 
Data do Contrato: IS (quinze) de Março de 2023. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
Extrato Contrato N0  3484 12023 
Cosrnosaolo: Muniu/pio do trapojas'a D'Onsso - t°R. inscrito 

CNPJ/MF sob o 
O  76.995.430/0001 - 52. 

Contratado: PC Zydek & Cia LIda - Mc, inscrita no CNPJMF sob o n' 

02.650.05610001 - 17. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de sersiços de 
perfuração e detonação coto tochas para abettoa'a de fundação para consniação de 

bomocujo industrial, a ser executado pelo Município de Itapejatu D'Ora/e, 
Pat'aood% através do Conwinoo com a SEDU Paraná Cidade, conforme objeto 
do Edital de Dispensa de Licitação N°01)9/2023. 
Valor cio Contrato: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 
Vigência: De IS (quinze) de Março de 2023 até IS (quinze) Junho de 
2023. 
Dota do Lontra/o: 15 (quinze) de Março de 2023.  

3° TERMO) A5OI'0150 .0.0 CONTRATO Ti 00112020, CELEBRADO) 115700 00 TIeo.50cieoo DE 
fl5PE.0080 DOESTE E A EMPOe/Ou Isp.n (sina Sapenerenoada 4. CasoOnoaça.. Ces*losle de 
slao,6a4 4. c,.o,.oa,, LrOOd.des 0070050690- Me, O'PIPJ.7.OF sob orf Od.a9a.085.555I '75. rbjoo. 

0001/elação do 070003 o.poo,ai,oa4. ou ,OlOOr,,a)0.AAi do oRAs/ai. de uosamuØo 00 (o/ai doe,oa&o. 

50000111. loa Oir/aRaoos/ueo 1/O/dai/os porsercc'ngroo • Adooioae5o Municipal Seo loesu de espaçUo 
pshlccs das Dop.ocoeoio o Ls,dados 70115000005 a AdonooisOa/ãA t.Iusuops/ 0007 0010 de oiça/co 

púOlioos. 0000)0070 objolo do ESTIo! do Pee3s EleonOsle, 11 01412020. Ooa ad,O,ado o pr'suo ao ogioca 
OireOs/uolcr/loiu090A/ao.paoo.r010dolO/Issl,iderr.rçode2P20. p.1a06)aoe/dojuc/srAolODO./ooa 

/A0i/llal/o'ai(c Lnso'u/,o'o orAs)A,p.) o paeocorjsc'.doco. de acorilo coo. 0')auou1a DA/vo. 505/. 00000rO.roc 

e/eo/of/e,/s,dad0 com o So. llrOO Solo) n'OOOANO Iupojamn'0/ssse.00 1/aol dorearordo 2020 
2/ TERMO) .6000)90 AO l'IOiOTRAT)) 30 000.512021. O'ELE5RAt005 [SIRE 00 951 ISIE'lP)O DE 
)Iup'[JAae.s D'OESTE Eu EMPRESA A. A. Baopia M.00./c deI a.a0'asaa -£91. C70)P0.7IF sob o 

01 17.608TeI100011 -3.. cAçO/a o.00sar,ç4o do crepr,'sa /.r ,/o.al , c.da ou icmu,u,.',oaolc do lou/nalId. 

00/00/010 ore geral dso,sados mesuceoõio doo tOopuo7aeooe/os e 2/soados poornosrooa. Adnoois/nooãc 
soaocgu) bo/o oceer do nopsuos públicos. o'orrcnro oVos. do 52411.1 de Pnegle EOeSs'5.ka 0° 00013021. lij, 

ordi-11ved- - Peseu 41 Iiiiinica lontriitual e- ersio' QÇ (—vence) dias Passarul- de 06 (-os de menco ilo 10,1 
puos0I6isnodeçoohode2O2O,nooaJus/iíoar,, doEoo/ul,ScsOuo/loip./spaoecoeousldno.do acordo 000 

O/assolo 
 

De,,.. sexta do caoram000g ocrlcrrsdsdouoiroAOl/ e 004. 000 r° 5 OO/ROIopo)ana 

00 /Opor. OPInA.) Ao 0,0150 Ia 2023. 
1°TERMO ADI7OSO AO CONTRATO 4° 250712030, CELEBRADO ENTRE O ML110CIPIO DE 
I1AP5)URA D'OESTE Es EMPRESA DOL'GL.55 SAROS) - .ME. 7700/ 5SF aob o,, 2e1450101715R0l 

J,19'ajos oo,slaçeos A lO75O cm aaraI 0)7 .paoollros iii si oorsis,on•dce usAI.Ao. rios 001pa/5ano/rlOs O 
0/lidado, pOrlol010liol a Adso,.,,Oaçdo 0000lloopal 05 1/upopos D'lOpolo - PC, 000lomo ob)oro do Ed/osI 4, 
Pnsaa EI.epOeks 101 5.512824, .1/01.0 poseo o'orooival, paa.aodo ou. ci9osou do 0100/5) do 5/000.0 do 

2011 naisO.'/d..,r) do 1cehc do 2020. .oe0oere os/d'coco'. do Esasucor iol105'lpsl O paios'er j00i/s'o. lis),, 

do açooilo 1001/ 005 31/o 61 da L',/1 )/,OiVo''00 LoClana 1) 0,m 0) pomo/OU) 4000171/Tido 2020 
V TERMO) ADITIVO Ar) CONTRATO 11 317112012, ('ELEBRADO 52/570652 O sst;tç0poo DE 
)IuPEJARÀ D'(5ESTE 52 u EMPRESA IS1100AS'EL )TAPEJARA DOESTE LODoS - ME. Cl.PI 
o$.lesilu/sOeI - aS, ob,o/o.00i/na/aube de ergoosa. ss(005,aloaoja o. pmus/ão da .omes da 

de .ogiooaoiça para os ,nloDon da 7.ita/oe/alr.ção lr000p.I do 000ioe,olpu do Iupojaea D'OrUo. 
PC. —to- ^  do EdiesI 0. Praga. Ea.ss'aab, Na 01 V2922. P,oa aloesdo o ,'s)oo i000acoal, p.~
&OSI//O'aiOl)c,l,, m,Ic ooss.,'eOac çuan,i 5/5)0/ lan. 505 15125 /dceoaoç,s 71,1 co'rao , 0,/doo Oro '005/. o 
coapo'oc1.d,rpb000bl,1eocl000'n.uaivonau/2)30es/eoe.,paoa.1dodcos(l005)os mi~ ds 
2010. pams00loruoo)donoaoocde2O24.coo0or/nre/uolCc.o.doesnosmlooMuroopa1orudAdoaAosdiouonoO 
.90 ro oTI O. Lo. TIRA 0 )laoaça/o D'Ooo,o. l',o/sOlo oai,,,  d. 2020 

MUP)2CO DE CORONEL VIVIDA 

LEI 16° 322012013, de 04 de março de 2023. Oúnoin Autoriza o Enos00000 SSco/Aipa) 
Om,oao 000,cboio 0010 O 050017010 Médico Nossa Vida do Coioon/ V/ood. 00 calos do E) 
10, W.00, A paABoe/ã.  e. Mies. a. asa d.. aosipeona'se dOse./ooi.. .00l.0oadno. 

e/oenol,Ioos a000c000',.Naeonsiool,'o'4 o'car,Docoldo .00.faoso .aonio.du pois 00/ .00000kopaO 5 °  
3063. do z,*...ao de 2021. ne71lco0000depelo O0000lo oo'°lOO, 4.14 dofoo/Ae 402020 

LEI /57 332012023, de 54 do março do 2023. Súnala'. ,Oo000maa o Executivo Municipal a 
Esoao 000007.0 1017 01 Te 	 1// r/lo, 	 cd:oo Nossa Voto do Cç,oncl 50 //0 	 rol cOlAr do 00 
70700,00. A pssbl/caçle 5is oalogna da soo aci/ssa 0000ecna.so digas/si soa sagao000 nsdenoço 
oIJ.k, horo 15000's.,l,c-,o.500l,,/,o,' "511 1/0/1 ' 000/cneoaoo400'oadr poIs Lei ,5fasiUipOI e 
doar, d li 4. ..iao. a,  ?0.1 1. nngaloonolodopoio IOooeso s°/15/, do IA dojoIOa de 2021 

MUNPIO DE CORONEL VIVIDA 

O zOc ' 

IOoonomo R113,202.1. 0. 03 de 5.030.00, do 102.7. 5d,eool. Abra ( redis. Ad000sis Soplrmoo.c /0 
001/0)00.30 .4 pooiio'.çd,o ,. )isROn. dom .ros.o'eo os0500n,..o dlep.ebel os., .ogoieOo 

nodorm,,  010rn0eka )i/3:/o'.O/dl. , .00./,5/,.oloo4,u 	 .n..f.n.so..roor'oado o'.!,  0.1 

Stun/sipio de lI.pelana  D'I)ess, 
.9 integre m, ——Ora 50 5/sol bllos/'Oss/OiS/'n'Oooni/iOet.o ,,oro,As'/s/u'pnruaio.,' 
DECR0/T0 N°800002) 
DATA, 05103.2030 
salseuLA N,,mo,a o Co,suolOc, Moo/içou) Ao Sa000i000l,/ Dâoci,.O'OIoOiISAB O 5 
porAodAoo 

DECRETO N°22(2023 
DATA, 150031M3 
sIMULA '05).so0s. ~.14 0000000.5 daTas' 

.osso coisa 1510312023 Ias~ivamári(a. 	 Deceuisil~0,ii7512021.- 

MUSICA/Isto DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÀO.EDITAL SE CONCOVRÉNCIA PÚBLICA N° 01/2023 

O MArsOIpSO 0. Coou,.) Virde, £51030 do Paoonid torna públca a Cu000rndrroia Pública 
01O023. tipo m000/ pnsço /OOr /010. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARIA SERVIÇOS DE 
ESCAVAÇÃO. REMOÇRO. TRANSPORTE E DESTINAÇÀO DO SOLO E RESIDOOS DE 
CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA AM8)ENTALSAENTE CORRETA DAS ÁREAS 
CONTAM/NADAS E ANÁLISE 00 FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA O 
ENCAUINO4AMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANÁLISE EM L.ADORAOÕR)On. Abertura 
055 000000pes As 09 00 1/Oman 030/a rt de 00,') de 2023, na sala de aDelto/ra do )ioraQOes do 
07 000/PIO da Cosooel Vivida, Po,a/1a, silo e P1503 Angelo Mez200rO. sird. 0.10/ Irradimo Tola) 
estimado ' RI 04.500.00. Prazo do 0000o,cão 30 (tonta) 0,45 O sdila/ poOeoá sol ri/lado na 
soA. do Municipais 00 CorocraO A',u.d. das 08:000* 12.50.das 1300.. 17.00 horas ou através 
00 silo sxsss.00iooelo'eda pr.goo.br . Ironnaç0os (46) 3232-8300. Coronel Veda, 15 Os 710/co 
302023. Jo/harlo Robe,no . Presidente da CPL. 

MONOCIPIO DE CLEVEL.O.NDIA 
PORTARIA N- 1 2912023 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELAND)A, /10 1150 desço* 
dV:bo:Ç005 /003 , 5 previstas no.1 40, Ou Lei O/QD/)Oa MuTiopal 

RESOLVE: 

Ant.1. Fica conced ida Fuoçã000arlf cada -FGdoSO%,.se/'AidOro 
MARYCLA!NE TERESINHA SOARES ALPES, ma/lociAa r/°1651 -6, em 005/de do grau de 
rvspoosebibdaoo o dedicação dolo 001913000/80 dnsamlporollo de sues ru/rçoos, a p507' deOl 
de março da 2023. 

Ari, 2 . 6510 PO/nu/,a s///0 em 0130/ na Ou/a da 3//a pub/:Ouçao, 
revogando as demos d,spos,çôos On0O/it/Ar,O 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVEL.ÀNDIA, ESTADO 
DO PARANÁ EM IS DE MARÇO DE 2023. 

RAPAELA MASTINS LOS) 
PREFEITA MUNICIPAL 

44 	 essis-- as. riassoaisloI 

HOi.SOLOGACÀO 
REF., L)CSTACÀO NA MODALIDADE PEEGÀO PRESENCIAL Na6/2023 

Te/Ido OII o:sta o parecer j u r ídico na 00)00/CACAU do Pregoeiro. q/lo aponanun onesuilado do 
/1003550 lIOilaOOnO, no modal/dado Pnogle Pnos0000l /6/2D23' 061°. de 200.fevereiro de 2023. 
:00 abertura ojulgamento no 03/03123, ri 'do o50olirdo interposição nnounsal, ou DAELEI 
TIIEF0TO. PREFEITO. ronnA público a OIOMOLOGA000 do Pn000000 LIor.00mo Modal/dado Pioglo 
Prosco0al o' 6/2023 pana Registro de Preços, o'orrlcr'rrlc 0/010 do ADIOD/CAÇÃO, as soguictoo 
Empnosus: FITOS PR(ODIIÇSF.S E EVENTOS LTDA' 09.300.02010000'52. QAO apnesooro/'um 01 

menores preços para registro, Eol DECISÁO,Gab/neoo do Prn/n/o Municipal do /audadndo IeuOIu. 

Saudado do Iu.ço. P024 de março dm 002). Do3OLEI TRANCO, PREFEITO. 

,asurelpso'nE eLEVEL.Ã0001A 
DECRETO: 035/2023 

SÚMULA, ~4 doo/o Adouoal sopl.msnao Pos EaoassoOs 

a/rocodaçdo e po. Sip.rle/ Pemarrçsoo de Eoelcloos AoOe0000s 
00 O'pomerloo 00202340 Muno/pio 00 CIeoASodoa. 50*1.0000 
Pa/onA /0 0061 as 5$ 52.206.62 ICooqosota a dos II dmaae/Os 

O nI.N,a O,sio'o.pã Oa CRo.00.'4a 05/,00007.1./a 00 Aço. soas ./7000.ç05s 0995• da 

071 li- Foao P0050 Eu.çu000 Noo Upai aotanaaoO a abro Cohaao 030.~ s000ooe'lv ao O5aln5nIo 
GalslOO Uoruoipao 05040015003 Es/au, to PRlOoa, nOl$ 0.00052023. Osa/Inado ao $u000ne das 
dosço.sas se/em roaoaad.a OoS°i/scu/ess os. Edcesao do N'soada/ão a P.sup.oac./ O /.00a.0o Os 
£0510,00. Ac/,olOsss /00.10/OS 52,20002 lCoroo.ola . dos misdoe.n/Oa P.  r.. ,s. 5.55001. .305 
oonto05) na'.  .10//das dosoosas 00 sagl.ne 00/ão. Dota~ Drçamos//aoa. 

06.03 - Fundo Mo/soopal do Aasisraoo.a 500.1 
082U0018,2.03500E - oa/,so,hno,a 00 S,.lom, Oo000aAosOsOáoo,. 0000.1 
3,3.907.30.00 - 008 - UaOaooi O. Consumi .................................................................... 0031.071.03 
).3.50.3).tO-070- Outros S.00ç000. assoarei PesOo.Jla'OOOa .... .... ..... 	............  Raor.r3S.aa 
Total..................... - ........................ .................. ,,... ...... ........ 05 52,206.62 

3-800-Soas Ema/la, Ps'/on'solO, - Costeies ,.,,.,,,.,..,,,,,,,.,,,,, ........... ................ . . 55 51072,17 
Eaoosao 0' PznaoaOaoAo 
1,3,2,1,02,5,1,40 -670- Sua. Emenda Parlamentar - Qus)sso ................................................  RI 1,134 45 
Total .......................................... ..................................................................... ..  ......................  5S 02,236,62 

00513'. P3), Daoi500 5/1/a 900 00300 d~ d0$, r.00g4aao as O.soosçôas aos OOoEásIe. 

Gab,raAd.P,eN'l.daCAo.Oa,,d'.- Estado do Pa,a/ia..rn t5da março d.2.023. 

PREFEITA DE CLTE1VELANDIA 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5  01012023 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE M,ANGUE)R)NHA - PR. 
CONTRATADO; MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 
SAÚDE E)RELI, CNPJ 24.384.60210001.58. 
OBJETO: Aquisição de equipamento Aspirador de Secreções 
Portátil Com Bateria pata uso domiciliar e durante de paciente 
portador de traqa005tomla + GastroSloma, conforme solicitação, a 
pedido da Secretaria de Saúde desta municipalidade. 
VALOR: R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais). 
DATA: 15 de Março de 2023. 

Mangueirinha 15 de Março de 2023 

PUBLIQUE-SE 
Setor de Licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01912023 - PMM 

OBJETO: Seleção de propostas, visando á aquisição do 2 (dois) 
ve(cu(os tipo Van com capacidade do transporte m(oimo de 15+1 
passageiros, 1 (um) veiculo Ambu)ãncia de Suporte Básico tipo 'A', 
2 (dois) oeico)oS tipo utilitários e 3 (três) veículos sedan, para o 
Transporte Sanitário no Município pelo Programa de Qualificação 
de Atenção Primária à Saúde, através das Resoluções SESA N° 
93312021, N° 7672022, N° 858/2022 nos termos da resolução 
SESA N1  76912019, conformo especificações técnicas minimas 
contidas no Termo de Referência, Anexo ) deste edital. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA E HORA DA ABERTURA: 30 DE MARÇO DE 2023 AS 
O9HOOMIN 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.comprasnet.gov.br  
www.gov.brlcompras/pt-br  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O inteiro teor do Edital e 
seus anexos poderão ser retirados gratuitamente, em midia digital. 
janto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de 
Manguelrinha, no horário de expediente, na Praça Francisco Assis 
Reis, 1060, Centro, em Mangueirinrta . PR, ou pelo site: 
w/'ow.n/AngueIrinha,I;r.gov.hr  - "LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: 
www.comprasnet,gov.br - w'ww.gov.brícompras(pt-br. 
Para retirada do edital e Seus anexos em m(dia digital, os 
Interessados deverão apresentar cd ou pen-drive. Demais 
informações, 	pelos telefones: 	(46) 3243-8004, e- mal]: 
)lçr0010000(ti(mpngu0irinhA 2lr.9OV. 

Mangueirinha 15 de Março de 2023. 
Publique-se 
Dorli Net0o 
Pregoeiro 

SOMO LOCACÃ O 
REO. UCITACÀO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Na 512023 

Tendo 00 osra o pai'eoe ur'/d/lo na A5)OOICAÇÁO do Poogcoir'c, que apuraram onno/oadu Ao 
p0000500 Ic'iraSón/o, na rrrcdulldade Pnog2o P,000ulo0 51202:0 ' SOP, do lOdo Oeoonein,o do 2023, 
com abomn000'a e lo/gar000ro no 13/03/03, mão os,sr,r,du interposição neounsal, n'o nASCEI 

TREOOTO, PREFEITO, sorriu público a 6OIMOL000ÇÀO do Processo Lu'iOuSir'/o Modalidade PnogSo 
Presencial r 5  5/2023 pana Rogiotr'o do Preços, oorl)optrre o aro de ADIS000AÇAO, ao seguintes 
EOpl'O0,05 Que apresentaram 00 oer,l/os preços polo registro. 60 OcO//AS. iLol/ooso do PIsleOl, 
Municipal de Saudade do Iguaçu. Saudade do Iguaçu, FO,14 de março de 2023. D,4OLEI TRENTO, 
PREFEITO. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

Estrato de Aditamento 00  04/2023, Ata de Registro de Preço n° 344.2022. 
Pregão n° 7912022, Processo n 79:2022, empresa PQ COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDAr Publicado na Edição 00  8348, de IS de Março de 
2023. Onde se Ao' rica corrigido no sistema o Poajosso do ttneo 187. 

conforme disposto no aditivo 02/2023". Leia-se: "Pica corrigido no sistema 
00 reajuste do 10cm 287, conforme disposto no aditivo 02 12023.". As demais 
condições permanecem inalteradas. 

anSoaçOas 5o 090.0000.99005. COSO/Ou. 505020000. para 000p,aoaraoO das .Rasaaaa030. 55.03 /.aace /0 

oo,aoor, .so,oãoauo r io,2/030. Loo.çaoso' 75000 o. soadodRA ooEuAo ELErROs000, 

000000 7700.aao Ca,0980k 05.00155.00090303 O. P00030cia osesr~ 0, 	 '/140. 
.raapesaaoO. .00, 0.05. lasç03s os. 	 .00.0.0030, o0AO/o neo 000.0500 o'a.,/o,a5003 0s SAMa, 

ao oaroao o. 005/0000. 31so/2022, 05 a0500o com 5 0000çO,, .9aO*400co /0 .403 5/8000  ilio 

Paio B-. /S dos o.s000u.2020 
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Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da 
vaga. 
O candidato deverá apresentar original e fotocópia dos documentos 
acima solicitados. 
ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar 
todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos 
documentos, implicará na eliminação do candidato, anulando-se todos 
os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público. 

Coronel Vivida, Estado do Paraná. 
Publicado por: 

Bruno Cesar MulIer Amaral 
Código Identificador: 5 1 C3 E 1 D 1 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2023 
DATA: 27/01/2023 RECEBIMENTO/ABERTURA: 02/03/2023 
HORÁRIO: 09:00 
OBJETO: Seleção de entidade (s) executora (s) organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, visando a formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução do Plano de 
Trabalho com a finalidade de auxílio financeiro, conforme critérios e 
especificações estabelecidos no presente edital. 
O Município de Coronel Vivida - Paraná, comunica aos interessados 
que a entidade vencedora do chamamento público em epígrafe é a 
seguinte: 
Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida, inscrito no CNPJ sob 
n° 17.340.842/0001-95, pelo valor total de R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), distribuídos ao longo de 12 (doze) 
meses. Nas condições de seu plano de trabalho "manutenção 
hospitalar" e do edital. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do termo de colaboração. 
Conforme previsto no edital, no item 13, subitem 114, fica aberto o 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação do resultado da 
seleção para interposição de recursos. 

Coronel Vivida, 15 de março de 2023. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO 
Prefeito 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador: 1852 113136 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2023 
DATA: 01/02/2023 RECEBIMENTO/ABERTURA: ATÉ 06/03/2023 
HORÁRIO: 09:00 
OBJETO: Seleção de entidade (s) executora (s) organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, visando a formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução do Plano de 
Trabalho com a finalidade de auxílio financeiro, conforme critérios e 
especificações estabelecidos no presente edital. 
O Município de Coronel Vivida - Paraná, comunica aos interessados 
que a entidade vencedora do chamamento público em epígrafe é a 
seguinte: 
Associação da Casa Familiar Rural de Coronel Vivida, inscrita no 
CNPJ sob n° 97.515.423/0001-86, pelo valor total de R$ 123.675,96 
(cento e vinte e três mil e seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e 
seis centavos), distribuídos ao longo de 12 (doze) meses. Nas 
condições de seu plano de trabalho e do edital. 
Prazo de vigência; 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do termo de colaboração. 
Conforme previsto no edital, no item 13, subitem 13.4, fica aberto o 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação do resultado da 
seleção para interposição de recursos. 

Coronel Vivida, 15 de março de 2023. 

1 Fila 
ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 	 \ . 

Publicado por: 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:763 14A8D 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 01/2023 
O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a 
Concorrência Pública n° 01/2023, tipo menor preço por lote. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 
REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E 
RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 
AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS 
CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE 
CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE 
SOLO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS. Abertura dos 
envelopes: às 09:00 horas do dia 17 de abril de 2023, na sala de 
abertura de licitações do município de Coronel Vivida, Paraná, sito a 
Praça Angelo Mezzomo, s/n°. Valor máximo total estimado: R$ 
94.500,00. Prazo de execução: 30 (trinta) dias. O edital poderá ser 
retirado na sede do Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e 
das 13:00 as 17:00 horas ou através do site 
www.coronelvivida.pr.gov.br . Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 15 de março de 2023. 

JUL IA NO RIBEIRO 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Código Identificador:89F989ED 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
LEI N° 5211999 

SÚMULA: Cria o Conselho Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Dia- mante D'Oeste - 
COMADI. 

A Câmara Municipal de Diamante O'Oeste, ESI:ildo do Paraná, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

LEI: 

CAPÍTULO 1 
DA CRIAÇÃO E DOS OBJETIVOS 
Art. 1 0  - O COMADI, tem como objetivo, através de um con- junto 
integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade, desenvolver 
trabalhos que viabilizem a atividade rural, promovendo a fixação da 
população no meio rural, estimulando a participação dos produtores 
rurais e suas organizações na atividade agropecuária e na execução de 
ações voltadas para a prática de manejo e conserva- ção dos recursos 
naturais renováveis, com a plena observância da legislação perti-
nente. 
CAPÍTULO II 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 

Art. 2° - Fica instituída a Conferência Municipal sobre Agricultura e 
Meio Ambiente, órgão Colegiado de caráter deliberativo, composto 
por delegados representantes dos órgãos de assistência Técnica e 
Extensão Rural, Sindicatos e pro- fissionais com representação no 
Município, as organizações de desenvolvimento co- munitáno ligadas 
a agricultura, as associações de produtores atuantes no município, as 
organização de desenvolvimento comunitário ligadas a agricultura, as 

www.diariomunicipal.com.br/amp 	 104 
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Diáno HCIALPa 	
J] ComreIo. Iuiddsirla e Serviços 	 iweIel. .r'.00'5' 

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna publica a Concorencia 	 4 
Pública n° 01/2023, tipo menor preço por lote. Objeto: REGISTRIXE 	 Ç 

PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPÓ'%. 
E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCREtO' '-
CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS 
ÁREAS CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE 
CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA 
ANÁLISE EM LABORATÓRIOS. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do 
dia 17 de abril de 2023, na sala de abertura de licitações do município de 
Coronel Vivida, Paraná, sito a Praça Angelo Mezzomo, s/n°. Valor máximo total 
estimado: R$ 94.500,00. Prazo de execução: 30 (trinta) dias. O edital poderá ser 
retirado na sede do Município de Coronel Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 
13:00 as 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br . 
Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 15 de março de 2023. Juliano 
Ribeiro - Presidente da CPL. 

25557/2023 

1 Diamante do Sul 

A integra do edital e seus anexos e o projeto poderão ser obtidos no site 
www.candoi.pr.gov.br  ou na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de 
Licitações e Contratos • Avenida XV de Novembro, n° 1761, Bairro Cacique 
Candôi, CEP 85.140-000, Candói/PR. Contato: licitacaocandoi.pr.gov.br . 

Telefone: (42) 3638-8017. 

Candói, IS de março de 2023. 

Silvestre O. Ferreira Filho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria 004/2023 

2516012023 

1 Carambei 

o 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ESTADO DO PARANÁ 

TOMADA DE PREÇOS N°312023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para 
Execução de reforma e fechamento lateral da quadra de esportes da Escola 
Municipal Fátima Augusta Bosa. 
Tipo: MENOR PREÇO 
Abertura: 0510412023 
Horário: 09:00 horas 
Valor máximo: R$ 396.986,53 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta e três centavos). 
A íntegra do edital estará disponível: http://www.carambei.pr.gov.br ,, , mais 
informações, poderão ser solicitados pelo e-mail: comorascarainbei.pr.gov.br  
ou pelo fone: (42) 3231-9886, (42) 99119-3716. 

Carambeí, 15 de MARÇO  de 2023. 

PAULO GEOVANNY DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitação 

Departamento de Compras e Licitações 
25486/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ESTADO DO PARANÁ 

TOMADA DE PREÇOS N°.612023 
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ DA RUA QUATRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE RUA 
TURUMÁ ATÉ A RUA MARMELEIRO COM EXTENSÃO DE S5ML. 
Tipo: MENOR PREÇO 
Abertura: 0610412023 
Horário: 09:00 horas 
Valor máximo: RS 105.011,88 (cento e cinco mil, onze reais e oitenta e oito 
centavos). 
A integra do edital estará disponível: http://www.carambei.pr.gov.br/,  mais 
informações, poderão ser solicitados pelo e-mail: comprascarainbei.or.gov.br  
ou pelo fone: (42) 3231-9886, (42) 99119-3716. 

Carambei, IS de MARÇO  de 2023. 

PAULO GEOVANNV DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitação 

Departamento de Compras e Licitações 
25501/2023 

1 Clevelândia 

AVISO DE LICITACÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 00212023 O 
MUNICIPIO DE CLEVELANDIA, Estado do Paraná, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações (designado pela Portaria n°00412023. de 
17/0112023, em conformidade coma Lei n°. 8.666/93, de 21/06193, e suas alterações, 
TORNA PUBLICO que fará realizar licitação no dia 31103123. às 09:00 horas, na 
sede do Paço Municipal, sito á Praça Getúlio Vargas. 71, na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual tem por 
objeto a: Construção UBS Tipo 1 na cidade de Clevelândia, com área total de 
31 1,05m2, conforme especificações e projeto anexo.", conforme especificações 
constantes no memorial descritivo, orçamento e projeto técnico em anexo ao edital. 
O valor máximo desta licitação importa em R$ 1.101.767.42 (Um milhão, cento e 
um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Clevelândia, 
IS de março de 2023. José Murilo Mala Grevetti Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações. 

25125/2023 

1 Coronel Vivida 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 

01/2023 

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL - ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°03/2023 Procedimento 

Licitatório n° 0312023 
O Município de Diamante do Sul-PR, Estado do Paraná com fundamento na 
Lei Federal n° 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as 
seguintes especificações: OBJETO: Contratação de Universidade. Faculdade eI 
ou Fundação pública ou privada de ensino superior, credenciada pelo MEC, para 
promoção, organização e operacionalização de concurso público de provas, para 
provimento de vagas e cadastro de reserva para cargos públicos, no âmbito do poder 
executivo do Município de Diamante do Sul. DATA DE ABERTURA: 03 de abril de 
2023 às 09h00min. VALOR: R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais). 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA REGIME: 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL INFORMAÇÕES: AV. Getúlio Vargas 
s/n - Departamento de Licitações.CEP: 85.804-000, Diamante do Sul - Paraná. 
Fone: (45) 3230-1239, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis 
na Prefeitura Municipal de Diamante do Sul-PR e no sítio do Município www. 
diamantedosul.pr.gov.br . 

Diamante do Sul-PR 16 de março de 2023. 
Darci Tirelli 

Prefeito Municipal 
25516/2023 

1 Dois Vizinhos 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 010/2023; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO AO 

CONSELHO DE DIREITOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO 

ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; CONTRATADA: 

ACORDAR TREINAMENTOS E TERAPIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.927.81510001-08, sediada na Rua Helio Wassun, n° 316, Sala 101, Edificio 

Elsol, Centro, na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP 

89.900-000, E-mail: acordar.scordar@hotmail.com  e telefone (49) 3622-3539, 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por suas responsáveis 

legais as Sras. Eliege Fatima Kopsel, CPF n°027.175.199-12 e RG n°4.173.540, 

Solange Terezinha Manini Marcon, CPF n° 656.230.029.00 e RG n° 1.850.771, 

Elisiane Andreolla, CPF ri' 043.373.759-02 e RG n° 4.550.707 e Taise Maria 

Bortoluzzi Piasecki, CPF n°033.876.129-23 e RG n°4.173.750; CONTRATANTE: 

Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal 

contratação, baseando-se no disposto no Artigo 24, Inciso 11 da Lei Federal 8.666/93; 

PRAZO: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura; RECONHECIMENTO: 15 

de março de 2023, por Catis Bonin, Secretária de Assistência Social e Cidadania; 

RATIFICAÇÃO: 15 de março de 2023, por Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois 
Vizinhos- Paraná. 

Luis Carlos Turatio 

Prefeito 
25577/2023 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
PROCESSO: n°. 003/2023; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL 

PARAOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS; CONTRATADO: 

NESI & MELLO LTDA, CNPJ sob o n°08.488.211/0001-27, com sede a Avenida 

Luiz Antonio Faedo, n° 761, Edificio Curitiba, Sala 201, Centro, na cidade de 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.601-275, E-mail: contabnesi@wmail.  
com.br  / mndmello@hotmail.com  / neIydemello@hotmail.com ,  fone: (45)99960- 
6464 ou (45) 99997-7755, responsável legal o(a) Sr(a). Nery de Mello, inscrito no 

CPF n°715.027.009-30 e RG n°7.772.919-4; CONTRATANTE: Município de Dois 

Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL Art. 25, inciso II c/c aro. 13 inciso 
VI da Lei Federal 8.666/93; VIGÊNCIA: 3 (tida) meses, contados a partir da data 
de assinatura; VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais); RECONHECIMENTO: 15 de 



J Edital 	
Acesse colo -ci nk 	 Curitiba, quinta-feira, 16 de março de 2023 diçâ15 

1 	IS hrtp:!!www bernparana.com.bn/publicidade.Iegal/ 	 r'on1erCiaparar - 	çi3t't. 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÉNCIA PÚBLICA N°01/2023 
O Municipio de Coronel Vivida tii/1ado do Pararia torna publica a 
Concorràrroa Publica ri" 01:2023. tipo rrrenc'r preço por ore Objeto 
REGISTRO DE PREÇOS  PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO. 
REMOÇÃO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E 
RESDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE FORMA 
AMBIENTAL MENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 

ANALISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA COLETA E 

ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO PARA ANALISE EM 
LABORATÓRIOS Abertura dos envelopes às 0900 horas do dia 
17 de abril te 2023 riu sola de abeltura 116 licitações cio muriicipio 

de Coronel Vivida. Pararia, sito a Praça Angelo Mezzorno. vi' 
Valor máximo total estimado R$ 64 500.00 Prazo de execução ii) 

(brita) dias O edital pcidera ser retirada ria sede do Mirnicipio de 

Coronel 'freiOs, das 08:00 as 1200 e das 1300 as 1730 horas Ou 

através cIo ate pplyryt9a,pi 90917 tntomiaçôes 146) 3232 

8300 Coronel VMCJS. 15 de março de 2023. 
.Jutiano Ribeiro - Presidente da CPI- 

Edital do Pregão Eletrônico N' 3 .202 

A Prefeitura Municipal de lmbaú torra público que realizará 

Pregão Eletrônico, com sessão de Disputa de Preços. às 

09:30 horas do Dia 30 de março de 2023 horanro de Brasilia 

- DF, com a finalidade de selecionar melhor proposta para 

Aquisição do Veiculo Automotivo tipo camionete, motor 

a Diesel. Outras Informações. bem corno copias do edital 

kompleto, poderão ser obtidos junto ao Site w'w'w rmbau 

pr gov br, icorre Licitações e/ou a pasta TãCOiC5, poderá ser 

obtidas junta a Prefeitura Municipal, durante o horário de 

expediente rio endereço as Rua Francisco Siqueira Kortz, 

471 São Cristovão, lmbau; Pr - Fone 42- 3278 -8125 

lmbar.r 15 de março de 2023 

GEYSLA GEOVANA PRACHUM 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO ELETRÕNICO N" 02312023 

RATA LIMITE-PARA ASERIURA.Q&PI3QPQSI6. 31/0312023 áti 
138ti30mmn DATÃ PAAA8ERT&0A.SALD,DI8PUTA 
31/173/2023 ás ORhOOmin Objeto 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA 
MECÂNICO E ELETRICO, FUNILARIA E PINTURA. COM  
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL V!qr,,Jdasttpg R$ 
2899 00000 10015 millrôes oitocentos e noventa e nove mil reais) 
LooaI ,dLiprtIgia: Por mero do ensaereço eletrônico www licitacoes 
e comEr no orle cio Banco do Brasil Intolmaçrtes Complementares 
0 Edital poderá ver retirado por mero do endereço etelrôncni 
www.trraracriev-e com til cru no urre da Preicilura altaves do Portai 
da Transparência 
013çoor,_jirrira,ço'rrn lacem, 

Dúvidas através do telefone 141 3699.8640. 
Almirante 7amandare, 16 de março de 2023 

SANDRA MARIA CUMIN 
Pregoeira Oficial 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - ESTADO DO 

PARANÁ 

TOMADA DE PREÇOS N°612023 

OBJETO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÃLTtCA EM CBUQ DA RUA QUATRO, TRECHO 

COMPREENDIDO ENTRE RUA TURUMÁ ATE A RUA 

MARMELEIRO COM EXTENSÃO DE 55ML. 

Tipo. MENOR PREÇO 

Abertura 0610412023 

Horário 09:00 horas 

Valor maximo: R$ 105 011,88 (cento e cinco mil, onze reais 

e oitenta e Oito centavos). 

A integra do edital estará disponivel. httpi"svwwcarambei 

pr.gov  bri. mais irifomiações, poderão ser sol-citados pelo 

e-matl. çgj 	 ou pelo fone. (42) 
3231-9866 í42) 99119 3716 

Carambei. 15 de MARÇO de 2023. 

PAULO GEOVANNY DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

Departamento de Compras e Licitações 

PUBLICIDADE LEGAL 

EDITAL DE cONVOCAÇÁO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ABERTA EM CARÁTER PERMANENTE PAUTA ACT 20712024 

Frio nmeuerrlli esilal, o SINTrITE1. - Sirrdcalo rios Traba9iedo'ea no irr4ust.rnis (Ir 
!ir5t4lrç6ns Tooidrrrcag de Esteno da Pararsã CRPJ 91131 138,0001.21 core bas 
terrilcere em tordo o ]Estado do Paraná. O3rrvroica lados os trab.nih.adceus de soa base 
F, gire aliam rias empresas prseteras de nemorçe de relerem, e rtefl'.ars Empresas 
das irrOnibtirari se árstaiaçãex Tqielórrcas do Ëstart* do Pareirã, r.pneserrlaijcrs 
pelo SINTIITEL srrrc9calizadco ou riso para se retavmerrr em Auseir -lalera Geral 
Eoliaooboarri coetorrrra .sbabátece o Earabrnto a erroar-se aparte ris 17  mie Marco de 
2023. liorare ccerrercaá se sede do SINT/TEL, Rua Podre Zaga~ rr° 1325, 140ev 
Micinde. Csntão, Parará, e eis iesndori deerar9es rio hterror do estado sendo a 2' 
chamada 30 nrvruloe apite a t', tnracmiiarii!o com quslqoer rirmrem rIr omniteori cio 
categoria presente para deisenar sobre a mrqurrde ordem do ão 
1/ Aiimorrzaçáo ao SINtItIEL paro instaurar N.gooaçlo da C(»IVESÃCI COLE tPJA DE 
TRAEALIIOe ACORDO COOET1VC DE TRABALHO 202312024 cciii as empresas e 
iiidirstraa de eslalaçiSes Ieietc,ricas dii miado do Paraná em tmavcA tOra lIatradraiiOrøs 
velas hotailos es rode o etídde do tiarana 
21 Formação. açsecaaçlo rLvcusudo e aprovação de PAL'l'AOE REIViNDeJAÇÂO para 
a dota brisa 2623 vrrarlr)o a celebração da CO'4VtimnÇ//000LETrVA DE TRABAINO 
ACORDO ccc CrivO DE 1 AACIAIO'O 2023/2224 
3lAr.tcrrzrrção traia o SINTIITEL rregooar as paribar de rsri'rrdrrapinea Corri es 
emnprevev deovnado rairr,ear canriredo de reigorsoção 
4)Autorização para o SIIITIITEL osstaurar 'mievofleirlo paredeita, reguer5r rseøraçdo no 
Mumx%&,vabaM tiver ccois anzar Ação .iioácicli e Ilisoidro coletnc caso retarii 
laisiraitan as regoc.nçóes oslOvas 
5) Orsoosslo dc caráter psrrrrrurreste doa osnerirlieraru 
ei Aaountes dversve dv intale UltJa culegoisa 
Bola immararrcna teor poderes deI.beratnsos e as decrioes trntntrte atingiram todos 
na iniagrairles da categoria profncarrraal das empresas vsdeperstentrl'renle dii 
corrmbsevaxmrrevno ou rido 

Crjntrb 15ijerrrarçc.rde2023 

Joileon Gramintro 
Diretor Previdente SIIIITIITEL 

•etejor 	 MR 

ELE.IOR -CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO 5/A 
CNPJ 04.557.307,0001-49 NIRE 41.300.019.550 

AVISO AOS ACIONISTAS 
Acham-se a di3posrçAo dos Senhores Acionistas. na  Sede Social as 
Erripresa, ivcanrzarld a Rira José de Alencar 2021, Jurevã. na cidade 
de Curitiba Estado do 0ararlâ. os documentos o que se refere o artigo 
133 da Ler n°6 404:76, relativos ao esenriocioCrido em 31 mie dezembro 
de 2022 
Curitiba. 150v rrriirço de 2023 

PREFEITURA DO MUNtCIPIO DE TERRA RICA 
Estado do Paraná 

CNPJ: 76.978.88110001-81 

Prefeitura do Municipio de Terra Rica 

Aviso de Chamada Pública  N' 0612023 

O Municipro de Terra Rica. Estado do Paraná, através do 

Em Senhor Prefeito Municipal, Jcnlimi Cesar da Silva Leito, mi 

por iritermedio do sua Secretaria Municipal de Saúde torna: 

público o Credenciamenro de empresa especializada' 

na prestação de serviços de diagnósticos por imagem 

(uttrassom), conforme instrumento convocatóbto 

Data. A partir da data de publicação ate 04 de abril de 2023. O 

edital completo está disponível no sito ',33/)QrraT!ça,prQg 

io cmii processos Iicrtatorros. Informações complementares 

poderão ser adquiridos na Av. Euclides da Cunha, n° 1120, 

Setor de Licitações. Forre. 1441  3441.8505 - 3441.6502, 

informando-se rio pedido os seguintes dados Razão Social 

do requerente endereço telefone, e-mail e nome da pessoa 

para contato 

Terra Rica, 15/03/2023 

Julio Cesar da Silva Leite 

Prefeito Murxcipa/ 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TERRA RICA 

ME
Estado ao Paraná 

CNPJ:76,978,881/0001-81 

Prefeitura do Muiricipio de Terra Rica 

Aviso de Chamada Pública N° 0512023 

O Município de Terra Rica. Estado do Paraná. atraves do Em 

Senhor Prefeito Municipal, Julio Cexar da Silva Leite, e por 

irtermecio de SUS Secretaria Municipal de Saúde, torra publico 

o Credenciameisto de Pessoa Jurídica Para Prestação de 

Serviços Especializados em Raio X, Ultrassonografia e 

ToIs'rogra tia, conforme instrumento corrvocalormo 

Data A partir da data de publicação até 04 de abril de 2023. O 

edital completo está drspanrivel no note (Iôv)rajÇ;43(,Õ, 
em processos lrcilalõr'oo. Informações complementares 

poderão ser adquiridos na Ao. Cuclides da Cunha. 00  1120, 

Setor de Licitações. Forte (44) 3441.8505 - 3441.8502, 

informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social 

do requererile, endereço telefone e-mail e nome da pessoa 

para contato 

Terra Rica. 1510312023 

Julio Cesar da Silva Leite 

Prefeito Municipal 

JLQQ1VJZÁBQ3 
6AI1D,PI1LJOAQg 

PROCESSO -  n. 003/2023: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DO 

MUNIC0I0 DE DOIS VIZINHOS, CONTRATADO: NESI & 

MELLO LTDA, CNPJ 500 o n 0  08488.211/0001-27, com sede a 

Avenida Luz Antonio Faedo, n°781, Edifício Curitiba. Sala 201 

Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

CEP. 85.801-275. E-mail: i 

mtsJmEUtlo1majt,com / rrerydemelIohotmail.comn. fone 

1 451 99960-6484 cmii (45) 89997-7755, responsável legisl o(s) 

$rlal. Nom3i de Mello inscrito no CPF ri' 715.027.009.30 e RG 

n' 7 772 919-4' CONTRATANTE: Mirriiçipio de Oras Vizinhos - 

Paraná, FUNDAMENTO LEGAL Art 25. inciso II rJc. mi 13 

movo Vi da Lei Fcmniornal 8.866193: VIGÊNCIA: 3 lINhal meses. 

contados a partir da dais de assinatura: VALOR. R$ 3000,00 

(três mil reais). RECONHECIMENTO: 15 de março de 2023, 

por Vilmar Possato Duarte. Secretário de Administração e 

Finanças: RATIFICAÇÃO: 15 de março de 2023, pelo sitrinor 

Luis Camios Tcnraltcr. Prefeito de Dois Vizinhos - Paraná 

Luis Carlos Turatto - Prefeito 

MUNJCIPIPPE DOIS..Vl,0jNOS 
&"C HOMQ1QGAQÀ9 

PlBRQAQ.RLURóKIÇQ ~W.Z9ciZQ22, 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES 
NOS MUNICÍPIOS - SFM - CONTRATO DE FOMENTO 
PARANÁ N° 431212022 - PROGRAMA PARANÁ URBANO II 
E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 
Eu. Luis Camicru Tumalto, na qualidade de PreterIa do mcnniclpío 
30 Dois Vizinhos, Estado do Parttnà, considerando o parecei 
da Senhora Pregoerma constante da ata do Pregão Eletrônico 
ri0  203/2022 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, 
HOMOLOGO o retendo procedimento licilalório em tasca das 
hotantev vencedoras POSSOLI CAMtNHOES LTDA., CNPO/ 
NIo 94.6402950001-11 Lotes 02 e 03 tio s'ãliit total de R$ 
1.190.000,00 Ivril milhão, cento ir noventa mil reuisl o TKBR 
IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ 91° 08.671.846'0001-65. Lote 01. llem 01, no valor total 
clv R$ 560 000,00 (quli'rI'ier'ilos e sessenta mil reoisl, pois 
atendem todas as formalidades legais e o resultado ser 
oportuno e conveniente aos interesses da Administração 
Dois Vizinhos. 06 de março clv 2023. 

Luis Carlos Turatto 
Prefeito 

ERllUR.MilL1NE1Êil$ 
ARM4A 

OiTM 	Secretaria Municipal de Administração 

Aviso de Licitação 

Pregão Presencial a  02812023 - SRP 

OBJETO Fornec;mento e instalação de piso esportivo, 

grama sintét'ca e preparação de base para aplicação TIPO 

DE LICITAÇÂO Menor Preço VALOR MÁXIMO P5 

5.346.885.50. 	ENTREGA E ABERTURA DOS 

ENVELOPES dia 30)0312023, ás 09:00 horas LOCAL: 

Sala de Licitações situada ria Rodovia Deputado João 

Leopoldo Jacomel. r  12.162, Térreo, CEP: 83,323-410, 

Centro, Pinhais/PR. EDITAL: Estará disponivel aos 

interessados no Olte httpjjWwW.pintrais.,pm.9Q'I br. no linli 

Licitações, do dia 16103/2023 ao dia 29/0312023 

INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas no site Ou pelo 

telefone (041) 99271-4065. das 08:009 ás 1200h e das 

13:000 /15 17.0011 
Pinhais. 151033023 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÀO ELETRÕNICO N° 1012023 
O Pregoeiro mio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-PR comunica 

que lana realizam rio dia 30l03r2023 as 14000, licitação na 
rriodaimdade PREGÃO ELETRONICO, do Impo menor preço global 
pelo Sito w.-iw r.onipraegovernamnenramv gov rir, visando a Contratação 
de empresa esçieoaiizada para prestação de serviços de veicuiaçâo 
de publicidade legal, em meio digital )com versão rnrpresris opcloral) 
A cópia rio edital prirlera ser obtida lambem tio site do TRE-PR loi 

ca.sis.baI Jullan Vetoso Pugh. Pregoe i ro 

Aponte a cãmara do celular para o OR Code abaixo a acasse a 
página de Publicidade Legal do BEMPARANÁ. 

Acosse também pano do iinIr 

hBpa://www.bemparana,corn.brlpubticldade-Ieeal/ 
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Voltar 

Detalhes processo licitatório 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Ano* 2023 

N° licftação/dispensa/inexigibilidade4 1 

Recursos provenientes de organismos internacionais/ multilaterais de crédito 

Instituição Financeira 

Contrato de Emoréstimo 

Modalidade* Concorrência 

Número edital/processot 44/2023 

Descrição Resumida do Objeto* REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO 

CONTAMINADO DE FORMA AMBIENTAL..MENTE CORRETA DAS ÁREAS 

CONTAMINADAS E ANÁLISE DE FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E 

Forma de Avalíção Menor Preço 

Dotação Orçamentária* 1100118541002620433390398299 

Preço máximo/Referência de preço 
- 9450000 

RSt 

Data de Lançamento do Edital 15/03/2023 

Data Abertura :17104/2023 Data Registro 	 1030 

NOVA Data Abertura Data Registro da Retificação 	 [1 
Data Cancelamento Data Registro do Cancelamento 	F 

L_J 
Há itens exclusivos para EPP/ME? Não 

Há cota de participação para EPP/ME? Não 	" 	 Percentual de participação; 0,00 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não 

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/ entidades. 

Para maiores informações, consulte o site da entidade: 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompraWeb.aspx 	 111 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  01/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N2 44/2023 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO SOLO E RESÍDUOS DE CONCRETO CONTAMINADO DE 

FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA DAS ÁREAS CONTAMINADAS E ANALISE DE 

FUNDO E LATERAL DE CAVA, COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE SOLO 

PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIOS. 

DATA DE ABERTURA: 17/04/2022 às 09h00min. 

LOCAL: Sala de Abertura de Licitação do Município de Coronel Vivida - Praça Ângelo 

Mezzomo, s/n° - Coronel Vivida - PR. 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R$ 94,500,00 (noventa e quatro mil e 

quinhentos reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O presente edital e seus anexos encontram-

se à disposição para verificação e retirada por parte dos interessados junto a 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida, na Praça Ângelo 

Mezzomo, s/n - Centro - Caixa Postal n 2  013- CEP 85550-000 - Coronel Vivida, Estado 

do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou 

através do site www.coronelvivida.pr.gov.br  

Coronel Vivida, 15 de março de 2023 

I 
\JJIiano Ribeiro 

Presidente da Coiissão Permanente de Licitação 

Praça Angelo Mezzomo, sln 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  f . 

4(o3(3 


