
ir 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
	

o4 v;'j 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2  33/2023 	 PREGÃO ELETRÔNICO N 2  14/2023 

PRAZO: de 14 de março de 2023 a 13 de março de 2024 

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 9  - 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 
967.311.099-91 e RG n2  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 
empresa E 5 PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua da Liberdade, Centro, sala 05 n 9  327 na cidade de Coronel Vivida 
(85.550-000), Lstado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  35.501.296/0001-09, Contato (46) 
99921-1533 email: joaopaulosz98@hotmail.com,  neste ato representada pelo Sr. João Paulo 
Côcco de Souza, portador do CPF sob o n 9  096.352.309-07 e RG n 2  10.672.723-6, a seguir 

denominada DETENTORA, vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N 
14/2023, do tipo menor preço por LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS 
MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, E 
EVENTOS ESPORTIVOS INTEGRANTES DO CALENDÁRIO ESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE 
DESPORTO, conforme especificações contidas no termo de referência - ANEXO 1", 

fundamentados na Lei Federal n 9  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nQ 1.708, de 

18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 9  3262 e 3263, de 28 de setembro de 2006, Lei 

Complementar Federal n 9  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal n 2  

18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 07 de agosto de 2014, no que 

couber, as disposições da Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 
Federal n 2  10.024/2019 e legislação complementar vigente, em estrita observância aos 

Diplomas Legais 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 futuras e eventuais SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E 
ESTADUAIS NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, E EVENTOS ESPORTIVOS 
INTEGRANTES DO CALENDÁRIO ESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, de 

conformidade comas espëcificações constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do edital, 

partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição e conforme 

discriminado nesta. 

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 

14 de março de 2023 a 13 de março de 2024. 
Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei Federal n 2  8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 

Parágrafo Prureo: 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, inclusve o acréscimo que trata o § 1 2  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 QUr'ííA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

do presente e devém ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

As obrigações da detentora estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

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

CLÁUSULA 011 4'A: DAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

Das condições e características para entrega e aceitação dos produtos estão fixadas 

detalhadamente no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observadas pelas partes. 
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CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 13 do Termo de Refr -ência - Anexo 1 do 
presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes nes 2 Edital correrão por 
conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e cor Forme abaixo: 

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 03— DEPARTAMENTO DO DESPORTO 

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

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica 

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

00 	05/03 	000 	2.019 	Manutenção das Atividades Esportivas 	333 	 2192 	3.3.90.39.99.99 
03.001.27.812.0018.2.019 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUI ÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores 1 2gistrados não serão 
reajustados. 

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

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

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

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

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

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Quarto: Somente serão analisados os pedidos de recompo ição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida reccinposição, conforme 

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

Parágrafo Quinto: Os valores recompostos somente serão repassado após a assinatura, 

devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo Je 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 produtos/serviços registrados, nas 

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

de outro processo disponível. 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por mtivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata d Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a reduçãc de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 
- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do cor promisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃC 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nis artigos 77, 78 e 88 
da Lei n 9  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prvia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como api.': a detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 9  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos 

na Lei n 9  8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 16 do Termo de REferência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA AA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 17 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados 

pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 7 9  da Lei 10.520/02, quem, convccado dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retarc 3mento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução (ia ata de registro de 

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

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

Sicaf, ou nos 	ue (-adastramento de fornecedores a que se refee c inciso XIV do art. 

4 9  desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

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

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

espécies: 

a) Advertência. 

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

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo s( , gundo, poderão ser 

aplicaua c.i, riu IaLIvanente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

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

objeto da ata de registro, 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, 
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quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 
II - 0,6o. k .~ e  ~, 5 ç21 11 d e seis centésimos por cento) por dia de acraso 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 ata de registro de 

preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração. 

O atraso, F..dt eleiLo ue cálculo de multa, será contado em dias Loridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou 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 pari ir do recebimento do 

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

processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

Parágrafo Sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda snção aplicada, será 

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

o caso, além oprouesso ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão 

Eletrônico n 2  14/2023 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela 

DETENTORA da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a documentação de 

habilitação, e 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 
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contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, considerado aquele a que está vinculado 

o Prefeito. 

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, 1. de rildIço de 2023. 

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por 
ANDERSON MANIQUE 

BARRETO:9673 11 099 BARRETQ:96731 109991 

91 	 Dados: 2023.03.13 11:17:25 
-0300 

Anderson Manique Barreto 
	

João Paulo Côcco de Souza 

Prefeito 
	

E S Prestadora de Serviços Esportivos Ltda 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas. 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  14/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 

1.1. Registro de preços para futuros e eventuais serviços de arbitragem, visando a realização 

de campeori:s regionais e estaduais nas mais variadas noddadeS esportivas, 

e eventos esportivos integrantes do calendário esportivo do Departamento de Desporto, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

	

CÓD. 	 - 	 VI 

	

LOTE 	ITEM 	QNTD 	UN 	LC 	 UNIT 
DESCRIÇAO 	 VI TOTAL  

SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE- 
DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL 
DE CAMPO, NAS CATEGORIAS ADULTO, 1 	1 	123,0 	JOG 	23140 	 605,00 	74.415,00 MASTER 	E 	JUVENIL 	MASCULINO 
(COMPOSTO 	POR 	01 	ARBITRO, 	02 
ASSISTENTES E 01 MESÁRIO) POR JOGO.  
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE- 
DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL 
SUIÇO, 	NA 	CATEGORIA 	ADULTO 2 	1 	.'C/' 	'C 	'3141 	 28,0C 	33.960,00 MASCULINO, 	FEMININO 	E 	MASTER. 
(COMPOSTO 	POR 	02 	ARBITROS 	E 	01 
ANOTADOR) POR JOGO.  
SERVIÇOS 	DE 	ARBITRAGEM 	DE JOGOS 
INTERMUNICIPAIS, 	REGIONAIS 	E 
ESTADUAIS 	DAS 	EQUIPES 	OFICIAIS 	DE 
CORONEL 	VIVIDA 	E 	CAMPEONATOS 

3 	1 	30,0 	JOG 	23142 	REGIONAIS QUE CORONEL VIVIDA VENHA 	800,00 	24.000,00 
A REALIZAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL 
DE CAMPO (COMPSTO POR 01 ARBITRO, 
02 	ASSISTENTES 	E 	01 	MESARIO) 	POR 
JOGO.  
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE- 
DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTSAL, 
NA 	CATEGORIA 	ADULTO 	MASCULINO, 4 	1 	100,0 	JOG 	23143 	 265,00 	26.500,00 FEMININO E MASTER. (COMPOSTO POR 02 - 	

- 	ARBITROS, 	01 	ANOTADOR 	E 	01 
CRONOMETRISTA) POR JOGO.  
DIARIAS 	DE 	ARBITRAGEM 	PARA 
MODALIDADE 	DE 	FUTSAL, 	NAS 

5 	1 	200,0 	JOG 	23144 	CATEGORIAS DE BASE: SUB 07, SUB 11, 	150,00 	30.000,00 
SUB 	13, 	SUB 	15, 	SUB 	17 	E 	SUB 	20,  
MASCULINO _E_FEMININO.  
DIARIAS 	PARA 	ARBITRAGEM 	DE 
COMPETIÇÕES 	PRE-DEFINIDAS: 
OLIMPIADA 	RURAL, 	INTERBAIRROS, 
DESAFIO 	ENTRE 	OUTROS, 	NAS 

6 	1 	600,0 	JOG 	23145 	MODALIDADES DE: ATLETISMO, BARALHO, 	215,00 	129.000,00 
BASQUETEBOL, BOCHA, BOLÃO, FUTSAL 
MASCULINO E FEMININO, SINUCA, TÊNIS 
DE 	MESA 	MASCULINO 	E 	FEMININO, 
VOLEIBOL MISTO E XADREZ.  
DIARIAS 	DE 	ARBITRAGEM 	PARA 	15000J 	10.500,00 7 	1 	 MODALIDADES DE VÔLEI DE AREIA, BEACH  
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TÊNIS, FUTVÔLEI, NAS CATEGORIAS DE 

BASE E ADULTO, MASCULINO E FEMININO. 

DIARIAS 	DE 	ARBITRAGEM 	PARA 

8 	1 	70,0 	JOG 23147 MODALIDADES DE BOLÃO E BOCHA, 130,00 	9.100,00 

MASCULINO E FEMININO ADULTO. 

4cípio  

FIS 

ÇO 

VALOR TOTAL DOS LOTES 
	

337.475,00 

2. Justificativa: 

2.1. ConSIderndo oi j p n 'sporte em flOSSO município é uma das frrma mais importante de 

lazer aos nossos munícipes, a administração municipal através do Departamento de Desporto 

promove eventos esportivos e campeonatos municipais, regionais e estaduais nas mais 

variadas modalidades esportivas e categorias, proporcionando a todos os vividenses a 

oportunidade de participarem atividades relacionadas ao esporte. 

2.2. O Calendário anual esportivo contempla os mais variados Campeonatos e circuitos 

esportivos nas mais variadas modalidades esportivas, sendo eles: Campeonatos municipais, 

regionais e estaduais entre outros eventos esportivos como: Olimpíada Rural, Jogos 

Municipais Interbairros e Jogos Cooperativos. Sendo assim se faz necessário a contratação de 

serviços de arbitragem para realização das atividades propostas no referido calendário 

esportivo. 

3. Justificatii da quuntidde estimada: 

3.1. As quantidades solicitadas no processo licitatório, podem variar a cada ano em função do 

número de equipes participantes em cada evento e pelas competições que serão realizadas 

conforme previsão do calendário anual, sendo assim as quantidades solicitadas tem como 

base a estimativa do número de equipes que irão participar das competições referente ao 

calendário esportivo. 

3.2. As quantidades são estimadas, serão utilizadas de acordo com a necessidade e interesse 

do Departamento de Desporto, sendo que ao término de vigência contratual, o remanescente 

ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da aquisição total dos 

Serviços, e consequentemente do seu pagamento. 

3.3. Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial é 

planejar, o que expressa o Art. § 7 ° , inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo e utilização provável, cuja 
quantidade estimada será obtida, sempre que possível, 
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 

3.4. Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 

1.1. O custo total estimado do presente processo é de R$ 415.050,00 (quatrocentos e quinze 

mil e cinquenta reais), conforme mapa comparativo em anexo. Sendo que após a fase de 

lances e negociação, chegou-se ao valor total de R$ 337.475,00 (trezentos e trinta e sete mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais). 
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4.1. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal ng 6.529/2019, houve 

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

aos praticados no mercado. 

4.2. 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 estimAtMA de preços da planilha em anexo. 

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

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro de 

preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.4. 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, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou muito 

abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do processo, tanto 

sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérfr: 

5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Tipo de licitação: Menor Preço 

5.3. 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. 

6. Licitação para ME/EPP Regional e Ampla Concorrência: 

6.1. O processo contém lotes de participação exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas em âmbito regional e lotes para ampla concorrência de empresas em 

geral, em atendimento a Lei Complementar n123/2006, com alterações promovidas pela Lei 

Complementar n 2  147/2014, nos seguintes termos: 

6.2. Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08, destinados a participação exclusiva de empresas 

enquadradac. rçr'p Mif-rmpresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, sediadas em 

âmbito regional conforme dispõe o Art. 2, §39,  inciso II, "b" do Decreto Municipal n 2  7643 de 

03 de maio de 2021, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo a 

inovação tecnológica, fomentando a relação comercial entre o Poder Público e as MPE, como 

estratégia para o crescimento dessas ultimas. 

6.3. Lote: 06, neste certame não será aplicável, a exclusividade para ME ou EPP, pois o valor 

é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Também não será aplicada a divisão em cotas 

prevista no art. 48, inciso III; pois conforme o art. 49, inciso III: quando 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. 

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

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

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

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

apontament i competente para as providências cabí:es. 

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

contratada. 

7.7. Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso aos locais de execução dos 

serviços. 

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

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

8. Obrigações da Detentora: 

8.1. A detentora deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto. 

8.2. Manter, :i.:a: :::ções de habilitação e qualificação exigidas du;.te 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. 

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

possa implicar no atraso da execução dos serviços, e qualquer anormalidade verificada, 

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

necessária. 

8.4. Efetuar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e 

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

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

8.5. Efetuar a realização dos serviços com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.6. Todas :: 	3:::: com uniformes, transporte, tributcs, f, 	carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciá rios e outros custos decorrentes direta 

e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da 

Detentora. 

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

em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.8. Responder e responsabilizar—se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a 

bens de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

quando estes tenham sido ocasionados por seus contratados por ocasião da prestação dos 

serviços. 

8.9. Responsabilizar-se pelo pagamento dos serviços e pela capacidade técnica de seus 

árbitros, quando solicitadas para a prestação dos serviços nas mais diversas modalidades 

esportivas, ;3c..2onatos e eventos esportivos que serão ea.Lbdos por parte do 

contratante. 
8.10. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, de 

segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

8.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste, sem prévia e expressa 

anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. 
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8.12. 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) ans, 	n condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze' anos. 

8.13. Todos os casos atípicos não mencionados neste, deverão ser apresentados ao Gestor 

e/ou Fiscal da Ata para sua definição e determinação. 

9. Da Subcontratação: 

9.1.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. 

9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada 

obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de 

idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 
responsável 1 c' cIJmnrimnto de todas as condições ajustadas na Ata d° Registro de Preços 

e Edital. 

10. Condições da prestação dos serviços, prazos e local: 

10.1. Os serviços, objeto deste, deverão ser realizados, mediante solicitação formal através de 

Nota de Empenho e Autorização de Compras, as quantidades nelas prescritas, deverão ser 

prestados nos locais e praças esportivas que o contratante designará, através das 

programações dentro de cada um dos campeonatos e eventos esportivos realizados pelo 

Departamento do Desporto, sendo que todas as despesas correrão por conta da Detentora. 

10.2. A Detentora deverá atender as solicitações do Município de Coronel Vivida, mesmo que 

parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observado os limites máximos 

estimados. 

10.3. Os árbitroc rIpic.r 	estar devidamente uniformizados para  'os em todas as 

modalidades pe!o menos 30 minutos antes do início marcado da realização de cada partida. 

10.4. Poderão ser realizadas partidas/campeonatos simultâneos, cabendo a Detentora 

disponibilizar profissionais em número suficiente para o atendimento da integral necessidade 

da Secretaria solicitante, conforme requisição recebida previamente. 

10.5. Não sendo realizada a partida/campeonato em decorrência de condições climáticas ou 

desistência das equipes/competidores, desde que tal condição seja comunicada com 

antecedência à empresa, não caberá qualquer pagamento. 

11. Da qualificação Técnica: 

11.1. Apresentação de no mínimo de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado 

serviço com v& c' "bjeto. 

12. Das comprovações a serem apresentadas antes da assinatura da ata de registro de 

preços: 

12.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a empresa vencedora 
terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar antes da assinatura da ata de registro de 

preços, ao GESTOR E FISCAL da ata, as seguintes comprovações: 

12.1.1. A empresa deverá apresentar pelo menos uma carta de intenção de uma das 

federações do Estado do Paraná, que a mesma qualifique—as através de suas Associações que 

a referida empresa já prestou seus serviços junto as suas respectivas Federações. 
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12.1.2. A ern 	apresentar certificados de árbitros fcdedos nas seguintes 

modalidades esportivas: Federação de Futebol: 05 (cinco) certificados de árbitros federados; 

Federação de Futsal: 06 (seis) certificados de árbitros federados. 

12.1.2. Tais documentos deverão ser encaminhados ao Gestor e Fiscal do Contrato, os quais 

farão a conferência e EMITIRÃO DECLARAÇÃO ATESTANDO ESTAREM OU NÃO de acordo com 

a documentação apresentada pela licitante, para posterior emissão da Ata de Registro de 

Preços. 

13. Forma de Pagamento: 

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

execução do objeto, 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 sc :r da Ata de Registro de Preços. 

13.2. 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). 

13.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada 

na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. 

13.4. 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 Irc: Quando da incidência da correção moetár: a juros moratórios, 

os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela 

devida. 

14. Prazo de Vigência: 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, de 14 de março de 2023 a 13 de março de 2024. 

15. Dotação Orçamentária: 

15.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

15.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

16. Anticor:;:: 

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

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 9  

8.429/1992), a Lei Federal n.2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para 

a execução deste, 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 processo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste, 
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devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

17. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

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

no Decreto Municipal n 9  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93. 

16.2 A Administração indica como gestora da Ata de Registro de Preços, a Secretáia de 

Educação, Elizangela Veis Sponholz, Decreto Municipal n 9  7.800, para as aquisições feitas pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

16.3. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o Diretor do Departamento 

de Desporto Pmersn 771 ,nomeado através do Decreto Municipal n9  7 5T6 de 05 de março 
de 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 e demais anexos. 

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

verdadeiras. 

Elizangela Veis Sponholz 	 Emerson Pizzi 
Secretaria de Educacão Cultura e Desporto 	Diretor do Departamento de Desporto 

Gestor 	 Fiscal 

Coronel Vivida, 03 de fevereiro de 2023. 

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

junto ao processo licitatório. 
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
17 de março de 2023 

TAISA S/A 
CNPJ; 77.013.647I0001-8 

Rodovia BR-158 - KM 533 . n 	 .460 • Tela fax (046) 3225-3344 - E.m&l: taianiWaisa.conri.br  - 85501-970 - PATO BRANCO - PR 

Atendendo as d.tBmiaçÕes Legais e EstatLaias, apresentamos aos se ho .sac o,stas o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstres 

financeiras,relativas ao exerc cio social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Colocamo.no . a Inteira dlepoolçOc doo senhores acionistas para 

prestar quaisquer Informações oo.sc I.reclncentoo relatIvoa a.contaeaosatos praticad o.noeoerc cio findo. 

1 L rol 

ATIVO  on 	2022 2021 P A S S 1 V O on 	2022 2021 

ATIVO CIRCULANTE 
DISPONÍVEL 3 

PAS$IVO GIRCVLANTB 

TtTULOS E CONTAS A PAGAR 

Caixa . Equivalentes de Cama 2.817.78458 2.680.587,06 Empréstimos a papar 12 	 11.253,77 3.663.065.51 

Aplicações Financeiras 17.254.565.0 14.374.454,0 Fornecedores 13 	12.140.106,39 2.905.190.5 
VALORES A RECEBER Contas a Pagar 613.220.48 0,00 

Contas a  Rec.b.r 4 	 7.905.108,67 4.573,720.1 Dividendos 	pagar 0,00 0,00 
ESTOQUES Alcgc.I. a Pagar 26.509.42 24.517,6 

Máquinas. IrnpIenrenro 	• Peças 5 	 33.697.228,41 10.785.14628 O,daradc. e Pegar 395.524,57 246.868.6 
OUTROS CRÉDITOS IMPOSTOS/CONTRIB.E ENC.SOCIAIS 

Imposto. • Recuperar 6 	 0.502,67 848.901,33 Impostas a Contrlb. a Pagar 14 	 640.350.81 479.943,4 
Adiantamento a Fornecedores 7 	 407.184,21 158.822,01 Encargos Sociais a Pagar IS 	 385.894,46 268.813.6 

O••p•••$ Ant•clp. cc . Vencer 226.673,46 191.030.59 PROVISÕES 

62,327.050,7. 33.812.798,21 TOTAL ATIVO CIRCULANTE Pronlalo de FérI.iIIn./FgIs 906.106,47 751.226,2! 

8.338.629,5 

At1MQ NAU-CIRGULANTL 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO NAQ-CIRCULANE T 

15.098.956,17 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES A PAGAR 

empréstimo Compul.grIo 0,00 2.144,23 Fundo M anut.n çlo C onces. onár!a 16 	 7.513.728,42 5.512.375,3 
Crédito Pia . Cofio. 0,00 1.549.749,38 Financiamentos e Emprest. a Pagar 0,00 380.520,5: 
Fundo de Risco 8 	 3.266.952,48 4.009.563,47 Contos a  Pagar 17 	 366.051.85 451.531,1 
Garantia de Coesão FIducIárIa 9 	 5.078.169,99 11.414.145,4 Crédito Pia a CoSmo a Compensar    0,00 1.549.749,3 
Empr.tImo. a Pessoas Jurldica. 1.265.000,00 1.580.000,00 TOTAL PASSIVO NÀO CIRCULANTE 7.879.780,27 7.908.175,4: 

INVESTIMENTOS PATRIMONIO LIQUIDO 

Particlpaçlo Outras Empresas 10 	 466.142,15 409.630,9. CAPITAL SOCIAL 

Aplicações Incentivada* 10 	 0,00 1.187,20 Capital Registrado 16 	 1.725.000,00 1.725.000,0 
IMOBILIZADO 11 RESERVAS 

Terreno. 344.852,72 344.852,72 Reserva de CapItal 170.25 170,2 
Edifícios 2.253.943,50 2,253.943,80 Reserva Legal 352.318,79 352.318,7 

IÇO qalp. Escritório e Id.nllflcaç0es 1.093.087,53 1.078.066,00 Reserva de Lucros 37.413.179,40 28.748.077.3 
quIp. Pecas • S.rclçuu 530.525.09 523.081,91 R.e.rca Inu.rrt. FiscaIs-O urnen çÕ.. 19 	 4.806.558,08 3.461.345,0 

Veículos da Uso 3.053.103,36 2.893.103,31 (-) Subvenções para Investimentos 19 	 0.00 -3.461.345,0 
.2.910.524,54 .2.301.660,27 1-1 

 
Depreciações Acumulada. -1  AÇÕES EM TESOURARIA 

TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE 14.441.212.28 (-1 Ações .m T ..ourar Ia 20 	 -4.352.726,18 -4.352.726,1 23.647,607,8 

LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCIdO 

Lucro Liquido do Exercício 21 	14.045.028,2 14.742.959,9 
TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO 53.709.526,581 41.213.800 ,1 

TOTAL 00 ATIVO 78.768.283,0. 57480.506,E TOTAL DO PASSIVO 75.768.283,82 57.460.605.1 

SE38I'IsI'I: (RNI4I.1[e p] IlX(S1PJ rir 	2022 2021  2022 2021 
Receita Op.rsuonsI Bruta 132.741.029,71 134.589.357.07 ATIVIDADES OPERACIONAIS 

(.) Deduções do Vendas -8.269.574,14 -8.507.323.31 ReSoItS48 Uqaldu au E cercic lo 14.045.02t,2414.74.909,9 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 124.471.455,5 o.pr•ulaçao/Aarontz.çao 538.758.55 365.420.8 126.272.033,71 

.) dueto de Vendo* -80.875.634,3 -83.224.772,19 Aen,.,,to - AplIcações Financeiras -2.890.084.47 -12.915.495,7 
34.595.821,23 33.047.255,57 LUCRO OPERACIONAL Aen,aetu - Contas a Raco bar .3.331.350,03 994.814 1,8 
-0.347.578,58 .7.346.226,82 - 1 Desposas de Venda. Au,n•otu - Estoque. -22.012.082.13 5.885.839.5 
.4,347,171,48 -5.256.460,76 ('1 

 
Despesas Administrativas DIrdnoIcse . Impostos a R.uupm., 840485.48 414,305,71 

1-) Despensa Financeiras -1.712,225,37 -1.482.235,58 Aen.ntu . Aa, am,aF u,n.uodc,., -245.351,40 131.150.7 
-1 Outra. Os.p•.• OperacionaIs -187,102,12 -553.325,44 OImIooIçCo - Empréstimos e P.JuríAua 285.00000 500.000.0 

3.196,310,95 ('•1 
 

Receitas Fi ranca ira. 1.965.602,98 Aumento . Despe... Antuo Vencer. .55.634,87 '85.257,00 
748.973,07 1.623.039,12 (CI 

 
Outras Receita* OperacIonaIs OI,nlnolçau - Fundo d• RI.uu 742.850.99 -429.001,50 

20.947.028.32 22.008.451,86 LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 0.oceo.çae - G .,.ncaC...acp ,deu4r,a 6,335.075.41 '8,390.757,5 
-1 Provisão pI  Imp. Renda . CSLL -6,802.000,00 -7.265,401.13 OlmIcolçeo - En,pr.CompjApliu.I ru.nt . 3.331,43 0,00 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 21 F 	14,045.028,24 14.742,959,95 OIr,Inulçsu . Fon,.uadoo.s 

Aen,.rtc . Ordenados a Pagar 

Dlmlnelçao - Dividendos a Panar 

Aumente - Proclnlo de FèaIao 

: 	 Pagar 

Aumento -Fundo U.s.Conu...IonÍ,Ia 

9.231.016.10 

145.655.65 

0.00 

154.000,08 

261.477.75 

2.001,353,08 

-801.909,0 

0.455,85 

.10.782,45 

125,462,11 

381.2C5,11 

1,187.898.9 

LUCRO PIAÇÃO CAPITAL SOCIAL 	1221 	 159,371 	 167.29 

•1I.] F; 1 	 W91 IIJLI iil( 	1LsJUtlti1'Ii 

2022 2021 

1. Saldo no Inicio do Ecoruluju 14,742,959,63 8,226,6648 Cale. Liquide Css.AtIn.Op.r.uloo.Is 5.258.204.97 5.401, 980,1 
2. Resultado do E cercíc lo 14.045.028,3' 14.742.059,9: AI1VIOA000 DE INVESTIMENTOS 
3. Dividendos -1.469,301,81 431.950,4.. Partlulpaçio .m Goto.. E,npr.o.a -59.511.21 -101.550,00 
4. Reserva Legal 0,00 0,00 Aquisição do Ponnao.m. .155,746,07 .235.9t4,0 
S. Reservado Lucros -13.273.657,02 '8.594.714,41 AqeI.lçIe 5. AçOas 	n, Tesouraria 0.00 -175.000,00 
5. LUCROS (PREJ. ACUMULADOS 14.045.028,3. 14.742.059,93 Dividendos .1.489.301.81 431.950,4 

A 	 ç&oJS 	 d 	mm 

: 	1710175.01 1 080.8358 
O. mordo um,, a Lei . o Estatuto Social, após cnriIiu.ç0o . uOnl.rênu4 de; ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Oomunstrs ç6.s P1oanuo 6's.,dus livros cuclâbei solisua,sac. aaen.I, dccc- E.npré.0r.es  OIo.r.o. .3.851.015.04 299.028,5 
cede., r.l.r.n t..u.cn,c u o.nue ,r900 ao, 31 4. d.a.n,bro d. 2022. mao- 94950 LIg..IdoA%Io$548e Fineupe. .3.601.815,04 280,028.8 

accr.c• Im.nI. pela nua aprovaçI cnmAssembléia Geral O,41,,4,Ia. Aon,.ntcl.duç9c OI•pu..Ibl6dad.. .52.772,40 l.50L172,7 

S!MP 	 9 DSPfllB0dd0.!  
Pato Branco. 13 da fevereiro   de 2023 NO INICIO O OEXER CICIO 2.800.557,08 1.271.304,3 

Lute F.rnsndo Quer,'. VInlulu. L.utsm.n VARIAÇÃO 00 PERÍODO -62.772,481 1,609,172,73 

NO FIM DO EXERCIdO 2.817J94, 2,888,557.0 And.reon H.nrtqu. Blondo 

.,,.,. a.• ,...,444 

99J 

an- 
ai  

__ _ na- 
WOOUCA 

089i774 909$ 999 , O..• 

__  

u.a .ra,aa.ou, 

99a.a.cualu 	casou 	9994.a'o 	 o..'aa,Wa.a..aoaa,rocaaa.aa,ma'a'-a 

nain,^ em 
*5861499 990' 	 sroeo 	aPOSMa0u*uad.99uv 

ua,ao .170571460.5 e.eeSuo o, .o,u.., a, ,,aos.,.,.aosa,,, 

n.a.o 	 4'9039739i47* 

ou,sa.o, 9,59.1009.1 ,. . ena..u.,aa.. 

nau.as,.raadurc..puenv,oscsras..ars.a..*.,s.aasaa'ua'.4 *a 

Pato Branco (PR). 31 ao d.z.,nbro de 2022 
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IRINEU LUIZ MORESCO OSMAR OAGIOS 	 OSVALDO BERTUOL 

Diretor Con,.rulal Direto, Finasno.iro 	 Tóc.Cunt. CRC 7.193-PR 

SÚMULA DE R(iM!NJ rarLenuVtÇÃO DE LICENÇA DE 

Carboplíeticas Ltda"3'ma pú9Tíco qt'I( recebeu do IAT a Renovação de 

Licença de opcnoçdo paro *I99mc)ndúslTia  de embalagens plásticas. 

instalada na Ar. Industrial'- 111(1., Parque Industrial no município de Pato 

Branco/Pr. Licença 290096-R2 Validade 011012027. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 

Comercio de Combustíveis Mangueirinha Ltda., tonta público que recebei 

do L°.T o Renovoç3o do Licença de operaç'Iu. para a atividade de Posto de 

Combustíveis poro veiculvu eutomolurea. instaladas no Avenide Iguaçu 552 - 
Centro no município de Mangucirinha Pr. Licença ri' 291625.1112 Validade 

130312027. 

SÚMULA DE RF.CEBIMF.NTO DE I.ICENÇA AMBIENTAI, 

SIMPLIFICADA 

Comercio de Combonaivais KIat LOdo., tonta público que recebeu do IAT a 

Licença Ambiental. Simplificada, pata a atividade Gançosle de combustíveis, 

tablada na Rua General 01 129, Centro no municipio de São iolo/Pr. 
Licença n 290936 Validade 01/03/2029. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA .4MIIIENTAL 

SIMPLIFICADA 

Reciclagem Pato Branco ltd.,, torna público que recebeu do IAT a Licença 

Ambiental Simplificada, para a atividade tranupoeto calta e transbordo dc 

rcsaduos, instalada no Rua Frederico Sguari,,i 240-Industrial. no município de 

Pato Brusco Pr. Licença n' 290252 Validade 17102 2029. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
P150515001 IMÓVPtS ou co~ 50 OrOPINzInnO - eSTADO no Pasme 	 C 

C. 

ESTaI. 0€ 15119AC60 

F4,5NDA FnE'.ÉOA aUuTO COSTA. 080* do 5.g.no O. 017 

00 V'8,va.,. o,. o'.5.990. Caras neita usas.. Curara 

017, ..9703u a' auSa9.00 ARame 0454.580295, L. 10.2,01 

'7.55552955517 9earOdu 097 closçan 0~ froado es 030. ~o o. 

20'c. 'p.a.d. 455' F13.28507, .9  7,459999 n~ sial. nalmi .ruOe&'u 

•00130995 $50040 50.90,450 45 LOS ,fl'.02. 0$ 05989 7.10, 00 590911400 

Raads,o* Pana, ao IRo,  usadO na Ou. 045,00.,. da 090.. nosis cidade 

8(TIMAc 5. uoat LIOS DA Oliva, .Oos'00 no C70 isa 0.006231'05 a,,. 

5, . *001450 DALNUTO 04 SILVA L'ao*a °n CPt sob ,'.022.iOc.aaaOua 

arconvemae mO1O s09.55 rio estádio  . ei,ps.,c,' e. CeDes, se  lisa 

45o.çda, cos.asa. 0.00... au. arca ,au ,... 1.50,,,. .1799 5,a 05.07 

0550.04 .eio,n.oa na.. 900.9 10 .0.0.) Oa'7rc O aS.*saç4o 00.017. 00 

- terrôsT, aia —190a Nó —Ou- re PreJa d.C. M~. A 1.h. da 

p..onvo no pao O. 15 tac9v.) ala', 0301a500 da úlSeO pcbl17çlo. 5a7.nu 	

1 

MUNICIDIO DE CORONEL VIVIDA- P09 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE P8100A0 ELETRÔNICO M 2992023 

TIPO MENOR PREÇO  POR LOTE - LICrTAÇAO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 
ObleOl REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS 
DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE TODOS OS SECRETARIAS DA ADMIIOSTRAÇÁO MUNICIPAL. kA49 
do nodoso., dos pr30o010a a polo das 0895085fl do dia 20 de nioço do 2023916*0 04500mb 
do dá 30 de março da 3023. Aloos,oa das preparas após ou 08400mb do dia 30 do narço do 
2023. bISo da daposta do ia.çoa 99 00130r4, do dS 305, março do 2303. VALOR MÀxPao 
TOTAL ES'ITMADO: R$ 02.336.25. Prazo de ág4no8' 12 me.... O, penca40lleslo. p59 9605a0 
ao Progas EtaOOrco .51*0 0,n050'an:S ro ride o,.s,J0aems.6.coqnbe. O odoal está caponívol 
50 9009 uwo.00'0,ololosta escoo' 0405501 dlucono-n.00vl.50. frlolnaçdau: (40) 32020300. 

CursoS VisSe 16 de nnarço 5e2023. iuI.al'o Rins. Plesde'nlr os CPL. 

MUNICIPIO DE CORONEL VÍVIDA -DE 
RESULTADO DO CHAMAMENTO PUBLICO 

CIAM6MENTO PUBLICO 5' 0112023 
DATA 27)0112023 	 RECEBI UENTOIAOERTUR& 0203)2023 	 HORÁRIO. 0500 
08.2000. Seleção da ,n00.dn 151  9su5505l,  ($i ol5o,uaaçOo da 503.nSa00500 sim, los 00,750 
.55.0009 rovnuçao sa coOsE da 000puruçao anoso. poitas paou o Ios'onto as ooacaçao do P10'o 

n  Trabalha  ccv'a  finabatle 00 a,o!lo ¶v.no.00. co'll000n. 0.07000 esp&Ac.çVnu .9,0.145000 
no O'eNa105 00140. 
O Msse,o)piu do Cd.ul40 5)405. Pi,a,,9, 00,00050 soa OOulussa05u 000 0017)0408 asado, do 
5051751705. Oosbl6O 93170130.100,009711)0 
070)40080 Médico 50,00 Vida do Co'gooI 50.0., l'.ur5o os CMPJ sob na  07.343.142)000l'83 p400 
.6, toda do 03 400.500,00 (geonoonos o oi.va 500 luao) 0*50,150. 50 Evgs da Q2 do-e) 

no,.s. Nu sonda~ de seu tOso 00700.010 'nlaosSnçko 1000Pa2I0I' 000 edOat 
P1500 da 0404050 12 (502,1 n.00a. contado o os', da Bala os 5000a)VA do iarTo o, 

G5i pem'olo os aosal. -u tonn 13, sAManl  13,4  Voa o5,5o o puao 5. 33 )io( 0,0 AIOS 

CORgdOO 50 oudoaçio do 5011010 da ,&,çOv pai, 04nl000.çAo de ocanoa. 
Col503l Voou. 1503 março 0o 2023. 

6,00000 Ussqu. Sa-eto 
P4806 

PSUNICIPIO oe CORONEL VIVIOA- ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJ601CAÇA0.PREOAO  ELETRÕIICO O' 2112023 

DATA 16i02i23 	 ABERTURA 13'03)23 	 PROPOSTAS ATO' 0800 	DISPUTA, 0030 
00.5.70 REGISTRO TE PREÇOS PARA li/TOPA E EVENTUAL AOIJISÇAO DE til' DE CESTA 
nAsCI PARA ATEnDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST001CIA SOCIAL. codurloe 

Eo.OTRÕPO90O O' 2110023 
SAIA 16102f23 	 ABERTURA 10103/23 	 PROPOSTAS ATO! 0800 	DISPUTA' 0030 
OBJETO REGISTRO 08. PREÇOS  PAPA TUTORA E EVENTUAL AOIJIOIÇAO DE 017 DE CESTA 
BASICA PARA ATENDER A SECRETARIA I.10NICIDAI, DE ASSISTEI4CIA SOCIAL. uoadom. 

d*000nlvado 50 05850 dops501118editei. 
A publicação na /11.5-a das aio. OOa110 0500,5,-se 50000i,el no .00,404. ,ld,7nçc linVSneo. 

o. 50,000'. oo.'4onI'# 9ot0o0900 polo LO i.00c'Aop91 '73063 da 26 05 
meio dn2O2l. regulamentado pelo 006.85 lO' 7001,0*14 00)s070 do 2021. 

MlJl$Cb°IO DE COROP45O VTIITOA - DO 
A'A DE REGISTRO DE PREÇOS  o' 2312023- Pregôo EI500nCO 5' 1412323- Coono45asla: Mmop.V 
5, CR,RO* 0,000. Dale010l,- E O POESIA0010A DE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 17' 

35.501.2IAI000I'OO. 0650  RagisTro 80 ROÇOu 9.30 05009 0 00005005 ri.roiços do slb*o5oro. 
osa000a aoAc.çao da oesça500los rsa*nóo. 'egtoi e oeloduoto nas moo oa0100ao modoudadoa 
r0007nas e assolo. P1000809 040519089 00 OaltedAes nipo'nm do RnpaOlnneSo 00 d0.50 10. 
0.9.5,001 osI,nado R$ 337.475,00. Pie: 82 moa,.. do 14,03.2023 o 13.52,2024. C000el Vida, 1 3 
Ou "005 do 2023. 0040,000 M07soqolo 065,1.. 059,45. 
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Parágrafo único. Fica o nomeado lotado na Assessoria de Imprensa 
e Relações Públicas, da Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo. 
LEIA-SE: 
Art. V. Fica nomeado, para ocupar o Cargo de provimento em 
Comissão de ASSESSOR DE IMPRENSA E RELAÇOES 
PÚBLICAS, MATEUS SESSI GUIMARAES, pelo exercício do 
cargo nomeado perceberá mensalmente o valor estabelecido para o 
símbolo CC6, conforme estabelecido por lei, a partir de 06 (seis) de 
março de 2023. 
Parágrafo único. Fica o nomeado lotado na Assessoria de Imprensa 
e Relações Públicas, da Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo. 
Art. 2°. As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do 
Município para o exercício corrente. 
Art. 30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos na data de Designação, revogada as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2023, 134° da República e 
68° do Município. 

ANDERSON MANJQUE BARRETO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Bruno Cesar Mulier Amaral 

Código Identificador:063E9E2B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33-2023 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 33/2023 - Pregão Eletrônico 
n° 14/2023 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: E 
S PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ n° 
35.501.296/0001-09. Objeto: Registro de preços para futuros e 
eventuais serviços de arbitragem, visando a realização de 
campeonatos municipais, regionais e estaduais nas mais variadas 
modalidades esportivas, e eventos esportivos integrantes do calendário 
esportivo do departamento de desporto. Valor total estimado: R$ 
337.475,00. Prazo: 12 meses, de 14.03.2023 a 13.03.2024. 

Coronel Vivida, 13 de março de 2023. 

ANDERSON MANJQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Publicado por: 
Maira Soares 

Código Identilicador:43CFBF36 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 26/2023 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E 
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Início do cadastro das propostas: 
a partir das 08h00min do dia 20 de março de 2023 até às 08h00min do 
dia 30 de março de 2023. Abertura das propostas após as 08h00min do 
dia 30 de março de 2023. Início da disputa de preços às 09h30min do 
dia 30 de março de 2023. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: 
R$ 92.336,25. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para 
acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes- 

e.com.br . 	O 	edital 	está 	disponível 	nos 	sites 
www.coronelvivida.pr.gov.br 	ou 	www.licitacoes-e.com.br . 
Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 7 

JULIANO RIBEIRO, 
Presidente da CPL. 

)ublicado por: 

	

-- 	Maira Soares 
Código Identificador:C9913F778 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PARECER, ADJUDICAÇÃO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 
21/2023 
DATA: 16/02/23 ABERTURA: 13/03/23 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 
DISPUTA: 09:30 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, 
constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital e 
adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor: 

LOTEI rrEMI FORNECEDOR 
1 VALOR 
1 UNITÁRIO R$ 

1 VALOR 	TOTAL' 
1 ESTIMADO R$ 	1 

1 1 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA 1126,60 163.300.00 	1 
Totalizando por fornecedor: 

1 FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ 
1 VALOR 	TOTALI 1 

ESTIMADO I 	 1 

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA 27.787.054 1000I.03 163.300.00 

Nas condições de sua proposta e do edital. 

Valor total estimado da licitação é de R$ 63.300,00 (sessenta e três 
mil e trezentos reais). 

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai 
adiante assinado pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
Coronel Vivida, 13 de março de 2023. 
lana R. Schmid Elaine Bortolotto Juliano Ribeiro 
Pregoeira Equipe de Apoio Equipe de Apoio 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 
21/2023 
DATA: 16/02/23 ABERTURA: 13103/23 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 
DISPUTA: 09:30 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico n° 21/2023, 
HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor: 

ITEMI FORNECEDOR VALOR 1 VALOR 	TOTAL' 1 
LOTE  1 UNITÁRIO ES 1 ESTIMADO ES 	1 

1 1DISTRH3U3DORA TIO TVOLTDA 126,60 163.300.00 	1 
Totalizando por fornecedor: 

FORNECEI)OR NÚMERO 1)0 CNI'J 1 
1 	 ' VALOR 	TOTAL 

ESTIMADO R$ 	1 
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA 27.787.0540001-03 163.300.00 

Nas condições de sua proposta e do edital. 

Valor total estimado da licitação é de R$ 63.300,00 (sessenta e três 
mil e trezentos reais). 

Coronel Vivida. 16 de março de 2023. 
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