
x~X-4 Pio  

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2  35/ 2023 	 PREGÃO ELETRÔNICO N2  21/2023 

PRAZO: de 20 de março de 2023 a 19 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/nQ - 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 2  5.228,761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 
empresa DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
Buenos Aires, n 2  361, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão (85.605-580), Estado 

Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  27.787.054/0001-03, Contato (49) 3622-1248, (49) 
98437-7679. Email: casadalimpezaaem@gmail.cq,  neste ato representada pela Sra. Itelvina 

Fatima Canei, portador do CPF sob o n 2  492.238.369-72 e RG n 2  1.158.252-SESP/SC, a seguir 

denominada DETENTORA, vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2 
21/2023, do tipo menor preço por LOTE, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações contidas no termo de referência - ANEXO 
1", fundamentados na Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal n 2  1.708, 

de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 2  3262 e 3263, de 28 de setembro de 2006, 
Lei Complementar Federal n 2  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  8666/93 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 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE 
CESTA BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de 

conformidade com as especificações constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do edital, 

partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição e conforme abaixo 

discriminado: 

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 
20 de março de 2023 a 19 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 
Parágrafo Primeiro: As quantidades s ã o 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. 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

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 § 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 QUINTA: CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 

ITENS 

As condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixadas 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

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: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA NOVA: 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: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - Material, bens ou serviços para Distribuição Gratuita 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.03 - Material Destinado a Assistência Social 

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

PRINC. 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 
07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1134 2617 3.3.90.32.03 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116 

07 10/01 934 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1135 2618 3,3,90.32,03 
PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116 

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

a) Fonte 000, despesa 2617 - na ordem de 70% (setenta por cento) do montante 
homologado; 

b) Fonte 934, despesa 2618—na ordem de 30% (trinta por cento) do montante homologado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 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 observados pelos licitantes para 

a formulação das propostas. 

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: 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 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. 

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 poderá ser liberado do compromisso assumido, 
desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

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 9  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido 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 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

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 15 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. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado 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 retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da 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, será descredenciado no 

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

42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, 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 segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente 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, 

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

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

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

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução 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, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do 

processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA 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 9  21/2023 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, 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 
s 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. 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
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, 17 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731 10999 BARRETO:96731109991 

1 	 Dados: 2023.0320 10:12:19 -0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

Assinado de forma digital por 
DISTRIBUIDORA TIO IVO DISTRIBUIDORA TIO IVO 

LTDA:277870540001 03 LTDA:277870540001 03 

Dados: 2023.03.20 15:04:09 -0300 

Itelvina Fatima Canei 

Distribuidora Tio Ivo Ltda 

DETENTORA 

Testemunhas: 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 
ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  21/2023 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Kit de Cesta Básica 

para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

LOTE ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
UN 

COD. 

PMCV 
DESCRIÇÃO UNITÁRIO 

R$ 

VALOR ALOR 
 

TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 
KIT CESTA BASICA DE ALIMENTOS, EMBALADOS EM 

FARDOS TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUIDO 

POR: 02 PACOTES DE ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 

2, EM PACOTES COM 2 KG CADA; ACUCAR CRISTAL, 

EMBALAGEM DE 5 KG; FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 

EMBALAGEM DE 05 KG; FEIJAO PRETO TIPO 1; SAL 

REFINADO, EM PACOTES DE 1 KG; MACARRAO DE 
500,00 KIT 225D3 126,60 63300,00 

SEMOLA, TIPO SPAGUETTI, EMBALAGEM DE 500 GR; 

OLEO DE SOJA, EMBALAGEM PET COM NO MINIMO 

900ML; FARINHA DE BULI, EMBALAGEM DE 500; 

FARINHA DE MILHO, TIPO FUBA, EMBALAGEM DE 1 

KG; 	BOLACHA 	DOCE 	TIPO 	ROSQUINHA, 	PESO 

MINIMO 335 GR, CAFE TORRADO E MOIDO (EM P0), 
EMBALAGEM COM 500 GR. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	 63.300,00 

2. Justificativa: 
2.1. A cesta básica alimentar é oferecida na situação de vulnerabilidade temporária para o 

enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos a integridade da pessoa e/ou família, 

entre outras situações sociais que comprometem a sobrevivência. O benefício eventual é uma 

modalidade de provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e temporário que 

integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com 

fundamentação nos princípios da Lei federal 8,7442/1993 (Lei orgânica da Assistência Social) e 

Lei Municipal 2.802/2017. 

2.2. O objetivo do benefício é garantir a distribuição de alimentos dentro dos princípios de 

respeito as necessidades de cada família, promovendo a inserção social do beneficiário, 

garantindo a efetivação dos direitos, dignidade e consolidação da cidadania. 

2.3. Portanto, se faz necessária a aquisição das cestas básicas para realização do atendimento 

aos beneficiários, considerando a necessidade de respeito à dignidade humana, sobretudo, em 

um momento de risco, perda e danos a integridade pessoal e familiar. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 
3.1. O consumo previsto e a quantidade a ser adquirida foram feitos com base na solicitação 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram realizados estudos sociais referentes a 

real necessidade da população em vulnerabilidade social. 
3.2. 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: 
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A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas 
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa 
será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas 
quantitativas de estimação. 

4. Avaliação do Custo: 
4.1. O custo total estimado do presente processo é de R$ 63.455,00 (sessenta e três mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais), conforme mapa comparativo em anexo. Sendo que 

após a fase de lances e negociação chegou-se ao valor total de R$ 63.300,00 (sessenta e três 
mil e trezentos reais). 
4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 9  6.529/2019, houve 
diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 
aos praticados no mercado. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 
parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo final 

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

estimar o custo de uma unidade. 

S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Licitação do Tipo: 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: 
6.1. Após a coleta dos orçamentos para a elaboração do preço máximo para o processo 

licitatório, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas 

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

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

Complementar n 2  123/2006, com alterações promovidas pela Lei Complementar n 9  147/2014. 

6.2. Deverá ser adotado o benefício da exclusividade para a participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, sediadas em âmbito regional conforme dispõe o Art. 2, §39 ,  

inciso II, "b" do Decreto Municipal n 9  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 últimas. 
6.3. Como citado, essa adição trará benefícios de cunho econômico e social, oportunizando a 
geração de empregos. Neste sentido cabe ressaltar que existem diversas empresas do ramo 
de fornecimento dos materiais objeto desta licitação, sediadas no Município de Coronel Vivida 
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e região, consequentemente elevando o poder de compra da sociedade inserida por esta 

política pública, retornando a própria Administração, sob outras formas, tais como tributos, 

impostos e taxas, reduzindo impactos negativos nas áreas de saúde, educação, segurança 

pública, entre outros, em decorrência de uma provável melhor qualidade de vida. 

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

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

divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento das obrigações assumidas. 

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

7.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas. 

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

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

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

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

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.8. Efetuar o pagamento à Detentora no valor correspondente a entrega dos itens, no prazo 

e forma estabelecidos neste processo. 

8. Obrigações da Detentora: 
8.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas neste 

processo. 

8.2. 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 ao 

Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

8.3. Comunicar imediatamente ao 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. 

8.4. Fornecer os produtos 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 entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.6. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo a Detentora reparar, corrigir, 

remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, todo objeto contratado em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou ainda má qualidade no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, conforme art. 69 da Lei 8.666/93. 

8.7. Responder por danos que venham a ser causadas 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. 
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8.8. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada 

em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.9. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

8.10. Todas as despesas decorrentes da contratação de pessoal e demais encargos 

pertinentes ao objeto solicitado, serão de total responsabilidade da Detentora. 

8.11. 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. 

8,12. 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. 

8.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

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

8.14. 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. 

8.15. 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. 

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

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 
8.17. Todos os casos atípicos não mencionados neste processo 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 pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de Preços 

e Edital. 

10. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 
10.1. Os produtos, objeto deste, deverão ser entregues, mediante solicitação formal através 

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

ser entregues na Secretaria de Assistência Social, rua Candido Inácio de Lima, sn, bairro Jardim 

Primavera II, em datas e horários determinados pela Secretaria solicitante. 

10.2. A Detentora deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até 05 (cinco) dias 

corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo que 
ficará a cargo da Detentora a entrega e descarga do produto. 

10.3. Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas 

próprias devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam 
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adequados para o consumo humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas de 

alimentos constantes no empenho, entregue à empresa vencedora. 

10.4. Os produtos referentes ao objeto deverão ser reunidos em embalagem original íntegra 

(não estar, furada, rasgada, amassada ou enferrujada) e embalados em sacos transparente 

conforme disposto no item anterior. 

10.5. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das 

solicitadas. 

10.6. Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo 

de validade, que seja de no mínimo 06 (seis meses), a contar da data da entrega, salvo aqueles 

que o prazo de validade é menor devido à sua composição ou método de produção (produtos 

pasteurizados, fermentados, produtos de origem animal, etc), sendo este nunca inferior a 70% 

do indicado no rótulo, os quais deverão constar na embalagem a data de fabricação e validade 

dos mesmos, os produtos deverão ainda ser entregues de acordo com a temperatura descrita 
na rotulagem dos mesmos. 

10.7. Os produtos deverão atender as especificações mínimas conforme anexo II. 

10.8. Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de legislação vigentes do 

Ministério da Agricultura/FIF/DIE/SIM/VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Quando for o caso). 

10.9. Os produtos deverão possuir registro em órgãos competentes relacionados ao tipo de 

produto (Ministério da Saúde - Anvisa, MAPA e outros). 

10.10. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme 
diploma legal. 

10.11. A Detentora será a única responsável pela qualidade dos produtos entregues. 

10.12. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, a Detentora será OBRIGADA 

ao fornecimento do produto, desde que obedecidas às condições do presente edital. 

10.13. Em nenhuma hipótese será permitida a substituição das mercadorias que compõem o 

kit cesta básica de alimentos, definido no objeto deste. 

10.14. A entrega deverá ser realizada se segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser comunicado 

ao Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

10.15. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro 

de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando ao Contratante 

desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

10.16. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. N 2  73, inciso 

II, alíneas "a" e "b", e Art. N2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a 

seguir discriminadas: 

10.16.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

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

a integridade das embalagens, lacres, etc. 

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

provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a nota fiscal será 
atestada pelo gestor e fiscal da ata de registro de preços, autorizando assim o pagamento. 

10.17. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 
Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 
substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
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10.18. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços. 

11. Forma de Pagamento: 

11.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou 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 fiscal e gestor da ata de registro de preços. 

11.2. 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). 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

12. Prazo de Vigência: 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, de 20 de março de 2023 a 19 de março de 2024. 

13. Dotação Orçamentária: 

13.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

13.2. 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. 

14. Anticorrupção: 

14.1. 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, 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, 

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

forma. 
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15. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de preços: 
151. 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. 

15.2. A Administração indica como gestora da ata de registro de preços, a Secretária de 

Assistência Social, Fatima Vogel da Silva, Decreto Municipal n 2  7.479, para as aquisições feitas 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

15.8. Considerando ser um processo licitatório que será utilizado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, indica-se o (s) fiscal (ais) abaixo relacionado (s): 

15.8.1. A Administração indica como fiscais da ata de registro de preços, Andressa Bareta 

Antonio, Decreto n 2  7.912 e Solange Ap. da Silva, Decreto n 2  7.563. 

Declaração do Gestor e Fiscal (ais) 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. 

Fatima Vogel da Silva 	
Andressa Bareta Antonio 	 Solange Ap. da Silva 

Secretária de Assistência Social 	
Secretaria de Assistência Social 	Secretaria de Assistência Social 

Gestor 	
Fiscal 	 Fiscal 

Coronel Vivida, 23 de janeiro de 2023. 

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

junto ao processo licitatório. 
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Edição n°8353 

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 00112023-PMM: 

AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 
ATENDER AO PROGRAMA PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
CRECHES MUNICIPAIS E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS. Em 
virtude da existência do Chamamento Público N 5  00112022, o qual 
encerrou o prazo para credenoamento e apresentação de 
documentos em 1510312022 a Comissão Permanente de Licitações, 
classificou os projetos de venda conforme o Artigo 25 da Resolução 
FNDE n 5  0412015 e o Edital do Chamada Pública n °  00112022 e 
comunica que foram credenciadas e estão aptas ao fornecimento 
dos itens do Edital 00112022, os seguintes fornecedores: GILSON 
ANTUNES DE FREITAS foi vencedor do item: 05 com 900 kg valor 

total de R$ 11.313.00 (onze mil, trezentos e treze reais), JANETE 
PEDROZO DE SOUZA DA CRUZ foi vencedora dos tens: 08 com 
1OD kg, 13 com 50kg, 15 com 50 lrç, 17 com 70kg, 
30 com 200 kg com valor total de R$ 2.202,00 (dois mil duzentos e 
dois reais), JOSE RIBEIRO foi vencedor dos itens: 08 com 50 kg, 
10 com 50kg, 13 com 50kg, 14 com 501çg. 17 com 15kg. 19 com 

50 kg, 30 com 100 kg, 32 com 40kg. com  vaio ,  total de R$ 2.133,50 
(dois mil, cento e tritna e três reais e cinquenta centavos). MARIA 
TEREZINHA DA CRUZ SIQUEIRA foi vencedora dos itens: 03 com 
50kg, 08 com 150 kg. 13 com 50kg, 15 com 80kg, 17 com 80kg, 
30 com 500 kg. 32 com 50 kg, com valor total de R$ 4.143,00 
(quatro mil, cento e quarenta e três reais), ROMILDA DE FATIMA 
DO PRADO foi vencedora coes itens 03 com 150 kg, 10 com 100 
kg, l3 com sokg, l4 com 5ükg, 17com 150kg, l9 com ê0 kg, 30 
com 200 kg, 32 com 50 kg, com valor total de R$ 3.91 t .60 (três mil 
novecentos e onze reais e sessenta centavos), FLORIPA DOS 
SANTOS foi vencedora dos itens: 03 com 100 kg, 07 com 250 kg, 
08 com 100 kg. 09 com 250 kg, 13 com 80 kg. 15 com 250 kg, 17 
com 100 kg, 19 com 70 kg, 28 com 100 kg e 32 com 100 kg com 
valor total de RS 6.554,90 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro 
reais e noventa centavos), MARISETE LUROES TUBIN foi 
vencedora dos itens: 11 com 800 kg. 18 com 670 kg, 21 com 750 

Ç
kk . com valor total de R$ 39.978,00 (trinta e nove mil, novecentos e 

nta e Oito reais), MARCIA APARECIDA PRESTES foi 
cedora dos itens: 08 com 1000 kg, 13 com 20kg. 17 com 50kg, 

z com 30 kg, com valor total de R$ 7.429,50 (sete mil quatrocentos 
e vinte e nove reais e cinquenta centavos), J0ÀO JORGE TESORI 
foi vencedor dos tens: 07 com 550 kg. 30 com 300 kg. com valor 
total de R$ 3.501,00 (três mil quinhentos e um reais). JOSE 
ADEMIR DE BRITO foi vencedor dos itens: 08 com 480 kg, 12 com 
480 kg, 16 com 480 kg. coro valor total de R$ 9.465,60 (nove mil 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos(, 
COOPERATIVA FAMILIAR AGROECOLOGICA DE 
MANGUEIRINHA - COFAMANO foi vencedora dos itens: 01 com 
800 kg. 02 com 700 kg, 03 com 100 kg, 04 com 1.000 kg, 06 com 
800 kg, 08 com 620 kg, 09 com 2.250 kg, 10 com 500 kg, ti com 
1.200 kg, 12 com 1.020 kg, 14 com 500 kg, 15 com 520 kg. 16 com 
1.020 kg, 17 com 35kg, 18 com 1.130 kg, 20 com 1.000 kg, 21 com 

750 kg, 22 com 200 kg. 23 com 5.000 kg. 24 com 2.000 kg, 25 com 
1.700kg, 26 com 2.000 kg, 27 com 150 kg, 28 com 600 kg. 29 com 

2.000 kg, 30 com 1.000 kg, 31 com 600 kg, 32 com 30 kg, 34 com 
200 kg, 35 com 1.500 kg, com valor total de R$ 221.113,40 
(duzentos e vinte um mil, cento e treze reais e quarenta centavos), 
COOPERATIVA AGROECOLÔGICA VALE DO IGUAÇU foi 
vencedor do irem: 33 com 2.300 litros com valor total de R$ 
33.580,00 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais). 

Mangueirinha. 21 de Março de 2023 
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 

HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Muricipal, Eltdto Ztmerman de Moraes, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente pela Lei n. 5  10.52012002, a vista do Termo de 
Adjudicação exarado pela Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Eiétrontco nr  00912023 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de seguros para veicules da 
trota da Prefeitura Municipal de Mangueirinha-PR a pedido da 
Secretaria de Administração desta municipalidade, a empresa 

ponerte vencedora: GENTE SEGURADORA S.A.. foi vencedora 
itens corri valor global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e 

.co mil reais). 
Mangueirinha, 21 de Março de 2023 
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 02212023 - PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURO E EVENTUAL contração de empresa para prestar 
serviços de borracharia paro atenderas necessidades da Secretaria 
de Administração e demais Secretarias desta Municipalidade. 
DATA DE ABERTURA: 04 de abril de 2023 às 09h:O0min, na 

sede acministrativa da Prefeitura Municipal. Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no ode oficial do 

municipio www.mangueirivha.pr.gov.br . Demais informações, pelos 

telefones: 	(46) 	3243-8004, 	e 	- 	nau: 

Marogueirinha 21 de Março de 2023. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

MUNICiPIO 06 CORONEL viviDA - ESTADO 00 PARANÁ 
ecoossAsuuo.eoÇÀO.PCEOA0PI.rnRôSeo 

OAA,28i02:23 	AahiorueA. IR/sOrOs 	 PROPOSTAS ATE. 08 00 	 oisvuru saro 
OBJETO. nEoiSnRo ue PREÇOS PA?,' rurve.As E E0ENr'uAis L0CNçOES SE MÁOOINAS 
e000viAslas PARA ATENDER motosos SETORES DA ADMINISTRAÇÃO: 08'il8I'. 

TERMO DE HOM0LOI3AÇA0.PREOAO ELETRÔNICO e .  220023 
DATA' 28i02123 	0eCRTueA 1003123 	pRoposTas ATO' va 00 	 DISPUTA osou 
OBJETO. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LocvçÕEs ou MÁouiNaS 
RODOviÁRiAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA AoMwuvnRAcuo: poVemA 

se 
A p,rbEoaçAr na intoga 000 .io. acam. .0000i.m iÁspo1.8& 10 ,pu.0anç0 AeO/sovo; 

- 00./Tom, .:eooauao pala IA MOTO/PÁ ,' 3063, ita 26 a, 
'020682021. ,890i,TT63r8d8 pelo O,o,rlo 	 7691. oslo de julho de 2321, 

ILNiCIPiO DE CORONEL VIVIDA - PR 
ATA ou REGISTRO 06 PREÇOS 10 350023 - PoPÁu EI.iiômre 1021/2023 - 08 PMOU./ MOreMO 
18 CmOs.i v102,. osmi, oisl'Riouioovo no iva LTOA. CIIPJIV27.787.o54/000'-O3 0R.pio' 

3.. kw~ p8/, I 	 ../o2..pro.çAo 5. 04 do 008. 80808 p80 91*M0*1 ir Siver-- ir 

1 	 ,ie.,o. ZooM. V8i08 ioOio,A ,,.,dR 8$ 63.300,00. PIMA 12 mo,.,, a. 23.03 2323 
Is :3.202050.rPÁVo.a. 17 5. loço 082023. A108/0,1 M000.* Basto. P,.1.4s.  

silsicirro DE ITAI'F.JARA D'OESTE - PR 

AVISO DE i.iCl'i'AÇÂO 
Corp \L DE PREGÃO ELETRÔNICO N 1  822/202.3 

o Mani.ipto de itarejara D'oeste. Estado da Poronã. tarso psêi:ca. que fará 
c'eatizec' licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico. tipo menor preço 
pOI' trem. i,e 1,8 04 (qsuiPo) (te kbrit le 2023. ás ihh:OOe,i., (tm) horas, tendo 
Ao/Is. i4jCti O ii2IL'Çãri do propriotai o:os.rd som n000raçãir de tmprc'o 
v.pooial.zaú. na  pO'1MÇOIl de versiços ilirirititorco' pRiTlo/id2do. pulo drulaçãoi 
de macmias e atos oficiais de inicroase do \dminiou'açDo Pública Municipal de 
trapO/rUO DOeu, - PR. 
o prazo pare envio Ias propostas e documentos de bpbiliiaçfe e até as tohixhruo, 
(iei) horas do lis 114 lquun'ol de Abril de 2023. 
031065 icviamouçdes poderio ser obtidas arrases do Edirpi de Pregão EteD'Õsica N° 
022/2023. ia horário tio 00:00miir êa 121 1 :Oêmin e das 13h:30mui às 17h:30min 
hiipjs, na sedec de PnofciIArM Municipal de ttupojenu D'Gosto - CO, no cndireçii 

otoTs.nIoiI hrri,..'i. ioo .,riiIlO!aTIiJ(il.oIo. i'It/' ir /0/ r:ii0. o 

o o o'.compnaagavcnsans niail. go .be . Maiores ml'armaç0cs cm contato polo 
Telefone (046) 3026 - 0350. 

itepejaira D0eute-7R, 112 (dois) de Março de 2023. 
Vtadeirn t.açiiii 

Presidente da Comissão do Liçiloçêo 
Decreto N' 203 2022 

lu, MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 
C $TADi DO PARANA 

LEI 5 322210023. O. IR 4. ..ançs de 0023. SRet.I. .Notocioastxovriso MAik:pot 5 sEi, 
cnEirp sAio,on.i p.ppoiut Ir ..io, Ao IS 2 toStE. . ioeiu.n ,çecs oeçananul/,3. 11/a roto/ous 
do fo..pnea. Som oop.,,ar Todos lo nocum, a ciâç vei,Au, e a ,v'ov'oo ,  outo nor ,,,. Exie 
Oleicipois 10 1066/200 i li'rR 2002 A 2025l. e 3172/2002 11.163 PITA ti/tI /80 302 1âi22 
iLO.0 pele totT. .0 psbU.0ÇJO 8• 0058P8 68 818 8.0818 PePO8I0008 d/p88/oi#ou.g. 80 .oiÁnoç. 
ASAS,/0/ tiÁ:L,ev:vúa.Iom,ua,Aui1OAS.00.aI3/' . so.foo. .u.i.o rol.. i. L.i O s.osp. 1 
rolo. d 21 A ..iodo 2021, ,ogiro.aa.pd.. 05.081..10'llr . o. o Anj10o do 2021 

LEI N ooioouzo. o, te do março do 2023. SúpsIa/ AsIpfloa o Lamoisa M.aiioipoi o ebm 
oriri,io 8i:iorMl lIPPoll 00 visiel 11 ES 271753.70. t cad.,d açdos osç,inRoIlssa.. 
Ii.bPiA*1 ia tnpe,aa, Neim rpmo e. tiuntesi do .ero,00.. OeL,soinpc odor , o' IIrpPotiee 
:3., Lo,, MIl//pais 1 0066/2021 IPPA 2022 o 2325i. s T /72/2722 CDI) para 20231 o 
33523022 iLO 6 mi'. 2023. 4 pshdk,eJ.. o. i.o.r. O.. eiu .10. 08,..Rr.,, iÁ.s..íai 
tqSAIO aIOOO. .ioPa.kO/ fiztu30ea,ÁrtàeeicnúiL&.:tm.f./na - M.IoÁ8018 M. 
LANseIVp.J , 1023. 5. 28 1. ..-A. de 2021, ,'tA/u.00,IZiA PIVO 68p,poo'll 1. do 14 20/riAs 

LEI N 302412023, do LI de 151160 Ir 2023. Súsoslo Rotos., o E 081110 Muoi.pol o SEI, 
'121/ ISÁ: 1135/ c ,pecial 0, rit,,, de OS Mi 300,14. , incluir solTos 08Ç/SiSoOIlI8A.criar 

ooi'oo,, de do.pu.,r, 6.03 00010 55 Topa d .op000r 5 0/53 10.106/aSSO O oSnolp0011008 00/PIei 
88 LVI N IA//O p20 n 'OoFtORtt 1PPA 2302 . 20311. â^ 117212022 iLi)O rui 20233 P 

3202 'tiit2 (i O 5 polo 2023. .1 p.b/k.Plo 8. te1n, do 08 .d. pao'pocns-u. dltpa.hei 
1000iniPPo 4mço 'iPiróllAo/ 7/U/JrTl/Vi op/,rt/vlaJç,:o,tu/ on,uI. .'8 J8000 8508.08820 pau. 

Loi .%1.p.iVpoi 10 1053, .1.' 25 do moio .1. 1021, orts1a,,oR20 pAr Pppns,o, ICi, a. 84 20j.iho. 
de 2021 

LEI No 302511023. Á. 15 de ,u.nço 20 2023. SOtetula Àosoi,a o tRoeI/ao Municipal s sAi, 
crédito adiciona i c,piceial o. 1.001 do ES 2.366 544,01, a i ncluir ,êho apae,onrto/u.. P8T8T 
n,AAs do loapesal, El." 00110 88 fontes de recursos a elas vnpaivi,s o os npspoçIioes valores  
na. 1 vis 	 T' M.P'pOIS P 3/1061202/ irEs 2022 1 2025). lr 3/72/2022 /1 00 poro 20231 e 
3022022 (LOA p.'i.. 2323. .1 pAbiIreçE M. Aomn ,  20 oi. .p0... P8PriÁrae1 A/pro/e! is, 
051500 P8d'858 ,i..PdP&. 1/o' , , ..'pJ/,,/o.pae,,o,t "8 .S,'s.oe . s,,f'p,s.p os IP,, ./0 ioAo 
I_j AIA./o8/'oi 10 1061. Ap .16 Ais .,.io A. 2821. nq,,isaep.d. polo iA, ',00 . 1691, do iS drjMo 

.A iII.0 

1.1/1 no' 322612023. de II de ItI.rçe de 0023. SAmoi iuto.PÁ o FR000iIOO Miolo/pai s am 
pIedite siÁoimoi p,pcA , ,l 113 OriOl de OS 739.814,79, , iii' 000,5 opçoou.oi0npo, oLe 

1065028 do domou.,. bom como a s mure de riseiotos e eles ostooladas e orispspeoi.o, 503100 

63, Los Moo/pois r 5  306012022 PPA 022 o 2025i. 10 3172/2022 LDO pos 2023/ eo" 
32022022 tIOS poo 2023. .5 p.ôik1.&P a ioepn. J. o.. ,oÁ., poro.e000 d/.pso/sor 

..psAs, .ssAnep. ,1205.4., 0i5/:,ot010dor9oTx1093//rTACno10 ' 	 80 IpO Os/. pois 
lv! .Iisok!psi 107003. do 20 dp.5.o de 2021. rppoisoo'ooI8 poVo VooTiso oisP1, de 24 doj,iho 
der 20.1 1 

LEI P0 328711823, do lIdo ..spçe do 2823. SBmi,ia, Aoio(c0s A Eoe,oIiso .lrcaiioiipd s sAis!. 
8002.10 .tost o. .s:.v lo ES 2,136.01.7I. . autos .çdo, «p802is5I$5u.. nin 

rotrr E doupou... boie AVei k,ntos dA nvspo.. a Alu. ..'ir,Ast,dur oos no/poisou .iouo. 
ao, Lo., Muavip.s i. 3064 2021 FF0 2072 . 2075i, 10 31712022 111D0 Para, 70231 o 
3232. 11i22 11.0A pu.. 2020 o p06o5. CS loes  Á. ~ .o0..,.,o.uas.., d/spo.i.00.. 

.q.I.0 e.sÓ.nç* sdooJ.ke 000/ 30,o',9o.4ouo5.,tp,ss,,M',,eE - pa.f0000 soioo,o4p pís 
1,! O(s.i,ip.i . 1403,2025 A.- .eo/. 202121. ,epaBa.e.l.d.. pele Dermu, n'lei, o. iiJ.- tolhi ,  

Á. 2921 

LEI 0 3124/1023, detIdo ..'oos  do 2023. Olesta: A0:A.55' A Eamolioo Maoo.p,d ssbe 
.OuLIA .,IIooiol oopooai co .doc da RI 3.373.340.53. o incluir sçõe o,çoon.T/oPu., 310 

vOo/es, do do.poouu. Ao,,, ooei. ou F.,rioo lo 1005020 sAi.. oi0050das los 1OS0iEP.0 ,al000 

Lvi, EIuvo.p.,, O 30662ri21 OPA 2022 , 20251, 1031 72.2022 (L/Oi) 'ao 232310' 
1002.7022 i 10A tons 2021 .4 pskle.çdo es los.-ge. a. .5,, soa.. p808805.'. d/ ,Ooa.i,oO.. 

,,osI,l. 080.-Pisas oiaudoEI: 4& ..f000.- s..ioo'u.do pois 
Id Uso/o/pÁ 103453. Ao 250. ..,i. 202021, mpstpa.patsd. pois D,o,'oR ,  e"'69i, do lAdo /sA.. 

LEI TI' 320912023, do IS do su,pps do' 2023. S/,ei,to A,looiz, o Eea,00Ijoo Msoio/pd o ,boi 
.03.1/Si .dooesi L'/pZSsl — —lur do RO 00,771.2', o /noisin ,çV.o on0000nvãn:uo,OPOI 

osEtio,, de do*pmoi bom oo,ne ao To/,tPI 30 T005.000,eles. oi..out,dso 100 Ioopoo/Piu 0,/PInO 

'o. 1000 Bruivip,.. :0 30662021 OPA 2022 • 20211,1031 702022 21/00 polo 73232! 
1202.7522 ii 00 P41S 3071 A ps010.0- e. toog.. A. .., s.0.s 000,,008..0 dl,ju.eiooi e. 

nooslei. ..'d'ao. Apode/o, i/tS:::ãvnOCV0/r.oi/13Lo'o'910A1/,úo.00:6 - 00871180 ,,,ipl/i,dO p.!,  
1., Msa/ohsé e'301d,. 70.10.,,,,., do 1021, n.'ssi.e,eel,dspol.' 0.-n'da ,O'll!, dolO d./o0.. 

M0NICiPiO DE CORONEL 010020- ESTADO DO PARARA 
PARECER E A03004CAÇAO.PREGÂO ELETRÔNICO N 152023 

DATA, 1602023 	 ABERTURA. 08/03/23 	 PROPOSTAS ATO. 08.20 	 DISPUTA. 09,32 
OBJETO. REGISTRO 20 PREÇOS PARA FU'URAS E EVENTIALS AOU1SiÇÕEO DE MARMITAS 

PARA TODAS AS SECRETARIAS E LANChES P6800 OS FUNCIONAMOS 20 0512/SOE DE 
PRO1ODO ATENDIMENTO -uPO24 HORAS, aonl000e000.nloaodo rio 05,.000 Pressinta ed/si. 

TERMO DE ROMOL006ÇAO.PRCGAO ELETRONICO 5 . 100023 
DATO, 1 6,92123 	ABERTURA, 0603123 	 PROPOSTAS ATO. 06,00 	 DISPuTA. 0932 
OBJETO. REGISTRO DE PREÇOS PARA FLELIRA5 E EVENTU0JS AOUIS1ÇÕES DE MARMITAS 

PARA roDAs 05 SECRETARIAS E LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE 06 
PROMT0 ATENDIMENTO _upAls MORAS , roTIo.lieo.oreoaøon000Hel050 Perderes eoia. 
O pos004çOo o integra 00$ 802 SAIS 9000005-55 oepo.'IPÁ (O 555A100 elOeleço 4000500. 

'/10/000338 0v/vir 59 0"O 31300' -oopluP,,e 510010000 Pela 18, Moo'lopÁ 103063 026 o.. 
neo 0.2021 T.9/ISIRB'iaOs pelo 2eo o' 0691.0.140./li//POS 2021. 

MONICIPIO 01 CORONEL VIVIDA - P5 
TERMO DE ,IONIOLOGAÇAO E ADJUDOC6ÇAO-CHAMMS!1ITTO PUBLICO W 0212023 

DATO, 01/02/2023 	 RECEBIMENTOIABRRTLIR#O ATO 00/357023 	 0000.RJO. 09.33 

OBJETO. S40çls o. e'Hoaao (s) .e.o,das ti) o'gesoçlo assoo.po,o, o'oi. .e,r o, koiesoe, 

osooQos foonoçlo de A,03o00 de 0000025Ç40001'e 0$ p50581. P5000 '5V1'9"i1 e e 8OIA/s00 5. P06'o 

0. To.b.P,o 0201 e (0.00.0. Se 2,' 4,0 foasnc.00. 000fonn. 050m, e ,spaol,o.ç0e.. esloseleoeo, 

ApoboadoR 0000. 01 9101 ,ole,e'Vns 90 Cl','uareeio PiEiuo 1002/2023. HOPOO.000 E ADJUDICO 

opIe005.reotv s im eAeçlelIee100eSe. 
0.5.., Fa.0., Po,&Os Co,ocl VoO. s1800Io 'a CNP! eob/' 07,515,423TR01-96. 

p.so.AN'hO00 s.R$150,6PI.96/o.0,o.AcI..o02 revi ,e,..os0'O. 

10,5-liS 808/90810s00s1, dilovb,s/dOe .0 64g0 de 12100ss1 11108. 

5.. ov'dçOosOose. 50,0000 (T64.51O 9 dosAdo. 

P,,s001 , UOv. 12(Uooe)pie.U, Contados S Partir dedatado $sE/sl.,adoloispod800l050l,580 

Cmoielv'oa,, 21 ii. 3050 00 2023. 
As'delloI Me.qe Se -elo 

,00505ia,OsI000000,lliVP.00000A010000RAIOI'A0000UOIi00000PAE5R.4/OÁ' 03ai0P50 

0051,1,01. Pao,,uaB,/oO, .. R,,o.500508oa0h54o1021111i2. ,',3L,0Ri3O1,LtSO10e XIX) PVL0I/ 

MUNICIPIO DE CORONEL 
OPA6A 	

VIVIDA 
ESTADO 

 

0811,5 5140/2513, de 1' 9. 85569 de 2423. Si~: AE,l 00.0/.' Ad//o/li 1,000/.. 0/ 05:, 0.0 
267,720.76 .4 peNk.çJ. '. $80505 As 0,sp/8 0080,0105.80 d00008086 lo AOS!80085.10! 

ei,8o'Aelo./ Ocv',s,00',A/o,.a. '':/' U'St ,'i"I.'//O"p' - 002/0180 s,100'.d, pO/S lo'IIoe/lp68e' 

3.0.0. 0. 20 O. .00. A. 202!, osos/oo,sised.p.Io De~  10T591. A.- 14 diiii,lhu .1, 2821. 

Do,pO,, 0040/2022, A, iS do s,nç, do 2020. 0.11,1. Ai.,, (1.0/., .5 , ,. ,,ov , 0o-p../ l,,.,/,, / '1.5 
i (,2i, isvia o pshllosçi.- e. 1 e:ogn. Ao. aio, M. .'ooaoo...o d/apoe/osl sa  

.IrenÁ./o./ EdA/2u'Jo,,7is'000SEi/000LA/e2.TtOW/ «.1» - .s"-" aOs polo Lo,  
0903. A. 20 A,..!. 0. 2001, '.gol.e.00d.p.I. ilo',o, o.'TOBt . do iddsjo/ho do 2921. 

8000100 41410523, 9,154. o.,ç. d. 2015. S0,.l1,/ rh ,, (, cd v 5e., c 	 1 5001' ,  -'o , ,lo,  es 

S/001Je/A,/ O v". _'oos'di:,,a/,',p,,l o.,,. '  ,..eo .10 eJ0,19055/00/ .e4o pois 1.0/ ilo.idpot 10 
1963, d 25 do 505/O 00 2021, rpgris,e.-ooj. po/o Dona, o' TIO!, O. 14 do/o/Ao O, 2021. 

Deone,, 514312022, de LI d e nVirr is de 2023. 51,019/ AM,  1 1.10/ .00:/s1 Eeo0:oA:,s/0,63 

7v/7141'/4ps Ol/o.çla ., 1ehopos do, A.. ,0000,n 0/3100/Id 001 105/00 s.ds'nsço 
o/onde/o,: 5ezv:c000//c/auo::/sA/1ron1Lveo/o:: - o.of.np solo,/.d, pois 1,1 .l9.00/:ipsl II' 

3063. 20 20 O. .si. de 2021. opo-o 1000Pals is pol,  LEIa .o.e'°,  AO!, do lAdnj.Ao 20 2021. 

.I.o'9,Iea, 0m:t3voio.0/nVIVo/oc,lvre±:VT/,. ' ooefoceo Ss(o1/304a po/s l.o/ hIooL/psI e' 

3063. 4.- 26 do 5,/o 40 2021 .0951.. pa(,d.,pp/A 0.oap/ ..'TOY! . A0(440 )o19p ais 2021. 

DeopOs 90400023. 9. 15 dl norç. 0. 2023. 51800/.: AO,: O lU/'/ ./1.o.,o lv0000/ no .0v 01$ 

.010,48100/ 0(/'/.01 ..d!e..O...,"jro.ot .,' e,,» O'l/»'OlO /0050 .,op000d, pol, l/ l6001/pa1 e' 

3403. A. 24 0. co,. An 2021, ,eo',/o eoIsds polo 00 ,,(,,.,'Y AlOt. 3. 14 d.jsik, de 2921. 

DIspo,, 510.7023. 9, II 4. 0511' 1. 20 235ú,,o iS vE 1,00/. 5J1/,OOi 0,0/00/ 0' ,d,o 0.5 

460771.27. 4 p.bOocoO. e. ,eh0  do, Ao, svno P005 0.08". dilpos!uH .5 ~reto 8,1008000 

515800.05/ &'touoiv..v.duú/'u,'1/'.o0/,/Loo,1/,01.A0/i1. ' oocfa. ossoso'IsA. poS. Lo! Ofse/:/p.A.' 
3466. 4p 24 d.u.,. A,. 2021. a,.p. sl.e,o,,.ds pol, 1/o sol" 5 '  '00t, do IddoJsihs de 7020. 

5o0e 5010/2523, 0. II O. março de 2u2 3. Sumu l a: oh , , i In' ' o dAoVoOi / spoo/e/ "o '5V. AS 

1.4513A 4 p.0.1i./Ap e. ioogl. dos e,,, 55/0 siso/O.,05.50 d/,peePu'l 5, s,gsl,m e.d.-000. 

.0110.05/ OJ..,O,,,,,,,,0O5. o/3/00Ádo1Lv..V 0/A ' 000/00005 81000200 pÁ, leI hloakopsl e' 

0503. 4, 26 A. .5/5 de les, oeos/oo.re/.d.p.l, 001,0:, 0' 700/. 0. 14 doJAlAo do 

TERMO DE RATIFICAÇAO DE DISPENSA DE UCrTAÇÂO N'. 00412023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 03112023 

Oospacl,o Vo Senhora Pio/pia Moo 0.0,1. 

11, CoTsi3O,ai"do a llIon'ravão p'estada polo Oeuan/or,orro Cocrabt, ar,a'os ou 
ofício n°  04012022, datado de 1510312023. '&o'ootO á existênc ia do dotação 

oroamentána no corrente exencicio financeiro 120231. cem a r38l dade de realizar a 
obrigação decorrente  da aquisição solo/lada TIO 0000 0' 046/20231SMAS da 

Seonoláco Mo//!C/001 de Assistência Social dotado de 001030023, e levando em 
conta a legalidade do ato. eote,iolrzoda através do parecer jurídico o' 07712223 
datado em 21/032023, com 051010 i0 art i go 24, inciso II, na Lei 10, 0,666193. de 
2110611993, RATIFICO a covtrolaçàu do en'olusa denominada NETALIJRGICA 
PORTAL FER LTDA Inscrita 00 CNPJ SOE 6' 22.043.1471E001-00, situada ria Rio 

Cresotioco S.E,tins, o' 1180, B,/os Soledade, Mur/icp'e de Cl000lSndia - PR, por 

iliiellrlÓd o de processo de dispensa do licitação, v',aro/o a Aquisição e Insto/ação 
do grades de ferro para serem Instaladas nas janelas da Conselho Tutelar, 
localizada no Bairro Rosa Branca, 00510 Muno//pio, polo vaio ,  total de OS 
13.5 tb,30 l'sezo mil. cento  e quinze reais o torta 000/05001. 

JUSTIFICATIVA: A co°.ORtaçOo 011/070 deste 21000$10 é dispensável de 

l/a/laçOs em cecolnencia do disposto no artigo 24, inciso II, da IR' a'. 8.606/03, 

mnio'noe iopeça o palPoel 10110130. 

Publique-se. 

Oeosi0rod:a, 21 de nnanm de 2025. 

RAFA.ELA MARTElOS 1081 

Poofalte Municipal 

DISPENSA DE LICITAÇÃO W. 03012022. 
PROCESSO W. 16312022 

AVISO 
DE RESCISÃO DE CONTRATO 

A Prole:ta Is'.oricipai de Cl000lâod a. 

Estado co Pala//a, RAFAELA MART1NS LOSI, 10 USO das aD biçdes lo/e 2//e são 

coiferdas par lei, TORNA PÚBICO me RESCINDIU do forma AMIGÁVEL, o 

Contrato e 5 . 111/22. de 12/1212022, decorrente co cispopsa de licitação era 

ep/gnaie (Dispensa P° . 030/221, celebrada coe' VALDIR ARRUDA 

Ci000iàOdia. 21 do março do 2023. 
RAFAELA MARfiNS LOSI 
Prefirila  Mosslolpat 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 0. 00312023 
PROCESSO A. 03012023 

Despacho da Senhora Prefeita Ml.P:CIpaI. 

Eon face a informação prestada polo Oepar10nleoto Co'ilaO't, atnaves do ofic i o 

sob 10. 03612023 de 1010312523, quanto à existência de dotação orçamentária. 

para fazer fIe/se à obrigação decorrente da contratação comentada no oficio 

n° 03 do 0710312023 da Prefe i to Municipal de Cleuelándia em annoo, e levando 
ao, 000Is a lego/idade do aro, eoi.1'Ol/Zada alreotis do respectivo parece 

jurídico ri' 07 1,12023 datado de 2010312022. que declarou inoxig/vel do Iic.raçoo 

a COfliTetaÇUS sob ano/se, com fulcro no Artigo 25. inciso II do Lei 10. 

9.866/93, de 21/06/1993. RATIFICO a corrtaração da empresa denominada 
BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 
pessoa (0110109 de Silo/lo on0900. nsonda 00 CNPJVVF sob 10. 

27.763.3e0'0001 -00. estabelecida na Avenida Miguel 500V. o' 8308, Bairro 
Sarro Rosa, na Cidade de Cuiaba-MT. por lnte-med o de processo de 

inoa:g bilicade de l'citaçSo, visando o Contrafação de EsonlOárlo Jurídico 

especializado em Direito Empresarial. Pai/meniano Administrativo, pelo valor 

global co R$ '00.000,00 Icem cli reais). 

JUSTIFICATIVA: Art, 25. O nexiglool a 0000çSo quando houver iroiabildade de 

coirpoição. P1// osoeclai' 

II' Pata a contratação de serviços Iécn:coo enu'rtOlaUOS 00 art. 13 desta Lei, de 

a ioeoigbit/dade para serv iços de publ coroado o di'slgaçêo: 

Publique-se. 

ClouelOd a. 21 de março de 2023. 
RAIAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

l,l1/1O0PIO DE COOPIIOZIIII/O/PR, 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade Pego. Eo/I9 0 10/2023. Forma : 0000000 Local: viso, ivousgoa.Orioonp1es/P('Oli 

Oslo do UdoçOu Dia 04 de .051 0. 2022. á4 0900 moe) Soos. Obelo' 1.0.900 do Preços paIs 
Fivo, E,.n1s,i PosO.34o as Sapoço. o. To.0o0. d. Poc/dpee pa,S EosPlss Esportivos 

100 p,S,.mo .eem.ao 02338.000.00. GMn.po S.rolçae. O Ea,ai .8,00,5,9-e, 5 0.1o.oe/çao 

do. oosssales o 0,édA Oe 0,.la0018 05 0008,/la/oco, 0,0000 os 1 ,000 5 CO/lIsos, Rua 

l.t/9a0 01000Ç'O K.P.M. II' 2.611 - Ct,ol000500/PR, 0 Oe.00/'a.00 505. IA 0010 00 no.... e  M. 

.009.eço4000600 0s , l'oO.'oo'o, 080000. loloodoçlas 0001.01105 1001 345-801& 



1 NOMENCLATURA DA FONTE órgão 
1 I Fonte 	de  i 	'alor 	do 	Excesso 	dei 

recursos Arrecadação Estimado  

CONVENIO 	SEDU 	N. 	145/2022 
INFRAESTRUTURA 	E 	CONSOLIDAÇAO 	DE SEDU 970 2.000.000,00 
AREA INDUSTRIAL 
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ESTIMADO 2.000.00000 

ANDERSON MANJQUE BARRETO 
	 \9 A 'f-1 

' 
Prefeito 
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR 
CMDCA RESOLUÇÃO  04/2023 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente Coronel Vivida - Pr 
RESOLUÇÃO N° 04/2023 

Súmula: Dispõe sobre a Instituição da Comissão 
Especial Eleitoral, encarregada de planejar, organizar 
e executar o processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA de Coronel Vivida, no uso das atribuições estabelecidas na 
Lei Federal 8.069/90 (Estatuto a Criança e do Adolescente), na 
Resolução n. 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda) e Lei Municipal 2.573/20 14, RESOLVE: 
Art. l. Instituir a Comissão Especial com o objetivo de conduzir o 
processo de escolha unificado dos membros do Conselho Tutelar do 
Município de Coronel Vivida, sendo composta por 4 (quatro) 
conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, garantindo a paridade entre governo e sociedade civil. 

§ lo Não poderão fazer parte da Comissão Especial os conselheiros 
que concorrerão ao processo de escolha para membro do Conselho 
Tutelar ou os cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de candidatos 
inscritos. 
§ 2o Caso algum membro do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente venha a se tomar impedido por conta do 
disposto no § lo deste artigo, será afastado da Comissão, sendo 
substituído por outro conselheiro. 
Art. 20.  Integram a Comissão Especial os seguintes conselheiros: 
a) Elizangela Veis Sponholz - representante governamental; 
b) Aline Mari dos Santos Canova - representante governamental; 
c) Marilu Salete Tassi - representante da sociedade civil; 
d) Grasieli Ogrodoruski Fornari - representante da sociedade civil; 

§ 1° Em caso de impedimento, ausência ou afastamento de um dos 
representantes governamentais, este será substituído por: Ana Paula 
Jochem. 
§ 2° Em caso de impedimento, ausência ou afastamento de um dos 
representantes da sociedade civil, este será substituído por: Janete 
Aparecida Vieira Iaguczeski. 
§ 3° A Comissão Especial Eleitoral será presidida pela Sra. Elizangela 
Veis Sponholz. 
Art. 3°. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 
1 - Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
no ano de 2023, cumprindo o disposto no Edital de abertura do 
certame, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, e demais normas aplicáveis; 
II - Notificar o Ministério Público, com a antecedência mínima de 72 
horas, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e 
decisões tomadas pela comissão especial; 
111 - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do 
CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a 
participação dos eleitores; 
IV - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os 
pedidos de registro e impugnação de candidaturas e outros incidentes 
ocorridos na realização do processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar; 
V - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos; 
VI - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não 

atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 
VII - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para 
apresentação de defesa; 
VIII - Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da 
impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir 
testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 
documentos e a realização de outras diligências; 

Art. 30) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Ademir Antonio Aziliero 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35-2023 

C ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 35/2023 - Pregão Eletrônico 
n° 2 1/2023 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: 
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA, CNPJ n° 27.787.054/0001-03. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Kit de 
Cesta Básica para atender a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Valor total estimado: R$ 63.300,00. Prazo: 12 meses, de 
20.03 .2023 a 19.03.2024. 

Coronel Vivida, 17 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Publicado por: 
Maira Soares 

Código Identificado r:64470FEA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-
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. 

Analisados todos os atos referentes ao Chamamento Público n° 
02/2023, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento em epigrafe a 
entidade: 

Associação da Casa Familiar Rural de Coronel Vivida, inscrita no 
CNPJ sob n° 97.515.423/0001-86, pelo valor total de RS 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. 

Coronel Vivida, 21 de março de 2023. 
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