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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  37/ 2023 	 PREGÃO ELETRÔNICO N2 19/2023 

PRAZO: de 23 de março de 2023 a 22 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 RESTAURANTE GAIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Romário Martins, número 510, Centro, na cidade de Coronel Vivida (85.550-000), Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  80.265.853/0001-94, neste ato representada pelo Sr. 

Evandro Gaio, portador do CPF sob o n 2  036.709.879-24 e RG n 2  5.855.032-9, (CONTATOS: 

evandro gaio@hotmail.com  / (46)99913-0156), a seguir denominada DETENTORA, 

vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2 19/2023, do tipo menor preço 

por LOTE, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MARMITAS PARA TODAS AS SECRETARIAS E LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, 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  8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Decreto Federal n 9  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 AQUISIÇÕES DE 
MARMITAS PARA TODAS AS SECRETARIAS E LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, de conformidade com as 

especificações 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 
23 de março de 2023 a 22 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 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 consequentemet do seu 

pagamento. 
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Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

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

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

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

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

igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

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

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 
Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 07 do Termo de Referência - Anexo 

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

As obrigações da detentora estão detalhadas no item 08 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 09 do termo de Termo de 

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

CLÁUSULA OITAVA: DO LOCAL, CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS PARA ENTREGA E 

ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

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

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

rigorosamente observadas pelas partes. 

CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

A forma de pagamento está detalhada no item 13 do Termo de Referência - 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 neste Edital correrão por 

conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 01— ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 
Natureza da Despesa: 3.390.30 - Material de Consumo 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licita caocoronelvivida.pr.gov.br  

Página 2 de 16 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
eo 
FIS 2£1 (5 
o 

1 fleç hrmento clá fleçnpç' 33.03fl07.99 - Outras Desnesas com Gêneros Alimentícios 	 1 

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

PRINC.  

00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 49 2641 3.3.90.30.07.99 

03.001.04.122.0003.2.006 

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da_  Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

PRINC.  

02 06/01 494 2.062 UPA 24 Horas 850 2489 3.3.90.30.07.99 

06.001. 10.302 .0019.2.062 

02 06/01 000 2.062 UPA 24 horas 848 2670 3.3.90.30.07.99 

06.001. 10.302 .0019.2 .062 

02 06/01 303 2.062 UPA 24 horas 849 2987 3.3.90.30.07.99 

06.001.10.302.0019.2.062 

02 06/01 4940 2.062 UPA 24 horas 851 2988 3.3.90.30.07.99 

06.001.10.302.0019.2,062 

02 06/01 494 2.087 Manutenção das Atividades de MAC - 900 2674 3.3.90.30.07.99 

Ambulatorial e Hospitalar 

06.001. 10.301.0019.2 .087 

02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 658 2264 3.3.90.30.07.99 

06.001.10.301.0019.2.027 

ÓRGÃO: 08—SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da_  Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

PRINC.  

00 	08/02 	000 	2.058 	Manutenção da Unidade de Viação 	518 	 2685 	3.3.90.30.07.99 
08.002.26.782.0032.2.058 

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

PRINC.  

00 	07/01 	000 	2.048 	Manutenção da Unidade de 	 416 	 2681 	3.3.90.30.07.99 
Agricultura 

07.001.20.606.0024.2.048 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da_  Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

PRINC. 

00 	09/01 	000 	2.059 	Manutenção e Modernização da 	539 	 2687 	3.3.90.30.07.99 

Indústria, Comércio e Serviços 
08.00 1.2 2.66 1.003 3.2.05 9 

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: IicitacaocoroneIvivida.pr.gov.br  

Página 3 de 16 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

	eFIs 

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

PRINC.  

00 05/01 104 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 168 2989 3.3.90.30.07.99 

05.001.12.361,0013.2.012  

00 05/01 000 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 166 2710 3.3.90.30.07.99 

05.001. 12 .361.0013. 2.012  

00 05/01 000 2.011 CRECHES 257 2715 3.3.90.30.07.99 

05,001.12.365,0012.2.011  

00 05/01 000 2.016 Apoio ao Ensino Médio, Pós-Médio e 235 2496 3.3.90.30.07.99 

Superior 

05.001.12.364.0016.2.016  

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07.99 - Outras Despesas com Gêneros Alimentícios 

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

PRINC.  

07 10/01 000 T 6.072 Atendimento e Manutenção no Eixo 1087 2694 3.3.90.30.07.99 

da PSE - MAC - Crianças e 

Adolescentes 

10.001.08.243.0034.6.072 

07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo 1132 2690 3.3.90.30.07.99 

da PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08. 244.0023 .2. 116  

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 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 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. \ 
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- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 

da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

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

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  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 15 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 16 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. 79  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. 
49 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: 
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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. 

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 2  19/2023 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. 
1/1 
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Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, observadas 

às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

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

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, 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, 22 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

BARRETO:9673 11 0999 
ANDERSON MANIQUE 

 BARRETO:96731 109991 

1 	 Dados: 2023.03.22 16:58:50 -0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

CONTRATANTE 

. 

/ 	Evandro Gaio/ 

/ Restaurante GaiVLtda 
DETENTORA 

Testemunhas: 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N 9  19/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitas para todas as 

Secretarias e lanches para os funcionários da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

LOTE ITEM QNTD UN 
CÓD. 

DESCRIÇÃO 	
VALOR VALOR 

MARMITA 750 GRAMAS - REFEIÇÕES 

PORCIONADAS TIPO "MARMITEX'. EMBALAGEM: 

DEVE SER DE ISOPOR (TIPO PRATO OU COM 

DIVISÓRIAS), FECHAMENTO COM TAMPA. SALADA 

E LEGUMES EM EMBALAGEM SEPARADA. 

PORCIONAMENTO: O MARMITEX DEVE TER PESO 

2 1 6.500,0 UN 22251 FINAL DE 750 GRAMAS, SENDO: 150 A 200 18,80 122.200,00 

GRAMAS DE ARROZ, 120 A 150 GRAMAS DE 

FEIJÃO, 100 A 230 GRAMAS DE GUARNIÇÃO, 

CARNE: 150 A 200 GRAMAS, LEGUMES E SALADA 

(ACOMPANHA TEMPEROS, SAL, AZEITE E 

VINAGRE). (CARDÁPIO PARA SUGESTÃO EM 

ANEXO).  

FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES OU 

SALGADOS E FRUTAS, PESO APROXIMADO DOS 
4 1 5 200 O UN 11845 1 	92 1, 61.984,00 

SALGADOS E DOCES DE 200 GR, CONFORME  

TERMO _DE_REFERENCIA  

REFEICAO PARA PACIENTES: A DIETA DEVERA SER 

LIVRE, BRANDA, HIPOSSODICA, HIPO 

GORDUROSA, DIABETES, INSUFICIENCIA RENAL 

CRONICA, HEPATICA, LIQUIDA RESTRITA, LIQUIDA 

5 1 1.200,0 UN 22313 PASTOSA E PASTOSA, DE ACORDO COM A 21,91 26.292,00 

PRESCRICAO MEDICA. ACONDICIONADA EM 

EMBALAGEM INDIVIDUAL E DESCARTAVEL COM 

PESO MINIMO DE 750 GR. (CARDAPIO PARA  

SUGESTÃO _EM_ANEXO)  

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS LOTES 210.476,00 

R$ 210.476,00 (Duzentos e dez mil quatrocentos e setenta e seis reais) 

2. Da Justificativa: 
2.1. A presente aquisição, tem por finalidade, disponibilizar refeições e lanches para os 

servidores que atuam na UPA 24 Horas, em regime de escala de 12 (doze) horas presenciais, 

não sendo permitido ausentarem durante este período. Da mesma forma pacientes que 

necessitem permanecer na Unidade para observação e/ou aguardando vaga para 

encaminhamentos recebem alimentação, bem como acompanhantes quando necessário, 

sendo esta alimentação especial supervisionada por nutricionista conforme condições dos 

pacientes. 

2.2. Considerando que os professores que ministram aula na UNICENTRO, Campus Coronel 

Vivida se deslocam nos dias letivos de Guarapuava até o Campus, faz-se necessário foiecer 
alimentação aos respectivos servidores. 
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2.3. Para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, que não podem 

deslocar-se para suas residências durante o horário de almoço e/ou janta, devido ao curto 

espaço de tempo e a distância em que se encontram realizando os serviços a eles designados. 

2.4. Suprir eventual necessidade de diversas Secretarias no fornecimento de alimentação em 

virtude de trabalhos realizados em horário especial, bem como atender demanda nos eventos 

promovidos pelas diversas Secretarias deste município, relacionadas às diversas atividades 

desenvolvidas no decorrer do exercício. Desta forma faz-se necessário a realização de 

procedimento licitatório visando a aquisição pretendida. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 
3.1. Os produtos relacionados e o seu quantitativo foram baseados no levantamento das 

necessidades das secretarias, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade 

para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

3.2. A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras 

contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento especifico para aquisição 

pretendida, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições. 

3.3. As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata de Registro de 

Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante 

desobrigada da prestação total, e consequentemente do seu pagamento. 

4. Da Avaliação dos Custos: 
4.1. O custo total estimado para a futura contratação é de R$ 548.830,00 (Quinhentos e 
quarenta e oito mil oitocentos e trinta reais), conforme mapa comparativo em anexo. Sendo 

que, após a fase de lances e negociação, chegou-se ao valor total estimado conforme item 01 

deste. 

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

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

corroborando que os valores estão dentro do praticado no mercado. 

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

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

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

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

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

parâmetros escolhidos ao juízo 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 Eletrônico 

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. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 9 de 16 



F15 -2 
o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

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

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

pequeno porte sediadas em âmbito Regional e Lote para ampla concorrência de empresas em 

geral, em atendimento a Lei Complementar n 2 123/2006, com alterações promovidas pela Lei 

Complementar n 2  147/2014, nos seguintes termos: 

6.1.1. O Lote 05 é destinado a participação exclusiva de empresas enquadradas como 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, pois 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 2  147/2014. 

6.1.2. Para os Lotes 01, 02, 03 e 04, neste certame não será aplicável, a exclusividade para ME 

ou EPP, pois os Lotes são de valores superiores 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. Designar pessoa responsável para acompanhar a entrega, objeto da ata de registro de 

preços, conferir os produtos requisitados e se os mesmos estão em conformidade com o 

objeto solicitado. 

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

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 deste Termo de 

Referência, 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. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora. 

7.8. Permitir que os funcionários da Detentora tenham acesso ao local de entrega dos itens. 

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

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

7.10. As Secretarias deverão informar a Detentora, de segunda a sexta-feira, com prazo 

mínimo de 03 (três) horas de antecedência, e em sábados, domingos e feriados, com prazo 

mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência as quantidades necessárias que serão 

utilizadas em cada período. 

7.11. Conferir os produtos no ato da entrega, através do Gestor ou Fiscal da ata de registro de 

preços ou por servidor designado e caso haja alguma divergência com o objeto solicitado e o 
entregue, solicitar a reposição ou correção imediata. 
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8. Das Obrigações da Detentora: 
8.1. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, durante a vigência da ata de registro de preços, de acordo com o art. 

55, XIII, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas 

referidas condições. 

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

em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.3. Executar a entrega em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e na 

proposta de preços apresentada, aos quais se vincula, não sendo admitidas retificações, 

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

8.4. A Detentora deverá entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, de acordo 

com o solicitado, seja em peso como em qualidade. 

8.5. Se o fornecimento das alimentações for alvo de reclamações dos profissionais e usuários, 

serão avaliados pelo Setor de Auditoria, Controle e Avaliação, junto ao Gestor e Fiscal. Caso 

comprovada a inexecução total ou parcial, a Detentora sofrerá as penalidades previstas no 

art. 87, II, da Lei n 2 . 8.666/93 e alterações. 

8.6. Comunicar imediatamente a Detentora, 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 necessárias. 

8.7. Responder por danos que venham a ser causados por seus empregados ou preposto à 

Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou 

reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela 

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

8.8. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regu lamentadoras, técnicas, de 

segurança, ambientais, de higiene e medicina do trabalho. 

8.9. Todos os casos atípicos não mencionados, deverão ser apresentados à fiscalização para 

sua definição e determinação. 

8.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante. 

8.11. Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade, em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

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

Gestor e/ou Fiscal da ata de registro de preços. 

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

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

direito público. 

9. Da Subcontratação: 
9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Detentora 

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. 
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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. Do local, Condições e Características para Entrega e Aceitação dos Itens: 

10.1. Os pedidos serão executados de acordo com a necessidade do Contratante, mediante 

solicitação formal, nas quantidades nelas prescritas e deverão ser entregues nos locais, datas 

e horários determinados pela Secretaria solicitante. 

10.2. O quantitativo deste termo é apenas estimativo e não obriga o município a adquiri-lo na 

sua totalidade, servindo apenas como referência de cálculo de despesas. Os fornecimentos 

serão solicitados de acordo com a necessidade efetivamente verificada ao longo do período 

de vigência. 

10.3. Sobre as quantidades dos alimentos para as marmitas: 

- 	 10.3.1 Arroz: mínima de 130 e máxima de 235 gramas. 

10.3.2. Feijão: mínima de 105 e máxima de 180 gramas. 

10.3.4. Guarnição: mínimo e 85 e máximo de 270 gramas. 

10.3.5. Carnes: mínimo de 130 e máximo 235 gramas. 

10.3.6. Legumes/saladas: mínimo de 85 e máximo de 115 gramas. 

10.3.7. Saladas cruas: mínimo de 2 tipos. 

10.4. Peso final: As refeições devem atingir peso mínimo de 650, 750 e 900 gramas, sendo 

composta obrigatoriamente por: Arroz, feijão, uma guarnição, um tipo de carne, um tipo de 

legumes/saladas cozida, e dois tipos de salada crua, conforme descrição dos itens e sugestão 

de cardápio (em Anexo). 

10.5. As carnes devem ser preparadas assadas, grelhadas ou fritas, nenhum tipo de carne 

deverá ser servido em molho, exceto o estrogonofe. 

10.6. As refeições deverão ser preparadas observando o equilíbrio nutricional dos alimentos, 

de acordo com as opções do cardápio. 

10.7. Os alimentos deverão ser frescos, feito no mesmo período que serão entregues e não 

requentados. Incluindo as saladas, sempre frescas e com o acompanhamento de azeite, 

vinagre e sal para temperar no momento do consumo. Tudo deverá ser feito com alimentos 

de boa procedência e qualidade, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

10.8. As refeições deverão ser entregues em embalagens térmicas de isopor, com divisórias, 

na Unidade de Pronto Atendimento 24Hs - UPA, nos seguintes horários: almoço entre 

11h30min e 12h00min, jantar entre 20h00min e 20h30min, correndo por conta da Detentora 

todas as despesas pelo referido fornecimento. 

10.9. As refeições serão fornecidas aos pacientes internados na Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 24 Horas, sendo solicitadas para o almoço até às 10h30min e entrega entre 

11h30min e 12h, e o jantar sendo solicitado até às 19h00min e entrega entre 20h e 20h30min, 

correndo por conta da Detentora todas as despesas pelo referido fornecimento. 

10.10. As marmitas para os funcionários da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, serão 

retiradas por um funcionário autorizado, desde que a sede da Detentora esteja instalada em 

um raio máximo de 7 (sete) km do prédio central da prefeitura, caso esta distância seja 

superior, a Detentora deverá realizar a entrega na Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, 
sendo solicitadas até as 10h30 e deverão ser entregues até as 11h30. 

10.11. Nas demais Secretarias deverá ser entregue nos horários e locais conforme so citação 

de cada Secretaria. 

í 
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10.12. A dieta para os pacientes, deverá ser adequada conforme necessidade nutricional, 

sendo: dieta livre, branda, hipossódica, hipo gordurosa, diabetes, insuficiência renal crônica, 

hepática, liquida restrita, liquida pastosa e pastosa, de acordo com a prescrição médica. Para 

os pacientes com diabetes deverá ser incluso arroz integral. 

10.13. As refeições fornecidas aos pacientes com dietas diferenciadas, deverão ser entregues 

de acordo com a solicitação médica, devendo a Detentora entender a diferença e a 

necessidade exigida de cada situação. 

10.14. As refeições deverão ser fornecidas aos acompanhantes, de menores de idade e 

maiores de 60 anos. 

11. Dos Lanches: 

11.1. Os lanches deverão ser embalados individualmente para cada funcionário, sempre 

acompanhados de uma fruta e entregues na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas, 

no período da manhã às 8h00min, à tarde entre 15h00min e 15h30min e a noite entre 

20h00min e 20h30min, correndo por conta da Detentora todas as despesas pelo referido 

fornecimento. 

11.2. Tipos de lanche: 

a) Pela manhã: sempre um salgado e uma fruta. Os salgados podem ser: pedaço de pizza 

calabresa, pedaço pizza portuguesa, pedaço pizza de strogonoff de frango, pedaço pizza de 

strogonoff de gado, pedaço pizza de frango com catupiry, espetinho de frango ou gado, 

sanduiche (de frango, de presunto e queijo, chester), cachorro quente, pastel assado de 

frango, pastel assado de carne, pastel assado de presunto queijo e orégano, torta de frango, 

torta de presunto e queijo, coxinha de frango, risólis de carne, risólis de frango, bolinho de 

carne, enroladinho de salsicha, esfiha de carne, esfiha de frango, esfiha de calabresa, 

sanduiche natural de frango, pão de queijo, pastel de carne, misto quente. Frutas: maçã, pera, 

laranja, pêssego, nectarina, banana prata, melão em pedaços embalados individualmente, 

caqui, mamão em pedaços embalados individualmente, melancia em pedaços embalados 
individualmente. 

b) Pela tarde: Um doce ou salgado e uma fruta. Os salgados podem ser: pedaço de pizza 

calabresa, pedaço pizza portuguesa, pedaço pizza de strogonoff de frango, pedaço pizza de 

strogonoff de gado, pedaço pizza de frango com catupiry, espetinho de frango ou gado, 

sanduiche (de frango, de presunto e queijo, chester) cachorro quente, pastel assado de 

frango, pastel assado de carne, pastel assado de presunto queijo e orégano, torta de frango, 

torta de presunto e queijo, coxinha de frango, risólis de carne, risólis de frango, bolinho de 

carne, enroladinho de salsicha, esfiha de carne, esfiha de frango, esfiha de calabresa, 

sanduiche natural de frango, pão de queijo, pastel de carne, misto quente, bolo de fubá, bolo 

de chocolate, bolo de cenoura, sonho de goiaba, grostoli, frutas: maçã, pera, laranja, pêssego, 

nectarina, banana prata, caqui, melão em pedaços embalados individualmente, mamão em 

pedaços embalados individualmente, melancia em pedaços embalados individualmente. 

c) Pela noite: Sempre um salgado e uma fruta. Os salgados podem ser: pedaço de pizza 

calabresa, pedaço pizza portuguesa, pedaço pizza de strogonoff de frango, pedaço pizza de 

strogonoff de gado, pedaço pizza de frango com catupiry, espetinho de frango ou gado, 

sanduiche (de frango, de presunto e queijo, chester) cachorro quente, pastel assado de 
frango, pastel assado de carne, pastel assado de presunto queijo e orégano, torta de frango, 

torta de presunto e queijo, coxinha de frango, risólis de carne, risólis de frango, bolinho de 

carne, enroladinho de salsicha, esfiha de carne, esfiha de frango, esfiha de calabresa, 
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sanduiche natural de frango, pão de queijo, pastel de carne, misto quente. Frutas: maçã, pera, 

laranja, pêssego, nectarina, banana prata, caqui, melão em pedaços embalados 

individualmente, mamão em pedaços embalados individualmente, melancia em pedaços 

embalados individualmente. 

11.3. A Detentora deverá entregar os lanches no peso e/ou tamanhos solicitados e atentar-se 

para a variedade dos mesmos. 

11.4. Seguir a solicitação de lanche salgado na parte da manhã e para o período da tarde 

ficando à disposição (doce ou salgado), a escolha da Detentora. 

11.5. Os lanches e frutas devem ser sempre frescos, em excelentes condições para 

alimentação, correndo por conta da Detentora todas as despesas pelo referido fornecimento. 

12. Do Prazo de Vigência: 

12.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, de 23 de março de 2023 a 22 de março de 

2024. 

13. Das Condições de Pagamento: 

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

a entrega e/ou execução do objeto e apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços. 

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

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

não deverá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo Gestor e Fiscal da 

Ata de Registro de Preços. 

13.3. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social (FEDERAL) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site 

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

do processo licitatório. 

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. 

13.5. 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. 

13.6. Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão 

computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida. 

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

bancária de titularidade da Detentora. 

14. Da Dotação Orçamentária: 

14.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 
14.2. 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. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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15. Da Anticorrupção: 

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

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  8.429/1992), a Lei 

Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 

Termo de Referência, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a 

quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que 

constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio 

econômico financeiro do presente Termo de Referência, seja de forma direta ou indireta, 

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

forma. 

16. Gestor e Fiscal: 

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

no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93. 

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

Educação, Cultura e Desporto, Elizangela Veis Sponholz, Decreto Municipal n 2  7.800, para as 

aquisições feitas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

16.3. A Administração indica como gestora da Ata de Registro de Preços, a Secretária de 

Assistência Social, Fatima Vogel da Silva, Decreto Municipal n2  7.479, para as aquisições feitas 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

16.4. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Saúde, 

Vinicius Tourinho, Decreto Municipal n 2  7.471, para as aquisições feitas pela Secretaria de 

Saúde. 

16.5. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Obras, 

Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 2  7.480, para as aquisições feitas 
pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

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

Administração e Fazenda, Carlos Lopes, Decreto Municipal n 9  7.552, para as aquisições feitas 

pela Secretaria de Administração e Fazenda. 

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

Desenvolvimento Rural, Assioli Jacsel dos Santos, Decreto Municipal n 2  7523 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

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

Indústria, Comércio e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n2  7.584 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. 

16.9. Considerando ser um processo licitatório que será utilizado por diversas Secretarias e 

Departamentos da Administração Municipal, indicam-se os fiscais abaixo relacionados: 

16.9.1. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adriane Deveras Silveira, 

matrícula n2  126-0. 

16.9.2. Da Secretaria de Assistência Social, Elenice Rodrigues do Prado, Decreto n2 7.679. 
16.9.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 2  7.682. 

16.9.4. Da Secretaria de Administração e Fazenda, Franchy Rech, Decreto n 2  7.513. 

16.9.5. Da Secretaria Municipal de Saúde, Verusca C. Pizzatto Fontanive, Diretora do 

Departamento de Média e Alta complexidade, Decreto Municipal n 9  7.474/2021. 
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16.9.6. Da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Veroni Strontzk, matrícula n 2  1505-9. 

16.9.7. Da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Cleusa de Lurdes Adomi, matrícula 

Declaração do Gestor e Fiscal 

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. 

Carlos Lopes Fatima Vogel da Silva Vinicius Tourinho 

Secretário de Administração Gestor Secretária de Assistência Social Secretário de Saúde 

Gestor Gestor 

Mauro Busanello Assioli Jacsel dos Santos Elizangela Veis Sponholz 

Secretário de Obras, viação e Urbanismo Secretário de Desenvolvimento Secretária de Educação, Cultura e 

Gestor Rural Desporto 

Gestor Gestor 

Lindones Antonio Colferai Verusca C. Pizzatto Fontanive 
Secretário de Indústria, comércio e Turismo Reginaldo Muxfeldt Secretaria de Saúde (UPA) 

Gestor Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo Fiscal 

Fiscal 

Veroni Strontzk 
Adriane Deveras Silveira Secretaria de 	 Secretaria de Desenvolvimento 

Educação, Cultura e Desporto 	 Elenice Rodrigues do Prado 	 Rural 
Fiscal 	 Secretaria de Assistência Social 	 Fiscal 

Fiscal 

Franchy Rech 	 deusa de Lurdes Adomi 

Secretaria de Administração 	 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
Fiscal 	 Fiscal 

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

anexados ao processo. 

Coronel Vivida, 06 de fevereiro de 2023. 
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•TERMO DE RATIFCAÇAO DE INEXIG Iét it IDADE DE 1 1:~ ItAÇAON- 0812023 
LItt6, 	 ,• 48/2023. RATIFICO. ,, imorincias do sin. 26, d. Lei F.d.,I 	 8666f3.  comando 

parecer 	 idco do S. Tiago Bernardo B uginsAi de Alme ida, Peaedd, Mun icipal. declaro inexigivel a 
hcaçdd nos IeeeeO, do Artigo 25. -cep 	de o.~eOCado. pa ra a caedvac*am.to da 
emp resa B. K. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTO& I ntentar no CNPJ 	 . 05.104689/0001.18 pa ra a 
daeteçda de 	eços funerários a p.uoas ae etdaçda$ de -ins tabilidade social. do ea'acp.a da 
CaaI V,eda, pelo va lor to 	es  timado de R$ R$ 83.466.30 (Oitenta e três moi quatrocentos e 
sessenta o seis 	a urrota centavos). de 22 de março do 2023 a 02 de março de 2024. ~rido ser 
prorrogado. de mo rdo Com a Chamamento Púb4ico n 04/2023. PbIiQae-Se. Co~ Vivida, 21 de 
março de 2023. Mded' Maqaa Barato. P refeito 

CONTRATO e 4112023 - Idaagdaddada ' 08(2023 - Credeedaaeeeto 	a 	04/2023 - Coafratwde 
Macipio de Coronel Veda. Contratada: B. X. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. CNPJ e 
05.104.6$9/0001.18. Objeto CREDENCda4ENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO 
MUNICiPO DE CORONEL VIVIDA. Valdir tada R$ 83.466.35. Prazo de eedataçâa: 347 d ias. de 22 
cio eaode2O23eS2deeode2O24.Caone V ivida, 21 de  março de2S23.MdesøaaMegae 
Ba,eeto.P,efedo. 

TERMO DE CONVÊNIO N 501/2023 
COACEDENTE 	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAl. DE SAUDE 	 INSTITUTO (BENEFICIADO): INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE 
CORONEL VIVIDA, CNPJ e 17.340.842/D001.95. Objeto: t,eaef.eêec. O. ,.cueoe Paaeeceaos para 
0custeio de ações e serviços de saúde ova eefreeAaeeelA da paedem/a da COV1D-19. Este 'eooeo 
Eea/Ae,o é decorrente de Poda ria OM/MS ril 1.329 de SI de maio O. 2022. .laéao ao P roced imento 
5353515223 - TaSe,ORo de IafecçdO pelo dada cOOflloíOR - COVIS-lO. Reaietd /0 Pødaoa 
SAES/MS e 	245 de 24 de maço de 2020. Peae execução do proutinto Convérsio. serão 
ao INSTITUTO aeORsOl Uaeaoeaas od eeoe/ae/e de RI 10.500.00 (dez dai e 50iUeee/ae 	eis), 
eeesspeed.e/e ad /0/ai repassado pela Mass/éeo da Saúde ao MeL//ee de Coronel As/da. 

O prazo de eseeoçdd a egOeea do presente TERMO DE CONVÊNIO tais inicio na data de s ua assAe/aie 
vigorará poio prazo de 12 (doze) mesas. Cordorial Vimicta, 16 de março de 2023. Ame~ Manique 
EaeetsPaelei/o.VoieosTeue'hs,Sseie/SAeM4iepa)deSaode.CaCSOF,acedeeMeei' 
50/tu/O MAScO Nossa Vida de Coronel Vivida. 

TERMO DE CONVÊNIO N'002/2023 
CONCEDENTE: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 	 INSTITUTO(BENEFICIADO): INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE 
CORONEL VIVIDA. CNPJ rol 17.3406450001-95. Objeta: eiesfeAesOa de recursos AaneiOos piei 
gaseede e continuidade da prestação de *eeeiçoi esee/OeUae 6 sedes de população do SUS. Este 
eieOss leseea,e A decorren te da Resolução SECA e' 07512522. de 22 de deaeeRE de 2522. Para 
esaeiçlo de pess.e/e Co.eAee, serão UaeStsedSs ei INSTITUTO fecu rsos leaeeei,oe ao eeoedae/e 
de AS 75.735.35 (se/esta AI setecentos e trinta reais e tron a ceetaeds), correspondente ao total 
epassadoaoMueiç)pode Coronel Vivida. O prazo deexeouçSoeeigAec/ado presente TERMO DE 

CONVÊNIO lede )Ueio se data de sua ass i natura e eigo'aÚ pelo peazo de 12 (doze) sesse. Coronel 
Vides, 16 de ma rço de 2023. Mdeeioe Meeiqoe Barreto. Prefeito. /ÍOSUiUC dOa/eCOS. Secretario 
Mec.paI de Saúdo. Cesse F,eeoasoo Moesse,. les/VIU Medico Nossa Vida de Coronel Vseda. 

ADITIVO ri*  02 ao Contristo 	 I3912022- Coeeosésoia Pública 	1512022- Coo/setas/e: Mesc/p'o 
de Cooseé Vso/de, Contratada. 1OMCZAU INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, CNPJ 
rol tOj75/Dd01.58. Peocogase o psszo de eoeosçâo pos sei/e 120 loas/a e o/es/el dsas. 0e24 de 
teso 	 2023 e 2345 /0/eco de 2023. Fs asssae/ado o oalos di R$ 6.216.53. coo/esse. pie/eVa 
os 	 , p0. mala asse unidade de abrigo. a pedido da adsasisl,sçio. Permanecem o,aVa,adas 
as 	 ,, 	 Sossalse. Coeceal V/oida. 23 de leleseeO de 2023. Ao/descose Ma,ss/oe Base/o, Prefeito. 

Aditivo e 	tI 	Coo/se/o ss• 8212019 - Pregão PsessssiaI 	 36/2019 . 000lealasIs 	Msae1sip.0 da 
Coronel Violei - Contratada: INVIOLAVEL CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME, 
CNPJ ,e 	05.289.532/0001.04. Ces,eid.,a'sdo o pedIdo da Cooedes'adosa Pedagôgca, med iante 

memosaeedo 0143012023. copo/ido pela Sra. Adeesse Deeez'ss 5/essa, leoa instalado escale cesse ponto de 
no barracão. localizado es Ra Igoeçeo. 01 160. centro. 	Pesmasacam esallsesdas as 

demais cláusulas. Cosos,elVlcsda. 17 de março de 2023. Andessoc Moesqoe Eeeseeo, Prefeito. 

Ode/eco e 	02 - coe/sito 01 3912022 - Tomada de Pseças 01 E3I2021. Cose/salas/la: MUNICIPIO DE 
CORONEL VIVIDA- PR -CONTRATADA FAVERI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. CNPJ sob 
08.871.4320001-80. Prorroga-se a 09050/a do contrato por mais 12 (doze) meses. 4521 de março de 

2023a20de março 082024. Fica les/As/ido O calce, cas, base 50 [PICA, aoosss/dado cos ultimos 12 
massa, se/cesta ao sseés de tscssseso da 2023. sacodem da 5.60%. /OialeZaedO para este aditamento a 
geceaeetla de R$ 15.750.00. Pelsseasseceoe, a-&tssadas as domas dAces/das. Ceeassal Veada, 16 de março 

de2023. Ao/sINos, Maseegoce Barreio, Pede/o. 

adIAM 01 01 - Contrato s• 3012022 - Pregão Pesseeceal 01 0112022 - Contratante; Msasscipão de 
Coronel Veada. Cocos/o/a' EVANDRO DE ARA, CNPJ sob o 0121.941.763/0001-07. P.aesaga-se a 
sigêeesaad000see/o por mais /2(doae)meses.de tsdo março de2d23slédamasçed.2024.O 
valor mensal passeareI. ee/a//esado. O os/os total deUs edelamosso é de 6$ 330.00E.00 Psessaeeoam 
seta/aladas as danosas Úaecsolas. Coe/se: Vivida. 14 de março de 2023. 400essoe Meoiqse 805810, 

A/e/eco 01 01 .  Contrato e 	360022 - Pregão Pscsaeoial 01 0712022 - Cossssalacle' Moseeoipso de 
Coronel 5/seda. CIo/salada SANASSES GONÇALVES DE MENEZES 05333623180. CNPJ sob o se5  
22,648.94710001-46. Psaeoga-se a oegéseoea do contrato por mais 12 (doze) maces, de 1545 março de 
2023 a 1445 março 452024. Ooalos mensal permanece is/alterado, sesedo 63 3.000,00. Iolaleza,edo 
pise este aditamento e quantia OS 36.00/00. Permanecem e//alIcIadas as demais clasasodas. CosoeeA 
Vis/da, 140. maeçe 452023. Aedsssoes Mzseqoe Bssseso, Prefeito. 

Ad/eco 0101 	Coo/es/a ss• 3712022 - Pregão Psasasoeta ss 0712022- Contratante: Município de 001055/ 
VIa/da. Contratada: PELENZ & P&LONZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJIMF sob 
05.848.674/0001-50. Psoeaga-se a cegéoscla do 00/coato por mais 12 (dose) massas, daiS de março de 
2023 a la da março da 2024. O silos mensal peesssaecebe es/a/lesado, soe/da R$ 5.700.00 salalaaedc 
pala este aditamento a gcaalsba R$ 68.400.00. Permanecem inalteradas as demaes cteuoesilas. Coronel 
Vede. 14db março de2023. Aasdessoe Maeeqeee Bane/o, Pee/ae/o, 

Aditivo  01Dg_  Contrato ri*  3l/2019_  Pregão PeesaoeaIedIBtOOlV,Contratante MoeicipodeCoronel 
Vivida. Contratada: NETPLUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CI5PJ e. 30.749.88710001.8E. 
Prossoga.seaoigAcsoado contrato por maleo3(leéa) meses, de llde março de2O23a I4dejceereode 
2023, coes loesdaesesctO 558 cego 57.1505011,08 Lei Federal e 5  8.666192 a soloesaçâo do Secos/seio 
Municipal da Administração. Os valores passssoseeeem e/cal/alados. Permanecem essa/seladas as demais 
dlace5Ia5. Coronel Visa/de, 144. masco da 2023. Ae/dessos Moceqeee Barroso. PeefeelO, 

Adi/isso 01 01 ao Contrato 01 0112023 - Psegbo Eletsosseso ri* 11112022. Cosesse/as/e 	MA/sicipio de 

Coronel Viceda. Contratada ,  MARCOS VIN/CIUS DE LIMA 57505957954, CNPJ sob 
44.0 0E1-2l. PsoseoOa-se o Prazo da ecoocoçlao por mas 30162/tal dias, da 54 ele março lo 
202 	 sabeis da 2523. Permanecem'oea/sesadas as daassels cláusulas. Coronel Veada. 13 AO 

3. Aodessose Mass/doa Barrela. Frete/o, 

Ae,eo:e 

Os. 	 Qa es Osa0ds, 6as/ssaso leoa ia oaesscessa a casa a. szaa. a. [sessas. os /sessoee. asa/asa.. 

soe00aces5aOaass 

eassvsçua 

509 s  

lNeCeaaÇÂc 

5, lseliaaalssa seNSO 55.05  Peeea II.Ielaasb 

i  rr 	DE Limoso 

íí s. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - P8 
RESUMO DE ATASSE REGISTRO DE PREÇOS 

Ralseesla ao Edea/ Pssoao ElassOeeoo s 	1512023, 06/ato. Ragessso da psaços pisa IA/loas aaoaeesoaes 
aqieoeçlsas da mam/ees pisa sodas as Saceaszseas a laseossas casa os cessoecezse./s do desedada de Psossz 
Alaedemae/c - UPA 24 sessas. Prazo. 12 meses. 23.03.2023 a22.03.2024. Cioe/eslaee/o Mlessc/esiada Caeaaal 
V.—. DETENTORAS 

ATA DE 
eo colossos/o 	 C501J5 

VALOR TOTAL 

os 
302023 	REslooe,ceac8 0040 LeOA ME 	 eo.z55.esol000e-9a 	 asoase,g9 

Coeassal Vseds, 22 Os março 8.2023. /sasdstion Mzo:qoz Bassao, Ps.saao, 

Muco/pia da CIae.taedla - P6 
DECRETO: 0855523 

r. 
A Pretória Moasoipal de Cleceaissdia. Estado da Posassa. no uso da suco atribuições legam 5 das/dalI/sesse 
autorizado Pata Lar uelnco.pa1 ri - 205112022. 
DECRETA 
AzLI - Peca o Postes Eaeoos/cO MosAcepal autorizado a abrir Crédito Adicional sslpleessesssas ao Osçacsessso 
Geral do Mostos/pio ia Oaoalaesda. Estado do Pasaseá. para o asso ds 2523, dsasiseado ao sopesle das 
ti.".~ a riarem feali como recionsica oriundos de Superava Financeiro cor. "~,00s antenoço. rO, 
valor daRSs.715.1o6.ssa (Um milhão sesoscsoaa oseeemio oesslos.saessaaàsassos/sessa quatro Centavos). 
pala sleasdse daap.sas 80 sagciss/a Os9ss e Oesacdae Osçsas.s/aiea., 
OS- Saaeasaslauoeoepta Saúde e San aassessc 
05.02. Flalda Mossa/das da Saúdo. 
103010815,2.008000. 81000 da A5ss/cso Besesa. MedeeeAlta Complse,dada 
3.3.90.38.08-494 - Massseal do cosleomo ................................ .............................. - ............  FIM 150.765.51 
3.3.90.32.00 -494- Ma/eeea/ da OlaosReaiczc Gratuita .................. . 	.... .......RI 30.000.00 
13.50,39.00 - 494 - Os/se. Serosçoa de Tamecma Passes Joeldisa................. ...... ..... 6$ 177.902,20 

,passsso 4.4.00.02.00- 344 - Egulo e MaIsseal Pesmaoassl. ....... . . . .. ...... ............ ........ . ... 6$ $29.086.22 
4.4.90,02.00-519- Equepaost.sseo 5 MasaAsI P.sm.eesssa ............. . ... ..... 	 ..... . 68 e74.223.28 
50302E019.2.e11000- Cos/soede IlIs/sseon/cipO/ da Saúde 
3.3.11.7o.ce-494- Rateio Peja Partic ipação em consorcie poblseo. ...... . .... . .... ———  68114.454,57 
3.3.71.70.00- 55394- aaeao PsIa Padospaçao esse ooeazecla Du94se ........ . ....... R$1.30e,e9 
07- aaaes.ssa MAios,2I cOo/a/OU Cultura a Esportes 
07.01 - Adssszsil,sçao S.M.E.C.E, 
123610021.2.025000-Tsaesposla Escoar de l 5 aSSairias 
3.3.90.33.00-Pase.g.sss a dissipasse pose Loseoesaçaa ................ ................ - ....- ............ R$2r.323,27 
Tosta ........................ . ............ . .................. . ................................................ - ......................... RI 5.751,105,94 
As5.2- Pcea 008555054 ao ssleedo Credito Azedoseai SApI.eesssaseeeesala 8006. aesaeloe. seebo zlbudoe 

3.454-Bbccda Atenção 08eica. Medo e Afta Complexidade ...... . .  .................... .... . ......8R489.122.2e 
3.15454- 8ioca da AsaeçOo Báaoa, Médca a AO. Complaaodada.... - ........................  RI 1.351.89 
3.348- FNS - lsoaaomesesoa SUS - Eqolpassasssa............ - ....- ........ 	 .65 325.006.22 
3.518- Tsaeelaebtsosa do Sas - Bloco de IloesS,ssee/aas ................ ........... .. . 	 .............. RI e74.223.2e 
3.5543- Tramo oo Recursos dofNao 5093.............................................................0321.323.25 
Total ................................................... . ................................................................................  RI 1.715.108,94 
4o5.3- Esta Dao,escaselsa 058 slqae dessa dali. saca5ad.e as 40655515555 osso aaeszlda. 
Gzbaeaeo da PsalaoIa da CIaea/eeis. Estada do Paeani, seI 234. Moeça 452023 

PREFEITA MUNICIPAL 

EXTRATO DO r (PRIMEIRO) TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.080122, 
DE 1310912022. O QUAL TEM ORIGEM NA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 
045121, DE 1410913021, PROVENIENTE 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.01412021, 
DE 12108/2021, CONYORMB ABAIXO 
DESCRITO. 

PARTZ8t Município de Clevelándia e Everaldo de. Role 0IuederME. 

OBJETO: Reequilibrio económico-flnanceire de serviços contratados. 
VALOR ADICIONAL: R$. 159.402,24 (cento e cinquenta e nove mil, 
5/uSES-acentoS e dele reais o vinte e quatro contasse). 
PERI000 Dl RUCUÇÃO: De 2210312023 a 1310912023. 

VIOtNCIA DO CONTRATO: De 14109/2022 a 13/1112023. 
PORO: CI.EVEL95NDIA - PR. 
DATA DA A$$WATURA: 22/0312023. 

C/'elAndia, 22 de março de 2023. 

RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeitos Municipal 

MUNICIPIO DE C850PINZINHOIPR. 
oviso DE LICITAÇÃO 

Modalidade Pregão. Edital rol 12/2023. Forma: EseIsSeioo. Local: hllpaJ/aoee.goo.bo/coecpeas/pl-bs/  
Data da Lcotsçdo Da 06 de ebA da 2023. A. 09:08 (saca) bzeee. OS/aIo: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. CORTE DE GRAMA. LIMPEZA DE 
PAVOR, CALÇADAS, SARJETAS, ROÇADA MECÂNICA. MANUTENÇÃO DA AREIA (QUADRAS DE 
AREIA), RETIRADA DE USO. LIMPEZA DA PISTA DE CAMINHADA. LIMPEZA DO BOSQUE. PODA 
DE ÁRVORES DO PARQUE DO LAGO. Valse mala/essa .stkss.do: 0$ e1.000.00. Saltam: S.,olçae. O 
caseI essoo,see.sa à 4.poalçào dos interessados 50 Prédio da Psel.sssaes de Chopcsa/slso. Isolada de 
Leo.SUçOae e 0098.555. Rua 5.5.00ai Prnodpo dospal. sol 3.811 - CbapiesaiclsoPR. das 08.00112:00 a 
das 13:001171001w, e es asdorcço elalsUsecco: ,'e.o.e'.000.lez,se1sc.Os 0.1.0-1 /slcsmaçoes polo telefone: 
1481 32424614. 

04UNICIPIO DE DOM SUCESSO DO SUL-PR 

AO CONTRATO DE EMPRElnrADA GLOBAL Na 114/ 2021 

' ONi 	 e, anta Pelalra - pea50 4. Cosacças 
Pioa prorrogado o prazo de .oaocçic 00 O011lsStO por mal, 60 OcaS, até adata de 20 de maio de 2523. 
conforme Perecer Técnico do setor de engenharia e wl,c,Uçào da empresa contratado e Perecer )vid,co, 
em anexo. 
ceáosalaeagssda - Dlapaalcao. Casal. 
Porrinziromons eros piemo vigência todas .% demais disposições cont,at,as q  &o -tramem . Presente 

Nu_ 
Aostrisorizo lo-írurol Prefeito municipal 

CbMARA M6INICIPAI. DE PATO BRANCO 'ESTADO DO PARANÁ 
Balsata do VTaeeso AdlOee oio000trata sol 1501822 

Pa5es: CAMaRA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJIMF: 76.858.1961050I.35 a 	 PReAS 
INFORMADOR 00010/CO LODO. CNPJI5c5F: 03.301.901/0001-68. Objeto: Psoercaa.ea pos mia 52 /dooal 
maca., loeic.a040 c511 5' da 56.1 da 2023, a prszc dc ospirsois da Coess.to 01 5502022. osso 06/aloé 
ocaesaç4o da szsolço Oa saoocsa eletrônico 0. diSseca 05/Aia ti. 51985.5 .sllidadas ps.cuoas 00.504090 
Paraná caaosslãa, Pica reajustado coa/Os castra/cai. cose bis. nai eeesz/Oo do Issdsoe siaocoseal de Peeços 
ao Ces,aesm0oc Oarspio - ISCA, do IBGE, aosstlLlaao nos Usemos 12 (doze) mesas. no cesoarssilal de SeR 
/00510 5/eleesos e seis d~ piso oaesoI. passassdo o sacos o. 85 700,00 ).staoasl/oa e 0,5:114 reais) pos. 
RO 823.80 )0000ae//se e e.sse e 895 natos eeas.ar/sa e O/o 04554005), pelo pelos o. 52 /002.1 

O.spes/se de Lodaçao 01 1312022. conforme )leaofoolsoas oossesalrlea do Psocesso de Coelrasaçuo rol 
20/2022 Local. data .s.slsiszeie Piso Bsaroo 17 da março 092023. Trismo Masca CamcrSki Oztslap.MarcIoO  ti. Oliveira 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO -ESTADO DO PARANÁ 
Extrato do 1- Termo Adifiros, ao Contrario ri' 48o2022 

Passas 	CAMA/AS MUNICIPAl, DE PATO BRANCO, CNPJ/MF 	75.890.59NI008I-45 5 	 INOVATTA 
eNDUSTRIA DE M000/S LiDA, CNPJIMF: 25.30925410001'01. Ob):lo. Fioisss aae.acldos as Ccstssea 8 
4812022,0. laca eRaaic soledoeadas. 

as.rmAs.azoi. 
l,osssaUpLeSOasO 5 

V saNA 
oae,Si 

a. 
Is 

sissaslsorçssliaO 
5/osso 0600seOsePseasO 

5 
5 

a 
025 

as coo/coo aasaaRMRsaOsEOOal,caE ROlsaO6e 1 

Do pesa. da .aaMeçõal Soa pesosogada piso stata 60 Isasoactal daso prezo do eaaoacbo do 05000 do 
Contrato ri- 4612022, Dotação. 13314.8-90.52.32.00.00 - mobil3rO .ss goeal 0.19095 da Ca.eesaea. Ps.çõo 
EI.lsbece 012012022. casdoerts ,ssoàlcascaa 000soastasa do Pso6ssicde Contra~ 0100/2022. Local, 

Gzlaoss 53.god Ts.oisae. Coaleatzda. 

AMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ 

PORTARIA P4 24, DEll DE MARÇO DE 2023 

A Presidente da Cãascasi Municipal da Pata Branco. Estado do Parenta . no 050 do 
sues atlIto.11çGcS lagals, considerando os dispostas contidos no artigo 25 da Lei s 1.245,8:17 
de setembro de 5993; no § 3, do 98.22 o/co item 15.1,doanexo IV, asssbos da Lei 014.057. de 
200. junho 452013:510 IssOISO 0/00 do 55115031 de Resolução 011, de 800 )ae'seisO de 2014 
(Regimento leslslsso); e na avaliação de desempenho do estagio probalõlsoeleSoada pe9c 
comissão de avaliação osOtitoidO através da Portaria 11°  28, de 11 de fevereiro de 2022. dosada 
pala PassaVa ss 55,4.31 0e agosto da 2022. 

AIS. 1 1  Tornar estável nici sas'oeço peiblUo mei/slopula 505v/do/a Latas, Cassosl. 
matricula ssl 260/2/1 com escopool/eci aprovação no oesdgso probatório. passando do pito 
admissioseal pesa o e/boI 1 da szbo/a satsoto 00 casos da Jornalista. Classe 54. contida 550 
a/soco II. da Lei sol 4.057. de 20 de junho de 2013. 

Art. 2' Esta portaria asIla em cesos Isa 5/aba do 5/la publicação. rosspagi,sdo seus 
efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2023. 

Qabeesaso da PlosedArceo, aos 21 Ocas do mós de março de 2023. 

Th.,sle Maria Cieslrsslsl O,hlae - Presidente 

CONSÕRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO N5  054 DE 23 DE MARÇO DE 2023 
Súmula: Dispõe sobre inclusão do (DOME e procedimento em edital de 

credençiamento 00112018 e dá outras providências. 
A integra encontre-se disponível nos seguintes endereços e(etednicoo: 
tltfD://snisw.CøIOi/Ild.CO/tS,õr,' e ?sttp://Is-o%slas4igr7Oslounúc)pdl.com.br'dsstTD1 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO SAUDADE 00 IGUAÇU PR 
PROCESSO N5 0612023 

DISPENSA DE UOTAÇAO Ne 0612023 

O C9ssas. Municipal d. Saudado do Igzsça, Estada da Paremos, lis/soa público para a aaah.olzsassa 

doe interessados, que está contratando por DISPENSA DE UCaTAÇÃO s Empresa CGC £000 
CONFECÇÕES LODO, lsossAla es CNPI sob o Na 05.936.670/0805-30, ocas sede na Boa, Diogo 

António Pelid, 4113, Cep 85560-000, Cedes os Município de Chopess.Inlso. Estado do Paraná, de 
co0o/o soma Lei Federal s,a 0.666193. 051. 24, Iesied lI ele a ai. 20, 55/alto II. alio.. '01.  e. 
oo,esosdssoia como parecer exarado pelo Departamento iodo/Ice da Câmara Mocloipal e o/seta/e 

normas legais peelllresea pelas condições deste editei a p.l.c deesals eoss,sas legais apiicáoebs 5 

ttem Quanto. Dascelçio Unidade 	 P. Uso/e. 8$ 1IÇ14163 
Carrilswilas masculinas Gole Pólo —I 
mas/sIso oonr 00(50, rlsassga costa, 
Sola do mos~ tecido vermelha com 
detalhas an IbaSsado vermelho,  Com 
bordado no bolso e bandeirinha do 
nsaeel aplicada rei manga direiSa, no 

o 32 tecido P108 PM 167% poliéster 33% 
Viscome), com entrega na Câmara 

Ossd. 8561,50 851.960,00 

Municipal de Saudade do Iguaçu. soa 
Rua 	Vales/Sim 	OIloo. 	727, 	Centro, 
Saudade 	 do 	 lgumu - PR. 	 com 
numeração diversas. 
B.by CosA 8.mleleas Gela Polo atol 
mis/sebo sem Bolso, macaa curta, 
gola do mesmo les/do oslmelsso com 
detalhes em Ilolrido oessscsllso.  com  
baldado 510 bolso a bandeirinha do 
Brasil aplicado 	si eroreaa direita, 00 

2 14 1:0140 P100 P.V 	67% pOIiéSSis 33% Uso. 0061,50 no 861.00 
VisooeDl. com  entrega na CUmisa 
MoVo/paI de Saudade do Iguaçu,  na 

Saudade 	do 	15o.Ço-PO, 	Com 
ssom:raçIO diversos. 

TsSel a$zoze,Oo 

Do OBJETO: 
Caslsalzçso de empresa piss (ossseo,tscnsO de uniformes aserem ote/eladsa pelos ,eevidsses 

durante ajornada de trabalho e pelos Vereadores durante as sessões legeililsuol do Câmara 
Municipal de Vereadores do Municipio de Saudade do lí~ Estado do Parara. 

P6420 DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
90 )ssoonrssa) dias, aos aassinatura do cosessaso. 

VALOR 00505, 
5502.029,00 (dois mil,  oitocentos e vinte e nove reais). 

CONOIÇ0ES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado emale oo llrirssal dia, após or.oebImes/to dos itens 052 lioltados, 

mediante aor.s*ritação da nota fiscal. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.001- c.6MuOo MUNICIPAL 

01.031.0001.2.001.5001 . Mssusessçoo Ou, AleoidzdrsLegis/Ulis., 
0.3.80.30.505050 - MATERIAL 00 CONSUMO (0) 
03,90.30.235000 - MoeceloL DE UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS -  Despeta 0317 
Fonte de Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizado%) 
Valor da dalsçioI 6$ 2.525,00 (dois esil, cllaoes,Saa a vinte s nove laal.). 

JUSTIFICATIVA 
Enquadramento no asl. 24, lOsi3O lIdo Lei de LbseSiçBet (Lei 115 0606/93) SUS diapee,sia 

licitação para outros serviços e compras de valor ,50 10% (de, por cento) do limite previsto na 
'2', do islOieO ti do artigo 23 da mesma Lei. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 23 de março de 2020. 

PEUPE P060108186 
Presidente do Podas Legislativo 

ERRATA 

PROCESSO UcITATÓRIO Na 0412023 

O Prvoaaae Ucttatdele 0412023, da 21 de março de 2023. publicada  na 
Edição 510  2735. do Diário Oficial dos Mooic)p'ess do Estada da Paraná - AMP em 22 de 
março dm2023 e na Edição oO 830300 Diário do Sudoeste, palBissa 85 em 22 de março de 
2023, tem pela presente, por lapso de digilaçloa seguinte oosroç0o: 

Osso/es. 155 
DO OBJETO: 
Cosetsataçlo de empresa para fornecimento de Gás eoutros materiais elIgissalado, lágoal a 

serem 000sonido, e/ao at i v idades do Poder L,gislatioo de Saudade do lgoaço/PR. 

PRAZO DO EN'TREGA/E/IECUçSOI 
12 (doze( esrses, após aassinatura do contrato, conforme necessidade da Câmara Municipal, 
mediante requisição. 

VAWRTOTALe 
80 1.603.60 )L/sscs /111  e crlcoerlsos e Ires leais  e sessenta centavos). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagassrelsss será eb,I0040 mensalmente até Odes todo más subsequente, oa,stoseceo 
recebimento dos ,tens asa licitados, mediante apresentação da nota 

DOTAÇÃO OSÇ0MENTÁ6L&e 
01.081- CÂMARA MUNICIPAL 

01.031.0001.2.0010001 ' Manutenção das Atividades LeEI,latsc.s 
3.3.90.30.00.0000' MATERIAL DE CONSUMO (S) 
3.33036.04,00/00- 113AS E OUTROS M01091AJS ENGARRAFADOS - Despesa' 2754 

Foste de Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 

Morda ÂMsçSae 8$ 1.603,60)610 mil e 5.00.5/nos :10.. luzi e scsomssa ocre/coo,). 

Ladc•s 
000600105 
Casslrataçlo de empresa paia folee,lseteeto de Gás e água mineral aserem 005ss,cidOs nas 
atividades do Poder Legislativo de Saudade do Iguaço/PO. 

PRAZO DO RIITR050/e'EIIEO.IÇÃOi 

12 doa:) mases, após a assinatura do 000mato, ssofss,ee necessidade da CÂMara Moeloipal, 
mediante requisição. 

VAWRIOTAL: 
65 1.603,60 (Um mil e 50/50451105 O três reais e sessenta cessasses). 

OCIIDIÇÕREDO PARAMENTOs 
O pagamento saci 55.toads mentalmente até e o/is 10 do torsoltor sobses oeese . cesso/arese o 

seoeblm.oto dos itens ora lboltsdae, mediante apne dao.cafixei. 

DOTAÇÃo orçltcdEwrdcbo 
01.001 -CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0E01.2.053.5501 . Manotasçlodas At(sldades Legista/Atas 

3.3.90.50.00.08.00 - MATERIAL DE CONSUMO (a) 
3e.eo.eoo80-a4i a os,eTluss,tsTs..oas DaeaateAr0550s-Daaea.al 2754 

P805: da cesorsa: a Baparsos da Tsaoeso Ib.so.slsaIaadosl 
Valorda dcRIçbos R$419,6D(qsaSwoants.edsluegslt r eie aaaa.etcoaVavsa). 

61.001 - CÂMORA MUNICIPAL 
01.031.OEOS.2.00D.050S'Manutenção das Ateddodes Leglotatlseas 

3.3.90.30.00.00.88' MATERIAL DE CONSUMO(S) 

3.3.90.30.D7ÂROD-OEITSA2 0ESPE3AI 0094 GÊNEROS AUME047(005 - DsspasaI 2754 

Fonte de B.ces,o: 1 R000.sses do Tesouro (Descentralizados) 

WIBPda dluglos 8$ 3.114,00 (Um mIL c~. aRRota a quateo reais). 

Gabinete da Presidência da C3masa Municipal de Vereadores de SOeedido/ 

do Igoaçc. Estado do Paraná, 23 de março de 2023. 

FEUPE PORGIA0INI 
Pees:drs'e/r do Podre LegIslas/os 
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CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Bruno Cesar Muiler Amaral 

Código Identifïcador:74004830 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
EXTRATO ATAS N°36 E 3712023 

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico n° 19/2023. Objeto: Registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitas para todas 
as Secretarias e lanches para os funcionários da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 24 horas. Prazo: 12 meses. 23.03.2023 a 
22.03.2024. Contratante: Município de Coronel Vivida. 
DETENTORAS: 

' ATA 	DE  NPJr 
VALOR TOTAL 

REGISTRO 1 ESTIMADO 	1 
36/2023 NATAN RICARDO OLIVEIRA DE 1 169.100,00 	1  4489051310001-90 

FREITAS 08252207936 1 

3712023 RESTAURANTE GAIO LTDA ME 80.265.853/0001-94 1210.476,00 	1 
Coronel Vivida, 22 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 

efeito.  Publicado por: 
Sandra Pelentil 

Código Identificador:523D05F3 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ADITIVOS 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N° 08/2023 
Processo Licitatório n° 48/2023, RATIFICO, nos termos do art. 26, da 
Lei Federal n° 8666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago 
Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro 
inexigível a licitação nos termos do Artigo 25, "caput", do diploma 
legal invocado, para o credenciamento da empresa B. K. SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ n o. 05.104.689/0001-18 para 
a prestação de serviços funerários a pessoas em situações de 
vulnerabilidade social, do município de Coronel Vivida, pelo valor 
total estimado de R$ R$ 83.466,30 (oitenta e três mil quatrocentos e 
sessenta e seis reais e trinta centavos), de 22 de março de 2023 a 02 de 
março de 2024, podendo ser prorrogado, de acordo com o 
Chamamento Público n° 04/2023. 

blique-se. 

Coronel Vivida, 21 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito 

CONTRATO n° 41/2023 - Inexigibilidade n° 08/2023 - 
Credenciamento no 04/2023 - Contratante: Município de Coronel 
Vivida. Contratada: B. K. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, CNPJ 
no  05. 104.689/0001-18. Objeto: CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA. Valor total: R$ 83.466,30. Prazo de contratação: 347 dias, 
de 22 de março de 2023 a 02 de março de 2024. 

Coronel Vivida, 21 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2023 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
INSTITUTO (BENEFICIADO): INSTITUTO MÉDICO NOSSA 

VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ n° 17.340.842/0001-95. 
Objeto: transferência de recursos financeiros para o custeio de ações e 
serviços de saúde para enfrentamento da pandemia da COVID-19. 
Este recurso financeiro é decorrente da Portaria GM/MS n° 1.329 de 
31 de maio de 2022, relativo ao Procedimento 0303010223 - 
Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, previsto 
na Portaria SAES/MS n° 245 de 24 de março de 2020. Para execução 
do presente Convênio, serão transferidos ao INSTITUTO recursos 
financeiros no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 
correspondente ao total repassado pelo Ministério da Saúde ao 
Município de Coronel Vivida. O prazo de execução e vigência do 
presente TERMO DE CONVÊNIO terá início na data de sua 
assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

VINÍCIUS TOURINHO, 
Secretário Municipal de Saúde. 

CASSIO FRANCISCO MOZANER, 
Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida. 

TERMO DE CONVÊNIO N° 002/2023 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
INSTITUTO (BENEFICIADO): INSTITUTO MÉDICO NOSSA 
VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ n° 17.340.842/0001-95. 
Objeto: transferência de recursos financeiros para garantir a 
continuidade da prestação de serviços assistências à saúde da 
população do SUS. Este recurso financeiro é decorrente da Resolução 
SESA n° 875/2022, de 22 de dezembro de 2022. Para execução do 
presente Convênio, serão transferidos ao INSTITUTO recursos 
financeiros no montante de R$ 70.730,30 (setenta mil setecentos e 
trinta reais e trinta centavos), correspondente ao total repassado ao 
Município de Coronel Vivida. O prazo de execução e vigência do 
presente TERMO DE CONVÊNIO terá início na data de sua 
assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

VINICIUS TOURINHO, 
Secretário Municipal de Saúde. 

CASSIO FRANCISCO MOZANER, 
Instituto Médico Nossa Vida de Coronel Vivida. 

ADITIVO n° 02 ao Contrato n° 139/2022 - Concorrência Pública n° 
15/2022 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: 
TOMCZAK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIRELI, CNPJ n° 18.778.775/0001-58. Prorroga-se o prazo de 
execução por mais 120 (cento e vinte) dias, de 24 de fevereiro de 2023 
a 23 de junho de 2023. Fica aumentado o valor de R$ 6.216,53, 
conforme planilha orçamentária, por mais uma unidade de abrigo, a 
pedido da administração. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas. 

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Aditivo n° II - Contrato n° 62/2019 - Pregão Presencial n° 36/2019 - 
Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: 
INVIOLAVEL CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
LTDA ME, CNPJ n° 05.289.532/0001-04. Considerando o pedido da 
Coordenadora Pedagógica, mediante memorando n° 498/2023, 
expedido pela Sra. Adriane Deveras Silveira, fica instalado mais um 


