
EDITAL EMERGENCIAL NOSSA CUTTURA

CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS LEI ALDIR BLANC

DO OBfETO: O presente edital tem por objeto o credenciamento para recebimento de
subsídio oriundo da Lei Federal 14.017 /2020, inciso III, destinado a selecionar projetos com
conteúdo digital artístico e cultural autoral,.iá finalizados para serem exibidos por meio de
plataformas de streaming e mídias sociais do Município, pelo prazo de 24 (vinte e quatrol
meses, contados a partir da assinatura do contrato, tudo de conformidade com as
especificaÇões constantes neste Edital e seus anexos.

DO OBJETIVO/FINALIDADET Visa estabelecer os procedimentos para o pagamento do
subsídio de manutenção-de espaço a que se refere o Art.2s Inciso III dâ Lei Fêdêfâl ne

74.077 /ZO2O;

DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO: A inscrição dos espaços culturais deverá ser realizada
do período de 03 DE NOVEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2020. na Secretaria Municipal
de Cultura de União da Vitória, situada à Estação Ferroüária, nesta cidade de União da
Vitória. das 12:00h às 18:00h.

EDITAL CHAMAMENTO N9 O5/2020
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[Iensagem de veto

Regulamento

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Presidência da República
Secretaria-Geral

§ubchefia para Assuntos Jurídicos

LEt N" 14.017 , DE 29 DE JUNHO DE 2O2O

L14017

,rlh

W
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública remnhecido pelo Decreto Legislativo
no 6, de 20 de março de 2020.

Faço saber que o Congresso Naciônal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 'lo Esta Lei dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao sêtor cultural a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo pggglg-lggistativo no 6, de 20 de março de 2020.

Art.20 A Uniáo entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de
2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhóes de reais) para aplicação, pelos Podêres Executivos locais, em açÕes

neÍgenciais de apoio ao setor cultural por meio de:

| - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadorâs da cultura;

ll - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizaçôes culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas
por força das medidas de isolamento social; e

lll - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros
instrumentos destinâdos à manutençáo de agentes, de espaÇos, de iniciativâs, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e dê economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais, bem como à realizaçáo de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela
inlernet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataÍormas digitais.

§ 1' Do valor previsto no caput deste artigo, pelo menos 20% (vinte por cento) serão destinados às ações
emergênciais previstas no inciso lll do caput deste artigo.

§ 2" (vErADo)

Ar1. 30 Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no art. 2o desta Lei seráo executados de Íorma
?scentralizada, mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios ê ao Distrito Federal, preferencialmente

Yor meio dos Íundos estaduais, municipais e distrital de cultuÍâ ou, quando náo houver, de outros órgãos ou entidades
responsáveis pela gestáo desses recursos, devendo os valores da União ser repassados da seguinte forma:

l- 50% (cinquenta por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por cento) de acordo com os
critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 80% (oitenta por cento)
proporcionalmente à população;

ll - 50% (cinquenta por cento) aos Municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% (vinte por cento) de acordo com
os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% (oitênta por cento) proporcionalmente à
população.

§ 1ô Os MunicÍpios terão prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento do recurso, para a
destinação prevista no art.20 desta Lei.

Art. 4' Compreêndem-se como trabalhâdor e trabalhâdora da culturâ as pessoas que participam de cadêiâ
produtiva dos segmentos artÍsticos e culturais descritos no art. 80 desta Lei, incluídos artistas, contadores de histórias,
produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira.

Art. 5'A renda emergencial prevista no inciso I do caput do arl. 20 desta Lêi terá o valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) e deverá ser paga mensalmente desde a dala de publicação desta Lei, em 3 (três) parcelas sucessivas.
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§ 2o Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo máximo de
60 (sessenta) dias após â descenlralização aos Municípios deverão ser automaticamente revertidos ao fundo estadual
de cultura do Estâdo onde o Município se localiza ou, na falta deste, ao órgão ou entidade estadual responsável pela
géstão desses recursos.
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§ 1o O benefício referido no caput deste artigo também será concedido, retÍoalivamente, desde 'lo de.iunho de
2020.

§ 20 O benefício reÍerido no caput desle artigo será prorrogado no mesmo prazo em que for prorrogado o
benefício previsto no art. 2o da Lei no í 3.982, de 2 de abril de 2020,

Art. 60 Farão jus à renda emergencial prevista no inciso I do caput do ârt. 2o desta Lêi os trabalhadores e

trabalhadoras da cultura com atividades inteÍrompidas e que comprovem:

l- terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e quatro
imediatamente anteriorês à data de publicaÉo desta Lei, comprovada â atuaçáo de forma d
autodeclaratória;

e FI-S s
Fll - não terem emprego formal ativo;

lll - não serem titulares de benêfício previdenciário ou assistencial ou beneÍciários do seguro-desemp
programa dê transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa FamÍlia;

lV -terem rendâ familiar mensal per capita de alé 1tZ (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensâl totâl derâté
3 (três) salários-mínimos. o que for maior:

V - não têrem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil,
quinhentos e cinquenla e nove reais e setenta centavos);

Vl - estarem inscritos, mm a respectiva homologação da inscrição, em, pelo menos, um dos cadastros previstos
no § 1'do art. 7'desta Lei; e

Vll - não serem beneÍciários do auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982, de 2 de abril de 2020.

§ l'O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma unidade familiar

§ 2o A mulher provêdora de família monoparental rccebeÍá 2 (duas) cotas da rendâ emergencial.

Art. 70 O subsÍdio mensal previsto no inciso ll do caput do at1.2o desta Lei terá valor mínimo de RS 3.000,00 (três
mil reais) e máximo de RS 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com cÍitérios estabelecidos pelo gestor local.

§ 1o Farão jus ao benefício referido no caput deste artigo os espaços culturais e artísticos, microempÍesas e
pequenas empresas culturais, organizações culturais comunilárias, cooperativas e instituições culturais com atividades
interrompidas, que devem comprovar sua inscrição e a rêspectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes
cadastros:

l- Cadastros Estaduais de Cultura;

ll- Cadastros Municipais de Cultura;

U)

lll - Cadastro Distrital de Cultura;

lV - Câdastro Nacional de Pontos e Pontóes de Culturai

V - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura:

Vl - Sistema Nacional de lnformações e lndicadores Culturais (Sniic);

Vll - Sistemâ de lnformaçoes Cadastrais do Arlesanato Brasileiro (Sicab);

Vlll - outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade dâ FederaÉo, bem como projetos
culturais apoiados nos lermos da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de '1991, nos 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores à data de publicaÉo desta Lei.

§ 30 O benefício de que trata o caput deste artigo somênte será concedido para a gestão responsável pelo espaço
cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esleja inscrito em mais de um cadastro referido no
§ 1'deste artigo ou seia responsável por mais de um espaço cultural.

Art. 80 Comprêendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas,
organizâções da sociedade civil, empresas culturais, orgânizâções culturais comunitárias, cooperativas com finalidade
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§ 2" Serão adotadas as medidas cabíveis, por cada ente Íederativo, enquanto perdurar o período de que trata o
art. 1o desla Lei, para garantir, preÍerencialmente de modo não presencial, inclusões e alteraçôes nôs cadastros, de
forma autodeclaratória e documental, que comprovem Íuncionamento regular.
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cultural e instituiÇóes culturais, com ou sem fins lucrativos, que seiam dedicados a realizar atividades artísticas e

culturais, tais como:

l- pontos e pontões de cultura;

ll - teatros indePendentes;

lll - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;

lV - circos: ,-

V - cineclubes;

Vl - centros culturais, casas de cultura e centros de tradiçáo regionais;

Vll - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

Vlll - bibliotecas comunitárias:

lX - espaços culturais em comunidades indígenas;

X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;

Xl - comunidades quilombolas;

Xll - espaços de povos e comunidades tradicionais;

xlll - festas populâres, inclusive o carnaval e o São João, e outras de câráter regional;

XIV - teatro de rua e demais êxpressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;

XV - livrarias, êditoras e sebos;

XVI - empresas de diversáo e produÉo de espetáculos;

XVll - estúdios de fotograÍia;

XVlll - produtoras de cinema e audiovisual;

XIX - âteliês de pintura, moda, dêsign e artesanato;

XX - galerias de arte e de fotogÍaÍias;

XXI - feiras de arte e de artesanato;

\/ 
XXll - êspaços dê apresentação musical;

XXlll - espaços de literatura, poesia e lileratura de cordel;

XXIV - êspaços e centros de cultura alimentâr de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias,
tradicionais e populares;

XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos câdastros aos quais se refere o art. 70 desta
Lei.

Art. 9" Os espaços culturais e artísticos, as empresâs culturais e organizações culturais comunitárias, âs
cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsÍdio previsto no inciso ll do caput do art.20 desta Lei Íicarão
obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suâs atividades, a realização de atividades dêstinadas,
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de Íorma
gratuita, em intervalos regulares, em cooperaçáo e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestãô
pública de cultura do local.
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Parágrâfo único. Fica vedada a concessáo do benefício a que se refere o inciso ll do caput do art. 2'destâ Lei a
espaços culturais criados pela administraçáo pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaÇos
culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituiÇões criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e
casas de espetáculos de diversões com Íinanciamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos
serviços sociais do Sistema S.
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Art. 10. O beneÍiciário do subsídio previsto no inciso ll do caput do art. 20 desta Lei deveÉ apresentar prestação

de contas reÍerente ao uso do benefício ao Íêspectivo Estado, ao Município ou ao Distrito Federal, conforme o casÔ' em

até 120 (cento e vinte) dias após o Íecebimento da última parcela do subsídio'

paá$aÍoúnico. Os Eslados, os Municípios e o Distrito Federal assegurarão âmpla publicidade e transparência à

prestaÇão de contas de que trata este artigo.

Art. 1í . As instituiÉes flnanceiras federais poderáo disponibillza
trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural e às microempresas e êm

da Lei Comp-!e!0eElalol23, de 14 de dezembro de 2006, que tenham fin

o seguinte:

r às pessoas físicas que comP
presas de pequeno porte de que
alidade cultural em seus respecti

rovem serem
trata

no
a oe

| - linhas de crédito especíÍicas para fomento de atividâdes e aquisição de equipamentos; e

ll - condições especiais parâ renegociação de débitos

§ 1" Os débitos relacionados às linhas de crédito previstas no inciso I do caput deste arligo dêverão ser pa
prazo de até 36 (tÍinta e seis) meses, em parcelas mensais reajustadas pela taxa do Sistema Especial de Liquid
de Custódia (Selic), a partir de 180 (cento e oitenta) dias, contados do Ílnal do eslado de calamidadê públicâ reconhecido
pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 2" É condiçáo para o acesso às linhas de crédito e às condiçóes especiais de que tratam os incisos le ll do
caput deste artigo o compromisso de manulençáo dos níveis de emprego existentes à dâtâ de entrada em vigor do
')ecreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

Art. 12. Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos para aplicação dos recursos, para
rcalizaçáo de atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais já aprovados pelo órgão
ou entidade do Poder Executivo responsável pela áreâ dâ culturâ, nos termos:

l- da Lei n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac);

ll - da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;

lll - da Nredida PÍovisória no 2.228-1, de 6 de sêtembro de 2001;

lV - dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, estabelecido nos termos da Lei n"'12.485,
de 12 de setembro de 2011

V - da Lei n"'12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura (PNC);

Vl - das formas de apoio Íinanceiro à execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva estabelecidas pela
Lei n" 13.018, de 22 de iulho de 2014.

Art. 13. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no ô, de 20 de
- ,êIÇo de2020, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dos programas

federais de apoio ao audiovisual, bem como as açóes estabelecidâs pelos demais programas e políticas federais para a
cultura, entre os quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos lermos da Lei no 13.018, de 22 de iulho de
2gl:1, deverão priorizar o Íomento de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas
por meio de redes sociais e de plataformas digitais ou meios dê comunicaÇáo não presenciais, ou cujos recursos de
apoio e Íomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o
Íim da vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n' 6, de 20 de março de 2020.

Art. 14. Parâ as medidas de que trata esta Lei poderão ser utilizados como Íontes de recursos:

l- dotaçõês orçamentárias da União, observados os termos da Emendâ Constitucional no 106, de 7 de maio de
2020,

ll - o superávit do Fundo Nacional da Cultura apurâdo em 3'l de dezembro de 2019, observado o disposto no AÍL
30 dâ Emenda Constitucional no 106, de 7 de maio de 2020;

lll - outras fontes de recursos
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§ 2o Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei, observado o disposto no § 20 do art. 3o desta Lei, que
não tenham sido destinados ou que nãô tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ôu pelô Distrito
Federal no Wazo de 12O (cento e vinte) dias, contado da data da descentralizaÇão realizada pelâ União, sêrão restituídos
na Íorma e no prazo previstos no regulamento. {lncluÍdo p€laL9ltra!41030, de 2020)

§ 30 A aplicação dos recursos previstâ nesta Lei pelos Estados, pelo Distri
observado o disposto no § 1o do art. 20 desta Lei, mesmo em relação à renda emergen
do ârt. 20 e ao subsídio mensal previsto no inciso ll do caput do art. 20 destâ Lei, fica lim
União nos têrmos do art.30 desta Lei, ressalvada a faculdade dos entes Íederativos
outras fontes próprias de recursos. ílncluído pelaLglnllfl-]13o, de 2020)

to Federal e pelos Municípios,
cial prevista no inciso ldo caput
itada aos valores entregues pela
de suplementá-los por meio de

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na dâta de sua publicação

\, 
Brasília, 29 de junho de 2020; 199o da lndependência e 1329 da Repúblicâ

JAIR À,4ESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcelo Henrique Teixeira Dias
Jose Levi lvlello do Amaral Júnior

Este lêxto não substitui o publicado no DOU de 30.6.2020
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no § 1" do art ,"; me
erevisto nô-inei€o ll

@

§ 1o O repasse do valor previsto no caput do art. 2o desta Lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
deverá ocorrer na forma e no prazo previstos no regulamento. Ílncluído pgla !eln" 1llJl30, de 2020\
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Estado do Paraná,

sobre ações emêrgê
de calamidade pública

Art.
APLTCAÇÃO DOS
pessoas abaixo id

ESTA
PREF

DO PARANA
RA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRTA

Rua Dr. C Mâchado, 205 - 3" ê 4' Pavimentos
Fonet 42- 1-1200 e-mail: pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNP] 75, 7 .7 60{000T-7 L

Site ofic l: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

DECRETO No 274t2020

HILTO SANTIN ROVEDA, Prefeito M
uso de suas atribuições legais.

DES]GNA COMISSÃO DE ANÁLISE E ESTUDOS
PARA APLTCAçÃO DOS RECURSOS DESTINAgOS
AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 140'I7

unicipal de Uniáo da Vitória,

coNst ERANDO a Lei 14017, de 29 de junho de 2020, que
ais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o

hecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de

dispõe
estedo

2020.

DECRETA:

.lo Designa coMlssÁo DE ANÁLISE E ESTUDOS PARA
CURSOS destinados ao cumprimento do disposto na Lei 1401 ,AS

as, sem ônus ao Município:
Presi cra:
Secreta
Daniele

a t\/unicipal de Cultura
rges de Lima

nte da AssociâÇão dos Artesoes de U.V.A
ra Pigafto

Mem
Diretora t\ilunicipal de Cultura
Cleuni de Assis Correia

Repres ntante de Dança
Jescica iek Olbertz

ntante CTG
Luiz Se io Nicolotti

Re antes da Associaçáo dos Artistas Plásticos Amadeu Bona
lvana T rczaOlbertz

Robson
ntante dos Músicos
Jose Castilho Gregório

Rep
Adri

o
2

ú
^É ôc

SLe. F
CV

Mâ

nq,
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ESTA
PREF
Rua Dr.

Site Ofi

Vilson J

Rep
Lecir

AÍ1.20

DO PARANA
RA MUNrcrPAl oe utrÃo DA vrróRrA

z Machado, 205 - 3'e 4" Pavimentos
Fone'. 42
cNPl 75.

52|-L2OO e-mail: pmuva@uniaodavitôria.pr.gov.br
7.160|000|-71

www.uniaodavitoria.pr.gov.br

Represe tante do Folclore
Kotvisk

nte Governamental
kel

stê Decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Uniáo da Vitória, 17 de julho de 2020.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito Municipal
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PreÍeitura Municipal de Uniâo da Vitória

E§TADO DO PARANA

PR.EFFJTT]RA MIJN ICIPAL DÊ TNIAO D { lTIÓ RIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÂÇÀO . COMPRAS E

LÍCITAÇôES
DÉCPJTO 27412020

DESIGNA COMISSÀO DE ANÁLISE E ESTUDOS
PARA APLICAÇÀO DOS RECURSOS
DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NA LEI I4OI7

N SÂNTIN ROVTDÀ Prefeito M r-rnicipal de União da
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições lepBis-

,

9É UN40
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AÇAO DOS RICIJRS OS destinados ao cump mento do
dis osto na Lei 14017, as pessoas abaixo identificadas, sem ônus ao

M lpro
sidênciar

a Municipal de Cultura
D Borges de Lima

bros:
D ora M unicipal de Cultura

M

c

n

NSIDERANDO a LÉi 14017, de 29 dejunho de 2020, que dispõe
ações emergenciais destinadas ao setor cultural â serem adotadas
te o eJtado de câlamidade pública reconhecido pelo Decretodu
lativo n" 6, de 20 de Ínarço de 2020

D C RET A:

l' Designa coMrssÃo DE ANÁLIS E E E§TUDOS PARA

C de Assis Correia

[esentante de Dânça
J Roiek Olbertz

resentante CTG
Sergio Nicolotti

R resentantes da Associação dos Artistas Plásticos Amadeu Bona
Iv Tereza Olbertz

R resentante dos Músicos
R on José Castilho Gregorio

R resentante da Associação dôs AÍesões de U.VA
e M aÍa Pigatto

resentante dô Fololore
vi on José Kotvisk

R resentante Govemalnental
Konl(el

2' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

U da \.,itória, l7 dejulho de 2020
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EDITAL EMERGENCIAT NOSSA CUTTURA
UNIAO DA VITORIA

o

oBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS COtú MATERTAL PARA REALTZAÇÀO DE UMA
LIVE CULTURAL EIV PLATAFORMA DIGITAL ESTE ANO E PARA IüINISTRAR

.' OFICINAS, APRESENTAÇÔES ANTíSTICAS, DEBATES OU PALESTRAS APOS

TERN/INADA A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAN/IDADE PÚBLICA Etú

DECORRÊNCIA DO COVID-19.

a
VALOR POR PROJETO: VARIÁVEL CONFORIME NÚMERO DE INSCRITOS

<4*
:mí
\7
PÍêfeilúo ê

Uniõo do Vitório

Ánrls: N/úsrcA, DANÇA, FoToGRAFIA, ARTES pLÁsTtcAS, ARTESANATo,

TEATRO, EVENTOS OU PRODUÇÀO CUlrURal.
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EDITAL E]UIERGENCIAL NOSSA CULTURA, NOSSO ESPAçO NO

Prefeito do illunicípio de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso
atribuiçõee que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz
saber a todos os $paços culturais e artísticos, mic'oempresas e
pequenas êmpreaas culturais, organizaçôes culturais comunitárias,
cooperadvas ê demais instituições culturais que estão com auea
atlvidades suspensas em função da pandemia do novo CoronavÍrus
(Covid-19), que oncontÍa€e aberto o processo de inscrição para
recebimento de sube ídios em conformidade com o que dispõe o Art
?, inciso ll, Lei Federal no 14.017 de 29 de junho de 2020, "Lei de
Emergãncia Cultural Aldir Blanc".

í. DA TNSCRTçÃO

1.1 O inscrição dos espaços culturais deverá ser realizada do dia 28 de
setembro a 05 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de Cultura de
Uniáo da Vitória, situada à Estação Ferroviária, nesta cidade de União da
Vitória, das 13:00h às 18:00h.

1.2 Os interessados em participar do processo devem estar inscritos no banco
de dados do Cadastro Municipal de Cultura até a data da presente publicação;

1.3 O cadasho e o seu devido preenchimento, bem como a comprovaçâo dos
dados é de inteira responsabilidade do interessado;

í.4 A inscriçâo não é uma garantia de pagamento, mas é condiÉo obrigatória
e deve ser realizada nos prazos acima estabelecidos.

2. DAS DTSPOSTÇÔES PRELTMTNARES

2.í Este edital visa estabelecer os procedimentos para o pagamento do
subsídio de manutençâo de espaço a que se refere o Art. 70 da Lei Federal no

14.01712020, inciso ll, Art. 20 do Decreto Federal no 10.46/.12020',

2.2 O pagamento dos recursos a que se refere este edital, fica condicionado a
verificaçâo de elegibilidade do beneficiário, conforme itens 4 e 5 do Edital.
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3. DOS VALORES

3.í O subsÍdio para o espaço teÉ valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em parcela única,
podendo haver parcelas sucessivas, conforme a disponibilidade de
recunios financeiros para êsta Íinalidade, limitado a um número máximo
de 04 (quatro) parcelas no lotal, incluída a primeira, e a capacidade de
comprovaÉo do espaço com despesas dê manutenção;

3.2 O valor sollcitado pelo espaço seÉ a média dos ltens apresentadoe no
itêm 5.5, refurentes às despesas de julho e agoeto de 2O2O;

3.3 O recebimento do subsídio dareeá via transferência para conta
bancária no nome do requeÍênte em agência infoÍmada;

3.tl Para pagamento das parcelas do inciso ll será destinado 30% do valor total
destinado ao município pela lei. Ou seja, R$128.400,00 (cênto e vinte o oito mil
e quatrocentos reais);

3.5 Caso haja valor remanescente do inciso ll, o mesmo será automaticamente
revertido para aplicação no edital do inciso lll.

4. CRlTÉRloS PARA SELEçÃO

4.1 Sáo considerados espaços culturais os organizados e mantidos por
pessoas, organizaçôes da sociedade civil, empresas culturais, organizaçÕes
culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituiçÕes
culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades
artÍsticas e culturais conforme disposto no Art. 8o Lei no 14.017/2020;

4.2 O interessado em solicitar o recurso deverá residir ou ler seu espaço
cultural impreterivelmente no município autor do edital;

4.3 Ao se inscrever no âmbito municipal, não poderá o proponente receber
verba estadual para o objeto da mesma lei;

4.4 Poderá se inscrever somente duas pessoas por critério de residência
familiar ou 1o grau de parentesco;

4.5 O candidato inscrito ao inciso ll estará automaticamente excluso para
participação no inciso lllou vice-versa;

4,6 O candidato deverá possuir no mínimo 18 (dezoito) anos;

4,7 Atender ao disposto no § 1o, Art. 70 da Lei no 14.01712020, bem como
Art. 6o do Decreto Federal no 10.46412020, comprovando sua inscrição e
a respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:
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l- Cadastros Estaduais de Cultura;

ll - Cadashos Municipais de Cultura;

lll - Cadastro Distrital de Cultura:

lV - Cadastro Nacional de Pontos e Pontôes de Cultura;

V - Cadastros Estaduais de Pontos ê PontÕes de Cultura;

Vl - Sistema Nacional de lnformaçóes e lndicadores Culturais (Sniic);

Vll - Sistema de lnformaçÕes Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);

Vlll - Ouhos cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade
da Federafio, bem como pojstos culturais apoiados nos teÍmos da Lei no

8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quEtro) mesês
imediatamente anteriores à deta de publicaçâo da Lei Federal no

fi.u7n020.

5, DOCUMENTOS COMPROBATÓROS

5.1 Cópia do Documento de ldentidade (RG, CNH ou Passaporte) e Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

5.2 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante;

5.3 Formulário de inecriçâo, vide anexo l;

S.tl Auto declaração de atividades interrompidas pela em função da pandemia,
vide anexo Vll.

5.5 Apresentar documento comprobatório dos itens abaixo, das despesas que
solicitar:

5.5.1 Despesa mensal com locação ou financiamento do espaço de Julho e
Agosto de 2020;

5.5.2 Despesa do espaço com energia no mês de Julho e Agosto de 2020;

5.5.3 Despesa do espaço com água no mês de Julho e Agosto de2020;

5.5.4 Despesa do espaço com telefone no mês de Julho e Ago: lo de 2020;

5.5.5 Despesa do espaço com impGtos no mês de Julho e Agosto de 2020;

5.5.6 Despesa do espaço com material de limpeza no mês de Julho e Agosto
de2020:

5.5.7 Despesa do espaço com lntôrnet no mês de Julho e Agosto de 2020;

5.5.8 Despesa do espaço com transportes no mês de Julho e Agosto de 2020;

ü
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4.5.9 Despesa do espaço com soguro do espaço no mês de Julho e
de 2020;

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural do espaço
acompanhado de imagens, mídias digitais, reportagens, entre outros
documentos datados que demonstrem que o proponente realiza as atividades
pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo Vlll;

5.7 Projeto como proposta de atividade a ser desenvolvida, sehdo um projeto
para a contrapartida virtual e outro para a presencial ou física, modelo
confoÍme vide anexo lV;

5.8 Termo assinado de responsabilidade pelas contrapartidas, vide anexo Vl;

5.9 Termo assinado de responsabilidade pela prestaÉo de contas, vide anexo
V;

5.í0 Emitir certidÕes negativas nas bases de dados do Estado, Distrito Federal
e MunicÍpio:

5.'11 Declaração de ciência e veracidade dos dados, vide anexo ll deste Edital.

6, DA CONTRAPARTIDA

6.1 As açóes apresentadas deverão ter em sua aplicação uma contrapartida
virtual e uma contrapartida presencial, em formato de oficina, apresentaçáo
artística, debate ou palestra:

8.2 Deveráo ter como tema o segmento da atividade cultural do espaço inscrito,
a saber: Música, Dança, Fotografia, Artes Plásticas, Artesanato, Teatro,
Evêntos ou Produção Cultural;

6.3 A contrapartida virtual acontecerá através de uma live, com duraçáo de 1 a
3 horas e que deverá ser realizada e disponibilizada, de forma online até o mês
de dezembro de2020;

6.4 A contrapartida presencial deverá ter a carga minima de 40 horas e s€r
realizada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o término do
estado de calamidade estabelecido pelo Decreto Legislativo no 06 de 20 de
março de 2020;

6.5 A contrapartida que se refere o Art. 9 da Lei Federal no '14.01712020e o§ 40,

Art. 60 do Decreto Federal no 10.46412020 deverá ser aprovada pela Comissão
de Análise e Estudos para Aplicaçào dos Recursos instituída no Decreto
Municipal n" 27412020 de 17 Julho de 2020:

6.6 As atividades devem ser destinadas, prioÍitariamente, aos alunos de
escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da uomunidade, de
forma gratuita, em intervalos regulares abrangendo o número de pessoas
determinado pelo espaço disponível ou característica da atividade;



6.7 Após a execuçáo da contrapartida os beneÍiciários deverão entregar à
Secretaria Municipal de Cultura, um relatório detalhado de comprovaçâo
da contrapartida.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.í O Espaço Cultural beneficiado deverá prestar contas da aplicaçáo do
recurso por meio da apresentação de documentos que comprovem que o
subsídio recebido foi utilizado para os gastos relativos à manutenÉo das
aüvidades, contendo cópias simples de todas as notas Íiscais e comprovantes
de pagamentos das despesas realizadas;

7.2 Os documentos relativos à Prestação de Contas deveráo ser entregues
junto à Secretaria Municipal de Cultura do Município União da Vitória, até 120
(cento e vinte) dias, após o recebimento do subsídio;

7.3 Caso as despesas sejam inferiores ao valor solicitado, o proponente deverá
roalizar a devoluçáo proporcional.

8.í O náo comprimento dos itens deste edital implica na devolução do valor
recebido, acrescido de juros e o proponente responderá por todos os encargos
na forma da lei brasileira;

8.2 Os presentes termos estão condicionados à lei objeto deste edital e
respectiva liberaçáo da verba destinada ao município pela lei Íederal 14.017, de
29 de junho de 2020;

8.3 Após as inscriçóes será publicada a relaçáo de inscritos e I omologados de
acordo com os critérios legais e estabelecidos neste Edital;

8.4 Os recursos poderão seÍ interpostos pelos que se julgarem prejudicados,
no prazo de 01 (um) dia útil da publicaçáo do Edital que divulgar a relaçáo de
inscritos e homologados;

8.5 A transparência e os casos omissos a este Edital serâo passados pela
Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos instituída pelo
Decreto Municipal no 27412020 de "17 Julho de 2O2O, Gabinete do Prefeito
Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná;

8.6 A revogação deste edital, por motivo de inteíesse público, ou sua anulaçpo
parcial ou completa, não implica em direito à indenizaçâo de qualquer natureza;

8,7 O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios será o da
comarca de União da Vitória - PR;

8. DTSPOSTÇÔES GERATS



8.8 O canal oficial para dúvidas ou informaçÕes é o telefone +55 (42)
3565 ou o e-mail culturauva@yahoo.com.br

F[S



ANEXO I

FICHA DE CADASTRAÍÚENTO NO t2020

Dadoe do recponrável pelo Erp4o Cultunl:

Nome:

OÉ o

oFLS
/T

Endereço:

Telefone:

E+nail:

Nome do Eepaço Cultural:

CNJP do Espaço Cultural:

EndoÍoço do Espaço Cultura:

Rue/lf:

Ba irro:

MunicÍpio/Cep

Telefone:

E*nall:

Í)escrlçâo das atividades realizadas que caracterize o Espaço Cultural:

Enquadramento do espaço cultural no art. 8o da Lei 14.O1712020:

( ) pontos e pontôes de cultura;

( ) teetros independentes;

( ) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e
escolas de dança;
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( ) circos;

( ) Micro empresas e pequenas empresas de Ensino da Arte;

( ) centros culturais, casas de cultura e centros de tradiçâo rêgionais;

( ) museus comunitários, centros de memória e patrimônio;

( ) bibliotêcas comunitárias;

( ) espaços culturais em comunidadês indÍgenas;

( ) centros artÍsticos e culturais afro-brasileiros;

( ) comunidades quilombolas;

( ) espaços de povos e comunidades tradicionais;

( ) feshs populares, inclusive o camaval e o Sáo Joáo, e outras de caráter
regional;

( ) teatro de rua e demais expressÕes artísticas e culturais realizadas em
espaços públicos;

( ) livrarias, editoras e sebos;

( ) empresas de diversão e produçáo de espetáculos;

( ) estúdios de fotografia;

( ) produtoras de cinema e audiovisual;

( ) ateliês de pintura, moda, designe artesanato;

( ) Centros de Tradiçôes Gaúchas;

( ) feiras de arte e de artesanato;

( ) espaços de apresentaçáo musical;

( ) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;

( ) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária,
agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;

( ) outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros
aos quais se refere o arl. 7o desta Lei.

Uniâo da Vitória, _ de

e
,18 o

a
§

2020
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§ANEXO II

NOME:

RG:

CPF:

CPNJ

Declaro estar ciente que, caso as informaçôes e os documentos por
mim apresentados neste cadastro sejam legalmente falsos, responderei
processo por ter incorrido em crimes previstos nos artigos 17'l e 299 do
Dêcreto Lei no 2.&48, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal) e que estaÍoi
sujeito a sançôes penais sem prejulzo de medidas administrativas e outrag.
Declaro também estiar ciente que a instituição a qual represento neste
ato deverá realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a estudantes de
escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual perten ço, de
forma gratuita e pactuada com o Poder Público, conforme determina o Art.
90 da Lei 14.01712020e o § 40, Art. 60 do Decreto Federal no 'l.464,l2O2O.Por
sêr verdade, Íirmo a presente declaraçâo.

União da Vitória, _ de de 2020.

ASSINATURA

DECLARAçÃO DE CIÊNCIA E VERACIDADE
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ANEXO ilt

Edital no

neuróRro DE coupRovAçÃo oe coNTRApARTtDA

í. DAOOS OO eer,rerrcrÁRto (pEssoA rísrcl ou luníolcl)
NOME:.............

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE:.

UF

E-MAIL

TELEFONE/CELULAR

2. DADos Do REpRESENTANTE ou REspoNsÁvel leoll ol
pessoa uuRíDrcANof,iE:

CPF

Eu
declaro que entreguei 01 (uma) via do Relatório de Compmvaçâo

de Contrapartida detalhado, assinado, mais mídia digital (CD, DVD e/ou
pendrive) contendo uma cópia do Relatório, fotos, vídeos, Íipagens entre
outros materiais que comprovem o cumprimento do objeto contemplado no
Edital no de de Setembro de 2020 do MunicÍpio de Uniáo da Vitória,
estado do Paraná. Estou ciente que deverei guardar uma cópia deste relatório
e documentos que comprovem a execuçáo do objeto em meu arquivo pessoal
por no mÍnimo 10 (dez) anos.

NOME E ASSINATURA

4.PROTOCOLORECEBIDO

EM: I I

NOME EASSINATURA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA

CARGO:..........

TELEFONE FIXO:...............

TELEFONE CELULAR:.......

3. ENTREGA DO RELATÓRIO DETALHADA



ANEXO IV

Tírulo oo PRo.lEro:

Peníooo oe Ren-zrçÃo:

Pnoowon Culruml:

Pnolrro Culruul
Lei 14.017
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- Registre aqui o que o piojeto vai desenvolver, mobillzar, produzir, construir, enúglver.

...{af .Uútk qvtr a mtnarúyd: do qur ra pr:tandr pllsry. .,..j .....-:.::,
rst$Í4dqr§@1,.$0@§-d§i!ÊdBô,/ $rÉiFtr4âÉ*: ,,. ,::,,, 
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- lio caii àe Of,clnrl prtetrrr'i Curror, dâveni ser agêentado detalhâmeÍrtà dà ?

ministrante e currículo, pútrlico-alvo, número de

r*o
I a

técnica pedagó9ica,
e data)
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- Apregentar as etapas do projeto e as acões corÍespondentes, numa ordêm crqológ§, corn.as

,lr§ê, Cltô§qlrÊrr§!§ú

iniclq,, e firn. previsEs para, cada ,,uma delas.
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para executar as metai doapenas

Item de\re tôr ufia

Não comconfundir a aslistaprogramação,
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ANEXO V

Termo de Responsabilldade de Prestação de Contas -
LEI í4.017 de 29 de Junho de2O2O

Pelo presênte, EU

inscrito sob o CNPJ

CPF com sede

Ru

Baino Municíçio dc

e

Venho declarar o que consta nesta lauda, como condiçáo ; ara participação

da Lei Aldir Blanc, pelo qual que assumo total responsabilidade.

OECLARO, êstar êm consonància com os termos da Lei 14.017 de

29 de junho de 2020 e com o edital de regulamentaçáo da Prefêitura de União da

Vitória, aqui mais em específico às exigências contábeis do item 5.8 e 7 DA

PRESTAçÃO DE CONTAS, me responsabilizando unicamênte pelo conhocimento

do texto e pela prestaçáo de contas, sob as penas da lei, podendo ser penalizado

caeo conffirio.

Local e Data

Assinatura( ) e ldentificação
Personâlizãdâ

(Registrar Assinatura em Cartório)
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ANEXO VI

Pelo presente, EU

inscrito sob

CPF

/-Temo de Responsabilidade de ContrapaÉidas -
LEI í4.0í7 de 29 de Junho de 2020

o CNPJ

com sede

no

à

Rua

Bairro , Município de

Venho declarar o que consta nesta lauda, como condição para participaçáo

da Lei Aldir Blanc, pelo qual que assumo total responsabilidade.

DECLARO, estar em consonância com os termos da Lei 14.017 de

29 de junho de 2020 e com o edital de regulamentação da Prefeitura de Uniâo da

Wória, aqui mais em específico às exigências de contrapartidas nos ileme 5.9 c

itom 6 OA CONTRAPARTIDA me responsabilizando u ricamênto pelo

conhecimento do texto e pela realização das atividades propostas no projeto, sob

âs penas da lei, podendo ser penalizado caso contrário.

Local e Oata

Assinatura(s) e ldontmceção
Porsonslizeü

(Registrar Assinatura em Cartorio)
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3ANEXO VII

FoRMAS DE coMpRovAçÃo oe nrunçÃo soctAL ou pRoFlssloNAL

ÁRens lRflslcA E cULTURAL
DE QUE TRATA O INCISO I DO CAPUT DO ART; 4r
MoDEro DE AUToDEcLARAçÃo

DADOS DO REqUERENTE

Nome completo

í

Apelido ou nome artístico

Data de nascimento

Local de nascimento

Endereço residencial

Município

Unidade da Federação

CPF

Data/Local de expedição

DECLARO, para os devidos fins, que atuei social ou
profissionalmente nas áreas artística e cultural nos vinte e quatro meses

anteriores à data de publicação da Lei ne t4;Ot7, de 29 de junho de 2020,
conforme lista de atividades apresentada a seguir



ANEXO VIII

DocUMENTAçÃo rurcessÁRtA nARA conaeRovnçÃo oe aruaçÃo NAS
Ánrm nnrísncA E cULTURAT

Para fins de comprovação de atuação profissional nas áreas artística e

culturais, apresentar trabalhos datados nos vinte quatro meses anteriores
à data de publicação da Lei ne 74;OL7, de 29 dejunho de 2020.

Poderão ser ap resentados os sesuintes documentos

l- lmatens;
Il - Fotogrefias;
Ill -Vídeos;
lV - Fotografla de Mídias Digitais;
V- Cartazes;

Vl - Catálogos;
Vll - Reportalens em Jorna! ou Revlsta;
Vlll - Matêrlal Publlcltárlo ou
lX - Contratos Anterlores;

Os documentos deverão ser apresentados em formato físico, sem rasuras

ou avarias, na Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória

un(oÊ o

oFLS ,
J3
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ESTADO DO PARÂNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO DA VITóRIA
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De: DepartamentoJurídico

Para: Departamento de Licitação/Secretaria de Cultura

(Memorando/O ficio n' 27 I 2020)

Reft Edital Emergencial Nossa Cultura, e Edital Emergencial Nossa Cultura

Nosso Espaço

Veio através do presente, questionamentos apresentados pela

Secretaria da Cultura da Comissão refeÍente a abertura de edital para beneficio

Íinanceiro em período de calamidade pública (COVID-19), através da lei 14.017 de 29

de juúo de 2020 (lei Aldir Blanc) que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública recoúecido

pelo Decreto Legislativo n' 6, de 20 de marÇo de 2Q20.

Resposta: os editais apresentados respeitam a let 14.01712020

Decreto 10.464 de 27 de aeosto de 2020, entretanto A Lei Geral das Eleições (Lei n.

9.50411997) estabelece, em seu artigo 73, inc VI. a, algumas condutas que são',edadas

aos agentes públicos em ano eleitoral, dentre elas, correspondente ao presente objeto,

estão às relativas à transferência de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos

Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, nos três meses que

antecedem o Dleito eleitoral até a posse dos eleitos . ressalvados os recursos destinados

Parecer n.' 227212O2O

a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em

I
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e os destinados a âtender si ões deandamento e com cronograma prefixado,

emergência e de calamidade pública;

Em conformidade, a própria norma prevê ressalvas, para possibilitar

efetuar certas situações em que a contratação é possível. como o caso da "situações de

emergência e de calamidade pública".

Os presentes objetos dos editais apontados em requerimento

administrativo, conforme indicado em lei específica (Lei 14.01712020 e regulamentada

pelo Decreto20 .46412020), indicam situações de auxiliar o setor cultural a título

financeiro, caracterizando situação de emergência e calamidade pública, sendo uma das

ressalvas apontadas no artigo 73, inc VI, a em período eleitoral.

Assim, conforme a situação emergencial perante a calamidade pública

enfrentada pelo setor cultural durante o COVID-19, e a ressalva apontada em lei em

período eleitoral referente ao repasse Íinanceiro entre os entes da federação, por ser

verba pública federal de repasse ao presente município, como supracitado, o

prosseguimento dos editais apontados em requerimento administrativo Memorando no

2712020 (Coordenadoria de Atividades Culturais) são plausíveis de prosseguimento e

reconhecimento legal.

União da Vitória, 06 de dptubro de 2020.t\ ,,
[!tl$tu

Ricardo H. C. Oliskowski

Advogado do Município

OAB/PR 64.395

OAB/SC 33.497
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EDITAL EMERGENCIAT NOSSA CULTURA

CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS LEI ATDIR BTANC

EDITAL CHAMAMENTO NS O5/2020

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICíPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria
Municipal de Cultura, torna público, a todos os interessados, que pretende credenciar
projetos com conteúdo digital artístico e cultural autoral, já finalizados para serem
exibidos por meio de plataformas de streaming e mídias sociais do Município, em
conformidade com o que dispõe o Art. 2q, inciso III, Lei Federal ne'),4.077 de 29 de junho
de 2020,"Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc".

1.2. O presente procedimento será regido pela Lei Federal na 8.666, de 23 de junho de 1993,
com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como o Decreto
ne 21.981,, de 1,9 /1,0/7932, e pela Instrução Normativa ne 113, de 28/04/201.0, expedida
pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRCJ e pelas disposições fixadas
neste Edital.

1.3. Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação a partir da publicação
na Imprensa Oficial, em horário de expediente, das 12hs às 1Bhs, na Secretaria Municipal de
Cultura, sito à Praça Visconde de Nácar, S/N - Estação União, Centro - União da Vitória/PR.

1,4. Mais informações poderão ser solicitadas no Departamento de Licitação, em horário de
expediente pelo fone: (42J 3527-7237 ou E-mail: rI

::.ql4,il&rgl
'tlttfl'

2. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA

2.2. Objetivo/finalidade: Visa estabelecer os procedimentos para o pagamento do subsídio
de manutenção de espaço a que se refere o Art. 2q Inciso III da Lei Federal na 14.077 /ZOZO;

3. DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO

3.1. A inscrição dos espaços culturais deverá ser realizada do período de 03 DE NOVEMBRO
A 23 DE NOVEMBRO DE 2020. na Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória,
situada à Estação Ferroviária, nesta cidade de União da Vitória, das 12:00h às 18:00h.

Página l de 21
"A glórío desta última caso seró maíor do que o da primeíra, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugor dareí a paz,

diz o Senhor dos Exércitos". Ageu 2:9

o
4.SFt-

OÊ ÚN 1Ào

aq7
t

2.1.0 presente edital tem por obieto o credenciamento para recebimento de subsídio
oriundo da Lei Federal 14.077 /2020, inciso III, destinado a selecionar projetos com
conteúdo digital artístico e cultural autoral, já finalizados para serem exibidos por meio de
plataformas de streaming e mídias sociais do Município, pelo prazo de 24 fvinte e quatro)
meses, contados a partir da assinatura do contrato, tudo de conformidade com as

especificações constantes neste Edital e seus anexos.



,i-ç4;ler!r;Iíl'{lirlt'

EsÍaDo Do PARÂNÁ
PREFETTURA MUNICIPAL DE UNIÃo DA VITóRIÂ
Rua Dr, Cruz Machado, 2OS - 3'e 4'andares
Fone; 42-3521-12OO e-mail: !!gile!êe.@-U-0l?!dditsdê.DÍ,ggyü
cN?) 7 5.967 .7 60 / OOO1.-71
Site Oficlãl: lqw,lJ1iagÍliyilgde.lI.ggy.Dr

4, DAS CONDIçÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste processo de chamamento público pessoas físicas e jurídicas
interessadas em licenciar projetos com conteúdo digital artístico e cultural autoral, já
produzidos, com comprovado conhecimento nas áreas da Música, Dança, Fotografia,
Artes Plásticas, Artesanato, Teatro, Eventos ou Produção Cultural com o objetivo de
geração de renda ao setor artístico/cultural afetado pelas restrições impostas pelas
medidas de combate ao CoVID-19., que atenderem atodas as exigências deste edital eseus
anexos e que apresentarem os documentos de HABILITAÇAO solicitados neste edital, por
processo de cópia autenticada em cartório, ou através de cópia simples acompanhada do
documento original para autenticação por servidor designado pelo Município, conforme
exigência do artigo 32 dalei 8666/93, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

4.2 Os proponentes poderão aprovar apenas 01 [um) proieto de conteúdo digital artístico e

cultural autoral no presente Edital.

4.3 Poderão participar desta seleção proponentes sediados e residentes no Município de
União da Vitória há no mínimo l2 {doze) meses, completados e comprovados da data de
publicação do presente Edital, tendo em vista que este processo tem por obietivo fortalecer
a produção artística União vitoriense, promover uma programação cultural qualificada para
a população, licenciar e difundir o trabalho de agentes culturais locais, com comprovado
histórico de realizações na área cultural pretendida.

4.4.1 Pessoas flsicas maiores de 18 fdezoitoJ anos completos na data de publicação
do Edital;

4.4.2 Brasileiro nato ou naturalizado.

4.4.3 Comprovar atuação na área cultural de no mínimo 24 meses, conforme item 4.1

4.5.0s documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão
tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela
Administração.
4.6. Após a análise da documentação e estando em conformidade com os requisitos
estipulados neste edital, a Prefeitura fornecerá o TERMO DE CREDENCIAMENTO. Em caso
de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, contados da notificação de indeferimento.

4.7. A credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de cadastro durante a
execução do credenciamento.

4-8. O Município poderá revogar o credenciamento por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

fundamentado.

FLS
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4.4 Das condiçôes para participação:

4.9 Não poderão participar do presente processo de seleção:
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4.9.1 Os servidores efetivos ou comissionados vinculados à Prefeitura de União da
Vitória, bem como de seus cônjuges e parentes até o terceiro grau;

4.9.2 Membros ou suplentes do Conselho Municipal de Cultura, bem como seus
cônjuges e parentes até o terceiro grau;

4.9.3 Proponente que este,a impedido ou suspenso em contratar com a Administração
Pública no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

4.9.4 Fica vedada a concessão do benefício a que se refere este Edital a espaços
culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela,

bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições
criados ou mantidos por grupos de empresas, e a teatros e casas de espetáculos de
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos
pelos serviços sociais do Sistema S.

5. DA DOCUMENTAÇÁO NECESSARIA AO CREDENCIAMENTO

5.1. A documentação relativa ao credenciamento deverá ser entregue em envelope
devidamente fechado, com a identificação do número do chamamento, objeto e dados do
interessado fnome, CPF, endereço, telefone e e-mail), devidamente acompanhada da
solicitação de credenciamento, conforme modelo padronizado Anexo I.

5.2 Cópia do Documento de ldentidade (RG, CNH ou Passaporte) e Cadastro Nacional da

Pessoa lurídica - CNPJ;

5.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante;

5.4 Formulário de inscrição, vide anexo I;

5.5 Auto declaração de atividades interrompidas pela em função da pandemia, vide anexo
VII.

5.6 Adição de documentos que comprovem a atuação cultural acompanhado de imagens,
mídias digitais, reportagens, entre outros documentos datados que demonstrem que o
proponente realiza as atividades pelo período mínimo de 2 (dois) anos, vide anexo VIII;

5.7 Projeto como proposta de atividade a ser desenvolvida, sendo um projeto para a

contrapartida virtual e outro para a presencial ou física, imoerativamente conforme modelo
vide anexo IV;

5.8 Termo assinado de responsabilidade pelas contrapartidas, vide anexo VI;

5.9 Termo assinado de responsabilidade pela prestação de contas, vide anexo V;

5.10 Emitir certidões negativas do contribuinte QU da pessoa jurídica inscrita no item 5.1,

nas bases de dados do Estado, Distrito Federal e Município;

5.11 Declaração de ciência e veracidade dos dados, vide anexo II deste Edital.
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5.13. Os documentos necessários à habilitação dos proponentes poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

aJ A autenticação por servidor público pode ser realizada na própria sessão de abertura e

julgamento deste certame.

ENVELOPE 01: "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÁO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Chamada públic a ne ++ 

f Z02O
Abertura: (dia, mês, ano e horário)
(Nome da proponente e CPF)

7. DOS VALORES E CONDrÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1. O valor deste subsídio cultural terá como base o número de inscrições recebidas,
dividido de forma igualitária, conforme a disponibilidade de recursos financeiros para esta

finalidade;

7.2 O recebimento do subsídio dar-se-á em parcela única via transferência para conta
bancária no nome do requerente em agência previamente informada;

7.2.7 O valor máximo não pode ultrapassar o teto de R$15.000,00 [quinze mil reais] por
proponente.

7.4 Para pagamento das parcelas do inciso III será destinado 7 Oo/o do valor total destinado
ao município pela lei.0u seja, R$299.600,00 (duzentos e noventa e nove mil e seiscentos
reaisJ;

7.5 Caso haja valor remanescente do edital do inciso II, o mesmo será automaticamente
revertido para aplicação no inciso III.

8. DOS CRrTÉRrOS PARA SELEÇÃO:

8.1 O interessado em solicitar o recurso deverá residir impreterivelmente no município
autor do edital;

8.2 Ao se inscrever no âmbito municipal, não poderá o proponente receber verba estadual
para o objeto da mesma lei;

8.3 Poderá se inscrever somente duas pessoas por critério de residência familiar ou 1q grau
de parentesco;

8.5 O candidato inscrito ao inciso III estará automaticamente excluso para participação no
inciso II ou vice-versa;
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8.6 O candidato deverá possuir no mínimo 18 (dezoito) anos

9. DA CONTRAPARTIDA

9.1 As ações apresentadas deverão ter em sua aplicação uma contrapartida virtual e uma
contrapartida presencial, em formato de oficina, apresentação artística, debate ou palestra;

9.2 Deverão ter como tema o segmento da atividade cultural do espaço inscrito, a saber:
Música, Dança, Fotografia, Artes Plásticas, Artesanato, Teatro, Eventos ou Produção
Cultural;

9.3 Não serão aceitos conteúdos digitais de caráter religioso ou político, de eventos
esportivos, de concursos, de publicidade institucional ou corporativa, de televendas,
comerciais; de propaganda política obrigatória, veiculado em horário eleitoral gratuito,
programas de auditório independentemente de serem ancorados por apresentador; obra

)ornalística; obra promocional; obra pornográfica; programa cuja finalidade principal se.ia

o registro ou transmissão de eventos, competições esportivas, entre outros.

9.4 A contrapartida virtual acontecerá através de uma /iye, com duração de 1 a 3 horas e que

deverá ser realizada e disponibilizada, de forma online até o mês de dezembro de 2020;

9.5 A contrapartida presencial deverá ter a carga mínima de 40 horas e ser realizada no
prazo máximo de 120 (cento e vinte] dias após o término do estado de calamidade
estabelecido pelo Decreto Legislativo ne 06 de 20 de março d,e 2020;

9.6 A contrapartida que se refere o Art. 9 da Lei Federal ne 14.077 /2020e o§ 44, Art. 6e do
Decreto Federal ne 70.464/2020 deverá ser aprovada pela Comissão de Análise e Estudos
para Aplicação dos Recursos instituída no Decreto Municipal na 274/2020 de 17 julho de

2020;

9.7 As atividades devem ser destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou
de atividades em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares abrangendo o número de pessoas determinado pelo espaço disponível ou
característica da atividade;

9.8 Após a execução da contrapartida os beneficiários deverão entregar à Secretaria
Municipal de Cultura, um relatório detalhado de comprovação da contrapartida.

10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 O beneficiário deverá prestar contas através de um relatório que contenha
documentação que comprove a realizaçã,o das atividades propostas;

10.2 Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues junto à
Secretaria Municipal de Cultura do Município União da Vitória, até lZ0 (cento e vinte) dias,
após o recebimento do subsídio;

11. DAS DISPOSIçOES GERATS
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11.1 O não cumprimento dos itens deste edital implica na devolução do valor recebido,
acrescido de.luros e o proponente responderá por todos os encargos na forma da lei
brasileira;

11.2 Os presentes termos estão condicionados à lei obieto deste edital e respectiva liberação
da verba destinada ao município pela lei federal 14.017 , de 29 de junho de 2020;

11.3 É de inteira responsabilidade do interessado acompanhar as publicações referentes ao

presente Edital;

11.4 Após as inscrições será publicada a relação de inscritos e homologados de acordo com

os critérios legais e estabelecidos neste Edital;

11.5 Os recursos poderão ser interpostos pelos que se julgarem prejudicados, no prazo de

02 (dois) dias úteis da publicação do Edital que divulgar a relação de inscritos e

homologados;

11.6 A transparência e os casos omissos a este Edital serão passados pela Comissão de

Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos instituída pelo Decreto Municipal na

274/2020 de 17 julho d,e 2020, Gabinete do Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado

do Paraná;

11.7 O canal oficial para dúvidas ou informações é o telefone +55 (a2) 3523 3565 ou o e-

mail culturauva@yahoo.com.br

11.8. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, poderão ser solicitadas ao Município de União da Vitória,
Secretaria de Cultura, pelo telefone 42 -3523-35657, e pelo e-mail: cultura@yahoo.com.br.

11.10. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR para dirimir quaisquer litígios
oriundos deste processo e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

a) Anexo I - Modelo de Ficha de Cadastramento;
b) Anexo II - Modelo de Declaração de Ciência e Veracidade;
c) Anexo III - Modelo de Relatório de Comprovação de Contra Partida;
d) Anexo IV - Modelo do Proieto Cultural;
e) Anexo V - Modelo do Termo de Responsabilidade de Prestação de Contas;
Í) Anexo Vl - Modelo do Termo de Responsabilidade de Contra Partida;
g) Anexo VII - Modelo de Auto declaração;
hl Anexo VIII - Modelo de Documentação de Comprovação de Atuação Cultural/Artística

ê
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11".9. Ao Prefeito fica assegurado o direito de, preservando o interesse do Município, revogar
ou anular o presente Edital de Chamamento Público, justificando a razão de tal ato, dando
ciência aos partícipes;

L 1.11. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
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União da Vitória/PR, em 29 de outubro de 2020

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria jurídica.

Em

Assessor [a) Jurídico (a]

Hilton Santin Roveda
Prefeito Municipal
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ANEXO "I"

FICHA DE CADASTRAMENT6 110-/2020

Dados:

Nome:

Endereço:

Telefone:

E-mail

CPF/CNJP:

Endereço: Rua/Ne:

Descrição das atividades realizadas que caracterize o trabalhador Cultural:

R atrro:

Município/Cep:

Telefone: _E-mail:

União da Vitória, _ de 2020.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E VERACIDADE

o'
Ft

NOME

RG

CPF:

rDNI

Declaro estar ciente que, caso as informações e os documentos por mim
apresentados neste cadastro sejam legalmente falsos, responderei processo por ter
incorrido em crimes previstos nos artigos 777 e 299 do Decreto Lei ns 2.848, de 07 de

dezembro de 1940 fCódigo PenalJ e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízo de

medidas administrativas e outras. Declaro também estar ciente que a instituição a

qual represento neste ato deverá realizar contrapartida destinada, prioritariamente, a

estudantes de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual pertenço,
de forma gratuita e pactuada com o Poder Público, conforme determina o Art. 9e da

Lei 14.017 /2020e o § 4a, Art. 6q do Decreto Federal nç 70.464/2020.Por ser verdade,

firmo a presente declaração.

União da Vitória, _ de de 2020.

ASSINATURA
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ANEXO III

RELATóRIo DE coMpRovAÇÃo oe courRrpARTIDA

1 DADOS DO BENEFICIARIO (PESSOA FISICA OU JURIDICA)

CIDADE:..

2 DADOS DO REPRESENTANTE OU RESPONSÁVEL LEGAL DA PESSOA JURIDICANOME:

CARCO:..

TELE FONE

FIXO:...........,

TELEFONE CELULAR:.............

3 ENTREGA DO RELATÓruO DETALHADA

Eu declaro que entreguei 01
(uma) via do Relatório de Comprovação de Contrapartida detalhado, assinado, mais
mÍdia digital (CD, DVD e/ou pendrive) contendo uma cópia do Relatório, fotos, vídeos,
clipagens entre outros materiais que comprovem o cumprimento do objeto contemplado
no Edital nq de de Novembro de 2020 do Município de União da Vitória, estado do
Paraná. Estou ciente que deverei guardar uma cópia deste relatório e documentos que

comprovem a execução do objeto em meu arquivo pessoal por no mínimo L0 (dez) anos.

NOME E ASSINATURA

4 PROTOCOLO RECEBIDO

EM: 

-/

NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL OE UNTÃO DA VITóRIÂ
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3'e 4'andares
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Site Oíicial: www.uniaodâvitoria.or.oov.br

ANEXO IV

PROIETO CULTURAL - Lei 13.49O/lO.

TÍTUL0 Do PROIETo:

PERÍoDo DE REALIzAÇÃo:

PRoDUToR CULTIIRAL:

IDENTIFICAÇÃO DO PROIETO CULTURAL

Segmento Cultural

Municipio (s)

Sugestiío de Local (is)
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- Descreva, de forma clara e obietiva, o proleto que pretende realizar. Apresente um resumo em
torno de 15 linhas. Busque ser sucinto e condensar as informações imprescindíveis sobre o
projeto. Responda obietivamente O QUÊ? COMO? ONDE? QUANDO?

SINOPSE
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,USTIFICATIVA DO PROIETO

- A justificativa deve ser clara e obietiva, evitando a prolixidade, referindo-se ao "como",
"onde", "porque" e "quem" realiza o projeto, designando uma importância sociocultural, e

ações de transformação social pertinentes ao projeto. Deixe clara a necessidade desta ação

sob os critérios de mérito, abrangência, diretrizes para o desenvolvimento cultural local,
regional e/ou estadual, e a relevância do projeto.
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oBJETTVOS
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Ob.ietivo Geral

Obietivos Específicos

2

3

4

5

- Defin ir no obietivo gel:al o objeto do proieto, ou seja, o que se prctende deseBvolver.
- Nos obietivos específicos, idenüficar as motivaçôês filosóÊcas do projeto, apontando os rcsnLados €sperados com a sua

reâlizaÉo. Usar verbos no infinitivo, tais como: estimular, promover, proporcionar, enfatizar, provocar, desenvolver, incitar,
dentre todos ouüos possíveis. Descreva nos Objetivos específicos aquilo que não podemos quantificar concretamente, ficando no
plano filosófico das ideias e ideais.

B(: Promover o acesso às técnicas circenses por parte de públiçps não tradicionais; difundir manifestaçôes fllturais de origens
émicas e regionais.

,.1
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I

I

I
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METAS

op

I

ú9É

SFi-
L(

Descrição da Metâ
Unidade de

Medida Quantidade

1

2

3

4

5

- Registre aqui o que o proieto vai desenvolver, mobilizar, produzir, construir, envolver. Metas são
obietivos quantificáveis que permitam a avaliação do proieto, t?is como ações a desenvolver, bens
culturais a produzir, público a mobilizar, dentre outros. Refira-se às ações sigtrificaüvas e
mensuráveis do que se pretende realizar.
Exemnlo: Meta / unidade de medida / quântidâde
- No caso de Oficinas, Palests:as e Cursos, deverá ser apresentado detâlhamento da aÉo (conteúdo
programático, técnica pedagógica, ministrante e currículo, público-alvo, número de participantes,
duração, local, hora e data)

I

I

I

I

I
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METODOLOGIA

- Descreva os meios e ações que pretende desenvolver para realizar as metas ê alcançar os

obietivos, assim como esclarecimentos adicionais que sejam necessários para o entendimento da

estratégia. Discorra sobre as etapas do processo da produção cultural em relato detalhado.

- Apresentar as etâpas do projeto e as açoes correspondentes, numa ordem cronológica, com as datas de inÍcio
e íim previstas para cada uma delas. Trata-se, aqui, de planeiar o modo dê desenvolvimento do proieto,
minimizando o que está previsto, dentro de um perÍodo relativo, e compatibilizando a plânilha de custos.

- Sempre que possível, use datas definidas (dia/mês,/anoJ, pormenorizando a ação e demonstrando controle
sobre a exequibilidade do proleto.

" Não confundir com a programação, lista apenas as ações necessárias para executar as metas do projeto
- DICÁ: para cada item de custo deve ter uma ação correspondente
- ATENÇÀO| o projeto deverá ser previsto em, pelo menos, duas etapas. Os repasses dos valores para o
proponente se darâo conforme aprovação das prestações de contas parciais referentes à etapa anterior de
execução. Observe o gdlEl para ajuste dos prazos.
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ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
LEI t4.O17 de 29 de iunho de 2020

Pelo presente, EU , inscrito sob

o CNP,- CPF com sede à

na-
Bairro Município de

Venho declarar o que consta nesta lauda, como condição para participação da Lei

Aldir Blanc, pelo qual que assumo total responsabilidade.

DECLARO, estar em consonância com os termos da Lei 14.017 de 29 de

junho de 2020 e com o edital de regulamentação da Prefeitura de União da Vitória, aqui

mais em específico às exigências contábeis do item 5,8 e 9 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS,

me responsabilizando unicamente pelo conhecimento do texto e pela prestação de contas,

sob as penas da lei, podendo ser penalizado caso contrário.

Local e Data

Assinatura(s) e Identificação Personalizada

[Registrar Assinatura em Cartório)
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AN EXO VI

O CNPI- CPF

&. FLS o

s)

Pelo presente, EU , inscrito sob

com sede à

Ru

Bairro Município de

Venho declarar o que consta nesta lauda, como condição para participação da Lei

Aldir Blanc, pelo qual que assumo total responsabilidade.

DECLARO, estar em consonância com os termos da Lei 14.017 de 29 de

junho de 2020 e com o edital de regulamentação da Prefeitura de União da Vitória, aqui

mais em específico às exigências de contrapartidas nos items 5.9 e item 9 DA

CONTRAPARTTDA, me responsabilizando unicamente pelo conhecimento do texto e pela

realização das atividades propostas no projeto, sob as penas da lei, podendo ser

penalizado caso contrário.

Local e Data

Assinatura(sJ e Identificação Personalizada
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AN EXO VII

FORMAS_ DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCTAL OU pROFTSSTONAL NAS ÁREAS
ARTISTICA E CULTURAL DE QUE TRATA O INCISO I DO CAPUT DO ART; 4O

MODELO DE AUTODECTARAÇÃO

DADOS DO REQUERENTE

Nome completo

Apelido ou nome artístico

Data de nascimento:

Local de nascimento

Endereço residencial:

Município:

Unidade da Federação: 

-CPF:

Data/Local de expedição:

DECLIIRO, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas
artística e cultural nos vinte e quatro meses anteriores à data de publicação da Ler nq
74;017 , de 29 de junho de ZOZO, conforme lista de atividades apresentada a seguir:
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ANEXO VIII

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NAS ÁREAS
ARTÍSTICA E CULTURAL

Para fins de comprovação de atuação profissional nas áreas artística e culturais,
apresentar trabalhos datados nos vinte quatro meses anteriores à data de publicação da
Lei na 14;017, de 29 de junho de 2020.

Poderão ser apresentados os seguintes documentos

I - Imagens;
Il - Fotografias;
III - Vídeos;
IV - Fotografia de Mídias Digitais,
V- Cartazes;
VI - Catálogos;
VII - Reportagens em fornal ou Revista;
VIII - Material Publicitário ou
IX - Contratos Anteriores;

0s documentos deverão ser apresentados em formato físico, sem rasuras ou avarias, na
Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória
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OBJETO:

O presente editaL tem por objeto o credenciamenlo para recebimento de subsidio oÍlundo dà Lei Federal14.017/2020,

inriso lll, destinâdo a setêcionâr projetos com contêúdo digital âÍtístico ê (ulturâl âutorat, já finaLizãdos pãra sêrêm

exibidos por meio de ptataÍormas de slreaming e midias soclais do I'4unicípio, peto prâzo de 24 (vinte e quatÍo) mesês,

.ontados a partir da assinatura do .ontÍato, tudo de conformidade com as especificâçóês constantes nêste Edital e seus

Objetivo/finatidade: Visa estabetecer os pÍocêdimentos para o pagaÍnento do subsÍdio de manutenção de espaço â que se

Íefêre o Art. 2' lnciso lll da Lei FedêrâL n' 14.017/2020:

NúMEPo:os/202ô

EDIÂL/ÀNEXO:

Busca

Categoria§

o
6
rT

l, ,IDADE: EiltêLdê ahâmrdô PÚbL .ô

Acesslbitidade

Administração

AgricultuÍa

Assistência Social

Atos Oficiais

Comunicação Social

Desenvotvimento Econômico

Educação

EspoÍês

Finanças

Meio Ambiente

l'luttas

obras

obras e Sêrviços Públicos ê Urbâno!

Ptanejamento

Saúde

Secrêtaria de Meio Ambiênte - SEM

Transparência

Turismo e Urbanismo

Úttimas Notícias

Atôs unclarS

Todos

Decretos

Editais

Leis

Fosts recentes

Atuatização da Covid-19 êm Urião (

Atuãtização da Covid-19 êm lJnlão (

AtuaLizâção dâ Covid 19 êm tlnião (

Atuatização da Covid 19 em Uniâo r

Atuâlização da Covid-19 êm União c

uniaodavitoia.pr. gov.br/licilacoes/chamamento-publico-n-o-05-2020/ 1t1

I

I
It

Pêsquisar... /,,n
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PREFEITUÊÁ MUNICIPÀI
oE uNrÀo oavl]óRlA
Esraoo Do PAFANÁ

Àvtso oo EDtraL oE cHAMÂi ENÍo púBLtco NossÀ
cuLTt RA, NOS§O ESPAÇO N-. oa/2020

OMunicpiode Uniáo dá Vtóna/PRomu.r€ âos
inrêca§âdos que eslá realrzandô oHAMAMENÍo PUBLlco

pác.nscr Éo de esoàçôs à4rsli@s e cLllJrárs
mÚbêmpresâs e pêquenâs êmpresãs cullurêis, côopêrálivás,
instituiç6es e oçanzaçóes ôo1ura s 6munitànas quê liverah

suãsallvidades i.lerômpidás por lorçà das meddas de
,eolâmnlo socEle4 v'íudê dá Dandê-,a dá Covd. 9 pd,a
Íns de ÉceD,henlo dos'ecurso(deromrnâdos SUBS olos.
dêoue t-àlâ o inclso lldo âniqo 2'dâ LêiFedetaln" 14.017,

de 29 de juiho dê 2020 (LeiArdir Blanc)

sêxrã,Fêtâ 30 de oul!bro de 202a - Ed.42T7

Uniãôda Vrlóriâ/PR 29 dê ôutubo de 2020

Cuh!É e no sile do Mún'cipio .ô sêguintê ê^derêço:

t niãôdz \rló.iâlPR 29dê óutubrô dê 2020

Secretaria
dos Direitos
Humanos

0rsQuE 100
irDr!,

() tcUÀsst-'
Pê.lodo de i.*ições: de 03/11Do20 a 23h112020. j!^to à
S.@tâú Mln c pâl dê culiuÉ, s uáda ná PÉça Visconõe

dê Ná.â., S/N - EsiâÉo tlniàô Cento- Unráo da VitóÍiâ/PR,
no horéno das 12h00min ás 1ahoomin Os inl€ressádos

podêráo lere obler o lexlo doeditalna lnteg.a iuntamenle
c4 seus âleros ê tÕdes âs nÍômaçóês sob.e esle

cliâmâmenlô ná Prelêilora Muni.rpalde Uniáo da vl!ôriá/PR
Mu6lOficiald€ Pubri€çó€s, nâ Sefietariá Múni.rpál de

Cdlurâ ê nô silê do Municipio no sêguinle endêrêçô:
htb6r ú, !n âodáv toriá pr gov.br/ednálne<hâmemênió-

DUbli'ô/

Hlhôn Sanlin Rovêda

PREFEITUFA MUNICIPAL
oE uNtÀo DAv[óRlÁ
EsÍÂoo Do PÂFÀNÁ

avtso Do EDtraL oE cHÀMAttENTo púaLrco Nossa
CULTURA N,"05/2020

OMuhcipio de UnÉo da Vnóna/PR @municã âos
irr.cesádos qle esrá realizândo CHAMAMENTO PUBLICO
qr bin poi objelo â *16çá0 de prciêtos culluÍais dê pêss@s
í.icâs e juddicas de d reilo pnvâdô que re@bêÉo .enlivo,

atavés da LeiAldn Bhnc, com recursos lransíendos pêla
Uniáo ps.a e etêôuçáo das açoes émêrgencials destinâdâs

âo 3ê!or culllral de q!êlrâlá o in.i§o llldo ân 2" dá Lei
Fodêrêl n' 14 01712020, a LeiAldir Blanc, d6 íoma a

movinênlaÍ a produçào cultural do MuniclpD

Pê.io.,o de lnscÍie5ês: dê 03/11 t2O2O a 23t11t2020 jrnlo à
S6@i6da MunErpalde Cullura síuada na Prâç3 úsconde

d6 N&r. S/N - Esração União, Centro- UniáodaVnóôrPR
m hoáÍiô dàs I 2h00min às 1 8h00m n Os inle.êssados

po<br,lo ler e obter o têíodo êd alnã inrêgra tunlâherle
com s€lJs ânero§e rodâs as iníomações sobrê esie

ctãmrenro na PreÍe lura Mun opalde U.Éodê Vilóna/PR -
MuÉl Oltcialde Pubi@çóes, nã SecÍetaria Munl.pálde

J^M/ Ln aodav lôria pr 9ov brledlal-dê-.hamâhêntG
oubli6/

Hihon Sánlin Roveda

I'TERUOAOÍT|VO DE 2020 (6t58) OO CONTRATO N."
1912020 (6002)

DISPENS^OE L|C|ÍAÇAO N'42/2020- PROCESSO N'
113t2020

OBJETO OOADIT IIENTO:Da Prorogâçào dô Prâzo dê
Vigéncia e do Ousólúátirc

CONTRAÍANTÉ: Mún cipio de Uniáo da Vitó.ia - PR

CONÍRAÍADO: MARLI TEREZINHA ZANELLA PLECZAK

OBJETO DO CONTRATO: Contralaçáo, EMERGENCIAL, de
!mâ prolSssionallécr e em enfermasemem demnêndá dâ

pandêmia covlo-19, corfo.he justiúcát vâ da sêcrelariá
Municipãlde Sâúde e Processo de Châmamenlo pâê

Contralaçéo Emergeioal

oA PRoRRocaçÃo Do PRAzo oE
VtcÉNCIA/EXECUÇÃo: conÍorme elicila!ão encahinhadâ

pela Sec.ebnâ MuriciFlde Sâúd6 o prazo de
ügénciâ/ôrêcução do Têmo de Conlr8to n' 191/2020 (6002)

fcâ pror€ado por mais 90 (novêhlâ)dias, á iniciâr
2911At2020 e a ten nar en 26fi1 12021

DOVÂLOR: Fi.á áditâdo âovâlor orisinâlmênlê contralado o
valor tôtáldê R$ 4 6,15,86 (Ouâlro milseiscênlôs ê qúárêntá ê
ciíco @as e oúênla ê seis cent?vos), pa.a a vigênciá de 90

(noverta)dias

DO FUNOAITENTO IEGAL: Artiqo 24!,lnciso lVda Lei
Federâl n.' 8 666/93 @m suâs ãlleraçoes

FORO: Comar@ de União da Vilôra

uniáô dâ VIróíâ.28 dê ôútubro dê 2020

w PREFEITUÊÀ MUNICIPAL
DE uNtÁo DÀ vtroFta
Esraoo Do PÂRÀNÁ

Í BELtoNÁTo oE pForÉsro oEÍíÍuLos -
uNtÀo oavtrôFra - PR

EDtraL DE tNTtMAÇÃo

ENCONÍFAM.SE NESTE TABELIONAÍO, SITUADO NA RUA
DES, COSTA CAFVALHO, 867,

PABA PAGAMENTO ÀÍE 03/11/2020 AS 17:00HS . OU
PFOTESTO, OS TIIULOS ABAIXO

DISCRIMINADOS, DE BESPONSABILIDADE DOS
OBRIGADOS A SEGUIR FELACIÔNADOSI

2Aí 0/2020{0011 - FABIANE SLOMP - CPF 102.799.779.13
Pagamsnto are 03'r I 2020ds 17 Oohs íF-bl'càdo om

30/10/2020).

28110/202M0018 - OSNIGILBEÂTO SCHFOH - CPF
392.500.089.53.

Pâgamelro are 03.1,2020 â§ 7.0ohs. íPubl,câdo em
30/r 0/2020)

28/I 0/2020{0019 , GUILHESME THIEL OE FFEITAS. CPF
094.498.959.4s_

Pagamenro arê G3.1112020Às I7oohs ÍPublicado êm
30/ r 0/2020).

28/10/2020{OO2O . DALVA FAUSÍINA RODRIGUES. CPF
485 222.289.49.

Pagamento âle 03/11/2020 as 17:00hs. lPubli@do em
30í 0/2020).

28/10/2020{0021 - LUIZ CARLOS DE PÀULÂ. CPF
882.150.919.20.

Pagam6ntÕ alê o3/11/2020 â617r00hs. (Publlcado oh
30t'10t2020\.

28110/202G0O023 - ODATA JOSE MEDETBOS DA ROSA CPF
0,14.348.769.37.

Pagamôôto âle o3/11/20m as 17:00hs. lPublcado €m
30í 0/2020t.

2An0l2020-0m24, slMoNE z vtqAcz - cPF
069.224.099.30_

Pagamênto atê 0s/1rl2020 âs 17:0ohs. (Publicado em
30/10/2020).

28/ 1O 202+00025 - MABIA MAMLÁ( BOTIA - CP-
015.849.729.55,

Pagâmento alê 03/11/2020 as 17:0ohs. (Publicado êm
30í 0/2020).

28110/202041026 - VtVt^NE NOGUETRA SOAFÉS, CPF
012.873.941.08.

Pagâmento âtê 03/11/2020âs 17:00hs. (Publicado êm
3o/1 0/2020).

28/1O,2O2O-OOO29 , FEFNANDA STELMASCHUK. CPF
064.954.629.64-

Pa9âm6nto alê 03/1 1/2020 as 1 7:oons. eublicado 3m
30í0/2020).

28/IO/2020{OO3O . JUNIOR GONCALVES DE MELLO , CPF
u2.264.2?3.O2.

Pagamonto ale O3/11/2020 as 17:00hs. íPubhcado êm
30í 0/2020).

28110/2020-00031 - JULTANA SOARES DA STLVA - ÇPF
@1.771.3r9.24.

Pâqamento ate 03/11/2020 as 17:00hs. (Publicado em
30/1 0/2020).

28/10/2020-0@32 ' SlDNE| ANTONIO VASCONCELOS
JUN0n, CPF 1 08.9@.579.23.

Pagamênto ate O3/11/2020 âs 17:00hs. (Publcado em
30t10t2020\

28^ 0/2020-00033 - |7á(JBA ZAAOROVSKI BBISOLA - CPF
8ô2.024-99s.15.

Pagamênio aie o3/11/2020 as 17:0ohs. íPublicado em
§t1otzo2o\.

2Al10/202040037 . FLÁVIO FERNANOES SZEPKO - CNPJ
32.76ô-220rc0ê1 -17 .

Pâgâmênio alê 03/1rl2020âs 17:0ohs. (Publicado om
30n0/2020).

28í O/2O2GOOO54 - RICABOO MIGUEL KUJIV, CPF
061.470.139.20.

Pagam6ntÕ âle o3/11/2020 as 17:0ohs- (Plblicâdoêm
30í0/2020).

POB NAO ÍEB SIDO POSSIVEL ENCOITIBÂF/INTIMAR OS
REFERIDÔS FESPONSAVEIS

PELO PRESENÍÊ OS INÍIMO PÂFÀ TODOS OS FINS DE
DIBEITO E AO MESMO TEMPO OS

CIENTIFICO DE OUE SE NAO FOR ATENDIOO O
PRESENÍE NO PBAZO LEGAL SEFAO

LAVRADOS OS BESPECTIVOS PBOTESTOS,

UNIAO DAVITORIÀ (PB) 29 OE OUÍUBBO DE 2O2O

MAÊCOS MEDEIFOS DE ALAUOUEFOUÉ
TABÊLIAO

súMULA DE REcEBtMENT,o DE LtcENça DE
rNsÍÀLAçAO

CEGE ENGENHARIA LTDA torna púbhco que
recebeu do lAÍ a úcençâ de lnstalaçáo para

Alivrdade de Usrna de As'alto. vahdà atê
2711012023 e ne 2O93O5, a ser instalada na

Rodoviâ BFi-476, Fazenda Passo do lgLrâÇu,
baiíro Colônia Luiza, no municípro de Paula

Freitas PR.

Publicação Legal

'..iri i, .

SAC(AMILO
ronÁnl0 oE arEflofiErro

0! a.í..d. ...Itêl!lr. d8 7t{l t IEh30
S.ú Lcter Fr úroço

EsPfcttutroEs xÉomrs
qâdi0l00 r lraunlalcloliae odopsdra ftÍale espcrl w

C Í!r0r, d€ Co üo. Rsúna,oiogrr. Ginecolog'robíêthiâ,
Caídiolagia, easroanioroloçü. andmÍinologi1,

Crinlrâ Medicâ, Cirúlliâ GaÍal. Clru'gia 8a álricâ.
tliinrsi?i p ísricâ, l,i0uroâruígln, lleú,opcd alÍü. Modúina inlonsiví.

Peúâ1ín, oloÍ.flolai3§oloQiâ, c€nlro & \ra€rr3

EXÂ $
ulJasscíogÍâr â G€n]€ Dopolfl Rad ol0g'á orqúí (CH]. úmgnní

â\cíero.á. Iomoi:âlâ Corprladoí7ad.. ü!,noerrrà
cqil/laú Densnoqsrfl, Ôssca Co_rir I!rcÍo. Bú!sBs

e Punço8s. H6:eíosalrin03gnl a, EletÍocrrd o!Íama Ád!& e
Pe{iilíro, Lcocr.úoEama Adúlo e P.dánca 3 l§td,leste

Eílomàr,cO, HolêÍ Diqiú|2,1 hoi§
MIPA (lloniroíação Àmbrlâloral dâ Pí€§§io AíãÍ,r),
ôo,orcrcopü. Porip3llsnria. f d$copla ui!0sll!3 Álti.

Rslo§ligmoiúosÊoda§0xtu€1. Muco6t tor.h
tiborârôíio dê Áll416ês Clinrcrs.

JL

&a lâ{arln SiBtart íú . Crrli. a! ürl& 4, $úh
:..r: !.í{?l]s:r :5*4522 1316

LÚ*l,i&í'r6!.iin','ÂM4u2]ir

I §ã! Csnllo, hresilrüo p8la nrl[oÍ.ler#-10!

súMULA DE REoUERtMEN-ro oE LrcENÇA
OE OPEBAçAO

CEGE El\GENHARIA LTDA toÍ 1a púbhco ra
requerer ao lÂT a Licençâ de OpeÍâçáo para

Atividade de Usinâ de Aslalto, a seí inslâlada na
Rodoviâ BR-476, Fazenda Passo do lguaçu,
bairro Colônia Lurza, no municipio de Paula

Frerlas - PR.

Publicação Legal
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SECRETARIA MU:{ICIPAL DE ADMINISTRÀÇÃO -
c()I,ÍPR"{S E LtCtTAÇOES

AVTSO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO \OSS{
CULTURA N.' 05/2020

O Município de União da Vitória/PR comunica âos interessados que

esüí reâlizando CIIÂMAMENTO PÚBLICO quc lem por obieto a

seleção de projetos culturâis de pessôas fisicÀs e juridicas de direito
privado quc íecebedo incentivo, atrâvés da Lei Aldir Blanc, com
recursos transferidos pela União para a execuçào das ações
emergenciais destinadas ao setor cultüml, de que lmlâ o inciso III do
att. 2'da Lci Federal n" 14.017/2020. â Lei Aldir Blânc. de forma a

movimenlar a produçân cultural do Vunicifio

\4eriodo de inscriçôes: de0.3tllt20z| â 23lll2020junto à Secrelaria
Municipal de Cultura. situada na Prâça Visconde de Nácar, S,ôJ -
Esta{ão Uniãô. Centro União da Vilóriâ/PR. no horário das
l2i00min às l8h00min. Os interessados poderào ler e obter o texto do
edital na íntegra juntamente com seus anexos e todas âs informaçôes
sobre este chamàncnto na Prefeitum Municipal de União da
Vitóriá/PR - MurâlOt'icial de Publicações. na Secretaria Municipalde
Cuttura e no site do Municipio no seguinte €ndeÍeço:
https://urr,rv.uniaodavitoria.pr.gov.br/edital-de-chamamento-publico/.

União da Vil(iÍia/PR. 29 de outubro de 2020

Virória,PR Muraloticial dc Publicaçôes, na Secretaria Municipalde
Cuhura e no site do Município no seguinte endereÇo:

hÍpsr/ww\r,.uniaodavitoria.pr.go§.br/ed ilal-derhamamento+ublico/.

IJDião da Vitória/PR. 29 de outubro dc 2020

HILTO.\ SA,\TIN ROYEDA
Prefeito

HTLTON SÁNTIN ROVEDÁ
PrÊfeito

Publicâdo por:
Maria Ccleste de AssunÇào Mancc
Código Identiricador: E9DA89 76

SECRETÂRIA Mf]NICIPAL DE ÀDMINISTRAÇAO -
c( )\t PR 4s E LICTT{ÇÔES

PORTARÍA I87ÍI,2O2O

rÍARCO ÁNTO\IO DE LII\{4, Secretário Municipal de
vAdministração. norrcado atrar'és do Decrelo n" 301, de 24 dc

setembro dc 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. lo Designar Servidor(es) rhaixo. para atuar como FISCAI, DE
CONTR{TO:

Refereíte: Concorrência n." 07/2020 - Processo n.'88i2020
ContraÍo Administrativo de Concessâo N'...: 286/2020 (6156)
Concedente/Contralânte...: PrefcituÍa Municipal União da Vilória.
Concessionária/Contratada...: Rede Iguâcu Atacadista de Alimentos
Ltda. - CNPJ sob o n." 27.352.8711000245.
Do lrrróvel............: Imóvel edificado, parte do Pârque de Iixposições
Jâime Emeslo Beíaso (FzuCESP), Iocalizado na BR l5l, Km 452.
Bâirro Jardim Rosera. no Municipio de Uniâo da Vitória Paraná
com áÍea total de 55.518,16 ml, com dimensôes e confrootações
descÍilas na Matícula n.o 6.932, Fraçâo "A". conforme dcscrito no
Tcrmo de Relêrênciâ ânexo ao presente e laudo de avâliação pÍévia no
valor R$ 1.166.160.63 (Um milhão cento e sessenta e seis nlil cento e

sessenta reais c sessenu e três centavos):
Data da Hornologaçào ........ 29/ 1012020.
Ilata de Assinatum do Contrato-......: 29/ l0/2020.
Vigência do Contrato.......: Início: 29/ 102020 Término: 29i I li 2035
l5 {quinze) mescs.

Licitação......: Concorrência p/ ComPras e SeÍviços N'.: 7/2020

objero..........: CoNCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PELO
PI.]RiODO DE I5 (QUINZE) ANOS. DE FRAÇÃO DO PARQUE

DE EXPOSIÇÕES JAIME ERNESTO BERTASO (FRICESP), COM
F]NCARGOS. GARANTIAS E CLAUSULA DE RI'VERSAO.
OBJITIVA\DO À CO\CESSÀO DT INCENTIVOS À

IMPLANTAÇÀO E EXPANSÀÔ DE UNIDADE INDUSTRIAL OU
CENTRO ATACADISTA NO MUNICíPIO DE UNIÀO DA
VITóRIA. VISANDO ESNMLILAR A GERÀÇÃO DE EMPRI,CO
E RENDA NO ÀMBITO MUNICIPAL, dc conforÍnidade com o

presente Edilal e seus Anexos- Em conformidade com a Lei Municipal
t" 3.022102.
GESTOR DO CONTRÁTO: Sr. Danilo Rafael Delonzck, Secreúrio
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismô do

Municipio de Uniào da Vitória.
FIscÁL: sÍ.'Daiâne Scolare Guis. Coordenadom de lndúsniâ.
Comércio e Turismo. da Secretaria Municipal de D€sen

Flconômico. Turismo e Urbanismo. oq

União da Vitória. 29 de ouiubn) de 2020

FI-S
5'i

o,
5

Publicâdo por:
Marco Antônio de Lifta

Código Idcntifi cador: lt7C2BEED

SECRETARIA }IUNICIPAL DE ADMINISTE\ÇÃO -
c()\tPR {s [: LlcIr \Ç()t:s

PORT^R]A tE87/2020

MÀRCO ÂNTONIO DE LIM^, Secrctário Municipal d0

^dministração. 
nomeado atr.rvés do Decreto n' 301. de 24 de

solcmbro dc 2018, no uso de suas alribuições leSais;

R F,SOLv T]

A11. l'CONCEDER FERIAS REGL'LAMENTARES, ao (a) seguinte
ServidoÍ (a) Público (a) Municipal:

CISLÀNF, DE

MERETIKA

IECNICA
SÂUDI BUCAL
- ESf

t8 12:010

0irrlÊ020

,{Ít. 2" Registre-se, Cumpm-se-

União da Vitória. 29 de outubÍo de 2020

{

S..rtúno Vu i. pàldr.dl trnraçàl,

Publicâdo por:
Marco Antônio de Lima

Código ldertificador:02C I B55l

MARCO ÀNTONIO DE LIMA, Secreário Municipal de
Administração, nomeado atmvés do Decreto n' 301, de 24 de
setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLvE:

Al1, I'CONCEDtsR FERIAS REGULAMENTARES, AO (A) SEgUINIC

Scn'idor (â) Público (a) Municipal:

\..,.Yt, |RCO 1\TO\IO t)E t.\t 1

s.rÊri.io Munlcipâl de Ad'n'nhii.çà

wsnv.diariorllunic al.com.br, aDl 2.r6

Publicâdo por:
MaÍia Celeste de Assunção Mance
Código ldentificâdor: BCB9C8l B

An. 2" Registre-se, Cumpm-se.

11 tRcL).1 \ ro \to lrÍ: t.t u 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÀÇÃO -
co\tPRAs E LtctT{ÇÕEs

PORTÀRIA I883DO2O

l*"1 l!bfl,.l,ii-, l,*,. IllllL* "l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA OO NORTE

avrso Dt LrcrÍaç^o
PitGAO ttgIRONtCO siP - í{' 67li020

o muni.ípro dê Querêôcia do Norte, PaÍaná, torna públi.o quê rêãlizãrá pro.êdimenlo
citatóno na modalidãde PRÉGÁO ÉLETRoNlco na seguinte íorôá: MENoR p8ÊçO pOR

ITTM
OSJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARÁ ÂqUIS çÃO DÉ FILMES PARA RAIO X PÂRÁ

O APARÉLHO DT ÀAIO X CR IOX A6FA
ÁSERTURÂ 16 dê n@embro dê 2020 . 09 hrs.
Local dã sessão púbtca: ww.cohpÍasgovernamê.taú.gov.br
UÁ56 937?97 píefeirúra Mun cipar de Querênciã dô Norrê

A empresa I R 0 L CONSÍRUÍORA E INCORpORÀOORA LTOÁ lôi d
veÕcêdora com lma propostã no valor global de RS 2 271 185,24 (doú milhóês,
e serênra e um mrl, .ento e ôitenla ê cinco Íears ê v nte e quairo cêntâvôsl

Comunca, outrossim que ficã abêrlo o pGzo dê 5 kinco)
evêntual inte.posição de rêcúÍso contàdor a parlir da publicação deste
côm a Lei 3666/1993 e alterações.

Tôledo, 29 dê outubro dê 2020
ÂNDRÉ DÀtLÀ vEccF Â

P.$ dente da Comú§ão Permànente de

Àvtso oELtctraçÃo
pRÉGÀo ELíRô rco Ns 18s/2020

Querência do Norte-pR, 28 de out!bro de 2020
ÂilÍoNto NoRaERÍo ÉuztNÀTo Rosst

Avrso DE ucrrÁç^o
pREGÃo ELEÍÀoívco sÂp - N. 6alto2o

O muôriplo dê Qúe.én.ia do No^e, Paraná, lorna público que íeâli.ará
procêdinento lictàtóío na moda|dade PRÊGÃO ELÉÍRONTCO na leguinte íorma'MENon
Pitço toR LoÍE.

OB]fÍO: MANUÍÉNÇÀO PRÉVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANOÂ, OÉ PEçÂS
OâI6INAI5, NOs ÉOUIPAMENTOS OOONTOLOGICOS PERÍENCENTES À SECRETÁRIA
MUNtctPAL oE saúDE

Â8ERTURÀ: 17 de novembro dê 2020 09 hB.
Lo.el dâ *ssãô púhli.â: u^e.cohprasbr.om br

Querência do None-PR, 28 de oltubro de 2020
ÂNTONIO NORAERTO FU2INÀÍO ROSSI

Prêí.iiô

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENçA

^vtso 
Dr sErEçÃo

coircuRso N. 1/2020 - pRÊMro D€ oBRÁ urEúRrÀ

oslEIo: REG|SÍRO DE PBÉçOs, pelo periôdo dê 12 (do,ê) mesês, páÉ

MÁxrMo' RS 330.3s5,02 (rêrê.tos ê rrinta mil, trezentos e .inquentã € cincô rêâú Ê dóú

O6.|ETO, Seleção de ieÍlo paía ô publicação de obra literáía hbtóncô do Municipro de
.utoí.) Re.aÍensêáiola) ô! râdi.ados ôa cidade de Re.as<ênçá, viabiizando o acesso
d6 á8.nles.!lr!raú persoàs fiecàs e lomenrândo, desl. Íormã, o sêtor da culluíã, nor
têrmoe dâ Le Âldir Blãnc.
ÉNÍRÉGA DoS ENVELOPIS O rêceb óêôro dâs propottas, dâr ,ê á âré às 17100 horâs dô
dià 1a t! d.rêmbro dê 2020 no DêpãÉamênto dê Liclações dà Prefetura, stuado 

^a 
Rua

Gêtúlio vargôs, 901, cenrro, na cidade dê Rênâsceôcâ PR.
I FOnMÁçÕÉ5 COMPLEMENTARES: lníoímaçóes adiciona s, dúvidâs e pedrdos de
6claÍeihenror deverão seÍ dirLgrdôs à cômrssão Permànênre de Licfiaçõês, sto R!â
Gelúlio VaÍBar, .c 901, Cenlro - Fone/Fa, (46) 3950 8300
licitâ.aô@Íe.âscÊn.ã pr.sov br
A parl, técnta, com nieno reor do Edtâle s€os respectivos modeos Ê a.exos, pÕderão
rtr exam'nadoi no endereço êclma mêncionado à partir do dia 30/10/2020 no hôráriô
comerciâl o! p€lo silê w renâscenca pr Bo! br

O3lÊÍO: ÊÉGISTRO DE PREçOs, pelo peíiodo dê 12 (dozel metes, paÉ âquieiÇão dê
rênêÍos alimenticÉs de restriÇôês alimêhrãrê§ {s.h ládoe, ,êm glútê. ê anô, e
iornecimento de Ásue Mrnê/á|, âteôdêndo as atividades das Casa5 abr8o, Unidâdê5 de
atêndrmêntó da P.oteção so.iàL Básica e Protêção sôciâl Êsp.ciá|, Étcolás da Àede
Muôcipal de E.si.o, cent.os Muniopai5 de Edu.eção lôÍantil (cMEIs), ênridadês
filãnl.ópi.as atendidas com ãlimêôtáção escôlar e Secreta.ià dà AdminÉÍação (Cozinha
seiãl). E pãra ô Fundô Municipa de Àsistência Socià|, será utiliràdo rêcursos dô FPM -
Mêdida prdirôria .o 815/2017 ê do Mlniíénô da Cidâdânia/t)êtênvolvimento Sociôl dê
,o.dD,om o pldro de àçào ê ponaaa ae 2 601/20t4. (onÍôrm. d.§.nlo nô or.çnlê
EDITÁL ê TERMO DE ÂEFIRÉNC|Â DÀIÁ OÉ ÁBÉÂTUÊÀ: 08h00m'n do d'a 19 DE NOVEMBFO
DE 2o2o vÀLoR MÁxrMo: RS 613.472,29 {seiscentos ê rrê:. mil, quãrrdêntos e setenrâ
e dos.eai5 e vinte e nove.eniavos).

Íoledo Pn, 29 de ôutubró de 2020
LUIS CÁRLOs FASR]s

PREF€ITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

Àvtso DE cH^M^MttfÍo púauao t{ossÀ culTui , Nosso E5pÀço

PROCÉsSO Ne 04/2020
O Munr.pó dê Un'ào dà v'ro 

'àlpÂ 
comunr.à ào3 

'nrê,essàdoí 
que e.rà

reà1,2àndô CHAMÀVENTO pUSLICO pàra rnÍ'içáo de êspáços aast,.os e.rltjaÉ.
micÍoémpÍ4at e pêquenas empÍesas culiurãi5, c@pêrãtivas, insliturçôes e orSanizaçõês
cultora s comunitánôs qle tperam 5ua5 aluidadês inteíompidas por Íorça das nedidôt de
Golamêôto §ô.ial em virrudê dâ pándehâ dê Côvd 19, pâra Íins de re.ebin.ntó dos
recureos denôminâdôs SUSSIDIOS, dê quê rratà o iícúô rdo ango 2e da Lêi têdêr3l nc
14.017, de 29 de junhô de 2020 (Lei Âldir Slánc).

PeÍiodo dê inscriçõesr de O3/ll/2O2O a 13/t1/7O2O, junio à secretãria
Municipal de cuhurà, sitladâ na Prãçã ViscÕndê de Ná6., S/N Estação Uniâo, CênlrÕ
união dâ v'tóriâ/Pn, ôô horáÍio das t2h00min às 18h00min. Os lntêÍêssados poderão ler e
obter ô teío do êdital .a inteSra junlamênte .om seus a.êxos ê todàs as informaçõês
sobrê esle chamamento 

^a 
P.eleit!.a M!.icroal de União da vilóra/PR - MuralOfi.iardê

Publicações, na Secreta.ia Municipal de Cullura ê no sitê do Municípiô no seSuintê
ênderêçôr https://w.uniâodâvrtoriâ.pr.gov.bÉdhâl-dê chanâmênro público/.

Toledo PR, 29 de ouUbíô de 2020
LU S CÂRLOS FÂBR S

PreSo€(ô

Âvtso oE LtcrrÁçÃo
PnEcÂo ÊLaÍRóNro Na u2/2oto

Uniáô dâ vitórá.pR,29 dê ôurlhrô dê 2020.

Preteúo

avtso Dt cuaMÂMaNTo púBltco itoss^ cutruRÀ

Àenâs.ençá, 29 dê ôurubro dê 2020.
TIJCIÂNÉ ELOISÉ IIJBCZYK

Prêsidehte da Comissão Pêrmâ.ente dê Licitaçóes

^vtso 
DE sElaçÂo

coNCURso Nr 2/2020 . pnÊMlo pnoFrssror{ars or MúsrcÀ

OSTETOT Selêçãô dê 10 {dê, âpresentãções de Proíssiona's de Músca ÂenaÍenseáioíe,
ou radlcedos nà cdade de Fenâscênçâ, viabihandó o a.ê55o do5 agentes culturais pe$oas
lÍri6s ê Íomenlã.dô, deslâ íôrná, ô sêlôr dâ culturà, nôs termor da Lei Âldú Slanc
E mtcÂ DOS ENVELOPTST O recêbimentô das prôpostas, dar sê á aré às 17:00 horas do
di: 14 d. derêhhro de 2020, no Depa amento de Li.Iaçôes da Prêfeitlrá, situádo na Rua
G.túlio VaBas, 901, cêntro, 

^a 
cdadê dê âê.atce.ça - PR

IiIFORMAçOES COMPLEMTNTARÉ5: hformaçôês adicónâ t, dúvides ê pêdidos de
.elâr.clhenlÕs deverão ser dirgidos à Comis5áo Permanentê de Liêitâçõês, sitô Ruâ
Gêtúllo Vargas, nq 901, centro Fonê/Far 146) 355O83m - e-mai!
licita@@.ena5cencà.pÍ.gov.br.
Á past. lécn ca, com intêno têor dô Edltal e sels rêspêctivos modelós e ânetos, pôdêíão
*r ãáninâdor nô endereço acima me^conado â párrir do diã 30/10/2020 no hórário
.@ê..81 ou pêlo sitê M.rênãscencâ.pr.go!.br.

Renascençá, 29 de outúbro de 2020.
TUCIÁNI ELOISE IUBCZYK
Presidente d. Côfrtstão

PRÊFEITURA MUNICIPAL DT RIO BRANCO DO SUL

avtso DE LtctrÀç{o
PÂccÁo PÀEsENcrÂL Nr s4l2020

A oreÍeirü'ã Mun,.ipàld€ R.ô BÍànro do lul.ÕmLn'.d que jàró a ábe'turá do
PnE6ÃO DqÍSÍNClÂl ro54l2020. que te- por obter. à (ortrdrôçáo de emp'esa pára
íorkimênlô de €pit, Uniíormes ê materiais dê epêdientê, destihadôs á ãtêndÊr a
S«ret G ML.'(ipàl de Sàúde ê 5ero de tnoem'as Conío.mê esoe.'ri.àÇôes ronstànres
no àn.ro I oáde .ieSrante deste ed'!ár. 0ÂTA, HoFARro t to(ÁL Da aBERTlJia
ll/1r2020 as 8:10 ,r/mh ',lA A5tM . À55OClaCÃO 0OS sEiVlDoRÉs MuNlctPÁt\, RUA
AtIsSÁiloRO DOMTNGOS NOôÁR| ne 63, VILÀ VEIHA. Rlo Sranco do SuL. Demaú
iníormâçõ€s pôderão ser obtidâs âÍâvés do teleíone (0411 3973-8045, ê mâil
li.h.Ít.êsmãil.com e pelo poitàl da Trántp.rên.iã not endêreços eLelrôni.os
1ffi.riobÍâncôdô§ul pr sôv bt ê /o! t1\rpJ / 11 1 97.21 -2r4 1 474lÍân§pãrencia/ticirãcoês

Riô BÍânco do sul. 23 dê ôutubÍô dê 202ô
JOZIÂNE OT C, S ALBUQUERQUT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

nEsutÍÀoo DE ctÁlstFtcÀçÃo

RTF: LICITAçÂO NÀ MODAL]OADE OE TOMADA DÉ PRÉçOS SO3 NO 4412020
A Comissão Pêrmanenre d€ Lrcitaçô€s contrituida por: Ândré oalla Vecchrá

prêsde.ie e membros Lus Cáro3 Fabris e Vãnesra, comonicam aôs proponenlej
intêíê55âdos que, após aôálise ê verifi.ãçâo dâs propostàs àpresêntádas nã llcirãçào
mêncionàda cujo objêto é a er€cúção slobal (mãtêÍial e mão de obÍâ) dos rêruiço5
.omplemêntaíes de cônstrução do cênt.Õ de hiciação ão €spone oE (ãtuâl Esrãção
cidadanià Ésporte), .o imóvêl denominado anácata 26/27 Ê, prov€niente do
desmêmbràme.to do móvêl dênoôlnâdo 'Uniíicação das Chá.àrás n'26 e 27', oriundãs
dê Pãrt€ do Lote Rurar ô'23, do Pêrím€Ío 'a" da Farenda SrtÀnia, tocâtizâdo na Rua
6!.ediro Gonçãlves do Nas.óento, clá.àÍa ne 2612],8, ôestê mlnicipto dê Íolêdo,
Paranà, de âcoído com o Íêrnô de compromÉso ne 0!25751-36/2014 Min6réío dã
Cidadania/cÁlxA, conlormê projêtos, memorial dês.rirNô, panilha orçamenrá.ia,
crono8rama ÍúicôJnâô.eiío, especíicaçõer ié.ni.âs ê dêmais dGumentos récni.os ãnê,os
ao pro.€so lt rd,orio. a (lasr'càção Í(ou r re3L .re

PROCESSO N. 05/2020
O Municipio dê.União dá Vitóná/PR côhuni.â áot ntêresados que eíá

real!:ando CHÂMAMENTO Pl-rBL|CO que lem por objelo a seleção de projeios culturais dê
pe55oâ, Íúicâs e turid cas de d rerto prvâdo que re.eberão incenlivo, através da Lel Áldir
Blanc, @m recursos t.aníeridos pelã União para e exêcução dâs áÇões emêrgenciars
dêsrinàdâs ã. sêtór cullLrã1, dê que trãta o inci5o ll do art.2e dà Lei Federal ns
74.Or7/2a2o, d ter Áld( BIânc, de forhâ a môviôertar a prod!ção culrural do

Período de inscrções, d. O3lLl/2020 a 23/t7/702O, junto à Secretâra
Muni.ipâlde Cuhurâ, lituadâ nâ Práça viscô.dê dê Ná.âr, S/N - Estâção União, cêntrô -
União da Vilóna/pR, no horáÍio das 12h00m n à5 18h00min Os intêÍessàdot poderão ter ê
obteí Õ teío do ed tãl .ô integrã juntamente .ôm 5€ú5 anêxo5 e todas as iníormaçóes
sobre este chahamênto na P.eíe turá Muni.ipâl de União dâ virórá/PR - Mural Oficralde
Públi(àçôes, na Sêc.eta.â Municipâl de Cuhu.a e no site dô Muncipiô nô sêÊuintê
endeíeço. https://ww.uniaodav tor ã.pr Eov brleditaldê-chamàmento-p!blico/.

uô.âô de vitóriâ . PR, 29 dê ôutubrô dê 2020.
HILTON SÀNTIN ROVEDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU ERAZ

ntsuLTADo or x atúÍa(Ão
toMÀoÁ oc PRaços Nr 6/2010

Procêse adminGÍatrvo nr rc2/2020
oBrEÍo: "a Poss[/ÊL coNTRATÂçÃo oÉ ÉM?RÉsÁ rsPÊcraLrzÀDA, PÀRÁ o FoÂNEcrMÉNÍo
OE MAÍ'R]ÂL E MÀO DE OBÂÂ, PANA EXECUCÂO DE CÁLCÀMENTO COM PEDRÁS IRREGULÁREs
PoLIÉDRICA', INCLIINDo SERvIços DE PLÂCA DE 5INALIZÂçÂo E RÀMPÂ PÂRÂ PIiIE, No
8ÀIRRO BELÁ VISTÁ, NEsTÀ MUNICIPÁLIOÁDE, DE ÂCORDO COM O CONTRATO DT ÂEPAssE Ng
889413/2019/MoR/CÀ|XA, COM 2 600,60Àr, DE CÁLçaMENTO"

Presidente da Comistão PermanenE de LicitaÉo, no uso dê slas àribuiçõês vêm
por meo deíe comlf càr a proponentê pârticipahte ê a qoem maG intêrê$aL qúê o ápós
pÍoce5e de conlerência e dêvido regGtro dà propGta dê preço da emprêsa Têr@ee
P.eíadoras de Seoiço, LTDÀ, segúindo o p.eúslo no êditál dê licitâçâo conforme o têm 12
JULGÂMENTO E CLÁsSlFlCÂçÀO DÁ5 PROPOSTÀS DE pREçOS, subilêm "12.4. Parà todos os
efeild erá .ôntidêíãdo coíeto e várido o preço unitário indicâdo pêlá Proponenr. nã
propostâ dê prêçô!|, quê:

lrà hâbrl.rádâ ã êmpr".õ TtRcrREÂ - PFESTADORÀS 0É SEBVICOS LIDÂ . c\Pl
2LIl6 /67l0@l 50. pêro MLIOR PR[(O GtO&Â. d. RS 427 a56,16 (q-àtÍ«enlos e v'nt€ e
sête mil, quârocehros e.inquêntá ê sêis rêait ê dê:8sêk.êntàbs)

Wên.êdâL Br., PR )6 dê outuhrô dê Toro
FÁBro aNTôNio BAÍrsÍa DÂ RosÁ
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ESTADO DO PARÂNA
PREFEITURÂ It{UNICIPAL DE UNtÃO DA VIÍóRIA
Rua Dr. Cruz l.lachado, 2O5 - 3" e 4'Pavimentos
Fone:42-3523-1O11 e-mail:pmuva@net-unlao.aom.br
cNPJ 7S.967.760/OOOI-71
Site Oficiãl: www.unieodavitoria.pr.gov.br

Jl!\

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E IULGAMENTO DA

CHAMADA PÚBLICA Ng O5/2020

O Aviso de Licitação foi divulggdo nos seguintes iornais:

o Jornal O lguassÍr - Ed. 4217, em i0 de outubro de 2020;
c Diário dos Municípios do Paraná ANO tX I N." 2128, em 30 de outubro de 2020;
rr Diário Oficial da União - N." 209. ern 03 de novernbro de 2020:
Í- Sir? da Prefeitura wv,v,.un iaodov iloria. pr. gov. br. /rrÀ.' LICITAÇÀO:

Às t4:00 horas, do dia 27 de novembro de dois mil e vinte, na Secretaria Municipal
de Cultura de União da Vitória, localizada na Praça Visconde de Nácar S/N, Estâção União,

de União da Vitória/PR, Centro, com a presença dos membros da Comissão de Análise e

Estudos para Aplicação dos Recursos Instituída no Decreto Municipal np 274/2020,
Daniele Borges de Lima (Presidente), Vilson José Kotviski (Membro) e fescica Aparecida
Roiek Olbertz (Membro], terá início a sessão para abertura e julgamento da

documentação, dos proponentes interessados em participar do certame. lnicialmente,
verificou-se o protocolo dos seguintes interessados:

PROPONENTES PESSOA FÍSICA

1. CÊZÂR ALVES DO AMARAL CPF n.e 726.283.249-20 - Protocolo n.e 001

União Vitória/dâ PR

OÉ UNi

FLS
ôq

o

L

J

Data e Hora de Abertura da Sessão

27 /11/2020 às l5:00h
Data e Hora de Encerramento da Sessão

27 / 17/2020 às r8'.00h

Obieto: O presente edital tem por objeto o credenciamento para recebimento de subsidio

oriundo da Lei Federal 14.017t2020, inciso lll, destinado a selecionar projetos com conteúdo

digital artístico e cultural autoral, já Íinalizados pâra serem exibldos por meio de plataformas

de streaming e mídias sociais do Município (1-3h), mais contrapartida presencial em 2020 de

40h. contados a paÍtir da assinatura do contrato, tudo de coníormidade com as
especiÍicaÇões constantes neste Edital e seus anexos.

Comissão de Análise:
Daniele Borges de Lima (Presidente) - Decreto n.q 274/2020
Vilson fosé Kotiviski [Membro) - Decreto n.a 274/2020

léscica Aparecida Roiek Olbertz [Membro] - Decreto n.e 274 /2020

União da Vitória/PR

União da Vitória/PR2. LUCIMARA FERREIRA GOMES CPF n.e 025.090.779-88 - Protocolo n.e 003

3. DEBORAH CRISTINA 5. SEDOR CPF n.e 100.474.609-11 - Protocolo n.e 005

4. IVAN MARCELO GRITTEN CPF n.e 026.860.899 - Protocolo n.e 006

União da Vitória/PR

União Vitória/da PR

União Vitória/da PR

5. MARLON MARTINHO BAUER CPF n.e 041.193.889-48 - Protocolo n.e 007

6. JEFERSON SÁ CPF n.s 057.955.459,70, Protocolo n.-ô OO8

7. CESAR LUIS RUBEL CPF n.e 032.729.599 63 - Protocolo n.e 009

8. MICHEL RODRIGUE5 CPF n.e 387.751.768 40 - Protocolo n.e 011

9. VANESSA DE FÁTIMA MARTINS CPF n.e 055.332.7L9.45 - Protocolo n.e 012 União Vitória/da PR

10. JOÃO SLtWINSKt PRTMO CPF n.e 091.994.469-87 - Protocolo n.e 013 União Vitória/da PR

11. SCHARLENE LUCIARA AMARANTE CPF n.e 032.471.189-18 - Protocolo n.e 014
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União Vitória/da PR12. ZULEICA DA FONSECA CPF n.e 039.246.719-06 - Protocolo n.s 015

União Vitória/da PR13. ALESSANDRA MARIURI S.DE SOUZA CPF n.e 889.417.639-15 Protocolo n.e 016

União Vitória/da PR14. CIBELE APARECIDA CAMPOS CPF n.e 017.085.859-66 Protocolo n.e 017

União Vitória/da PR15. SÔNtA BEATRTZ VIEDA PYSKLEVIÍZCPF n.e 340.935.599-53 - Protocolo n.e 018

União Vitória/da PR16. CINÍlA DE LIMA PACHECO CPF n.e 063.875.579-41 - Protocolo n.e 019

união vitória/da PR17. CRISTIAN KRAEMER CPF n.e 052.655.579-82 - Protocolo n.e 021

união vitória/da PR

União Vitória/da PR

18. LUANA LUISA LUCZKA CPF n.e 070.17L.7a9-O4 Protocolo n.e 022

19. ACLAIR HELENA SCHUTZE CPF n.e 545.951.180-15 - Protocolo n.e 023

União Vitória/da PR20. MARIA S.FONSECA PAULA STROBINO CPF n.e 016.080.429-95 - Protocolo n.e 025

união vitória/da PR

22. RÉGlS LEMOS CPF n.e 092.152.669-50 - Protocolo n.e 027

união vitória/da PR23..JONl MARCELO GLEICH CPF n.s 475.879.1i9 87 Protocolo n.e 028

24. DENIS RÂNQUEL CPF n.e 086.591.909-71 - Protocolo n.e 029 União Vitória/da PR

União Vitória/da PR25. NÁRCtA ESTER KELLMER KULTCHHESKI CPF n.s 017.876.199-07 - Protocolo n.s 03o

União Vitória/da PR26. LUCAS EDUARDO DE ANDRADE CPF n.e 1.01.576.369 33 Protocolo n.e 031

27. ROSILDA APARECIDA DE ALMEIDA CPF n.e 81.7.614.819-91 Protocolo n.e032 União Vitória/da PR

União Vitória/da PR28. LtCtA SÔNtA WTLLUWEIT GAERTNER CPF n.e 243.796-629-34 - Protocolo n.e 033

29. FABIO ALESSANDRO B. DOS SANTOS CPF n.e 103.765.129-46 - Protocolo n.e 034 união vitória/da PR

30. JULIANO PRZYBICHEWSKI CPF n.e 089.219.029-96'Protocolo n.s 035 União Vitória/da PR

31. JOELMA GIARETA BUENO CPF n.s 809.518.219-20 - Protocolo n.e 036 União Vitória/da PR

32. ROQUE CORRÊA CPF n.e 724.327.369-34 - Protocolo n.e 037

33. MARCIO WAGNERR F. DE LIMA CPF n.e OO9.962.229-79 - Protocolo n.e 038 união vitória/da PR

34. TATIANA GEWEHR TRINDADE CPF n.-'051.625.439-18 - Protocolo n.e 039 união vitória/da PR

35. MARIO CELSO HLATCHUK CPF n.e 034.068.019-94 - Protocolo n.e 040

36. MARCOS AURELIO BALABAN CPF n.e 088.148.629-90 Protocolo n.e 041 União Vitória/da PR

37. MAURI ROMERA DE MELLO CPF n.e 249.665.1.98-88 - Protocolo n.e 042 União Vitória/da PR

38. OSNY PINTO JUNGLES CPF n.e 051.552.029-22 - Protocolo n.s 043 União Vitória/da PR

39. LETICIA DE FATIMA LACHOWSKI CPF n.e 110.198.619-08 Protocolo n.e 045 União Vitória/da PR

40. GILBERTO CORDEIRO JUNIOR CPF n.e 067.41.1.649-60 - Protocolo n.e 046 união vitória/da PR

41. ISRAEL CHECOZI FERREIRA CPF n.e 02L.693.629-24 - PÍotocolo n.e 047 união vitória/da PR

42. MARIO ANTÔNlO SIQUEIRA CPF n.s 00r.773.759-24 - Protocolo n.e 048 União Vitória/da PR

43. MARINA LITVIN CPF n.e 108.947.579-97 - Protocolo n.s 049 União Vitória/da PR

44. PATRÍCIA CHECOZI FERREIRA CPF n.e 055.156.669-84 - Protocolo n.s O5o União Vitória/da PR

45. JANETE APARECIDA DIAS PEPPES CPF n.s 018.257.439-32 - Protocolo n.s 051 União Vitória/da PR

46. LEANDRO CORREA PEPES CPF n.e 054.480.739-13 - Protocolo n.e 052 União Vitória/da PR

47. FELIPE ANDRE PÉTOLA CPF n.s 086.023.079-18 - Protocolo n.s 053 União Vitória/da PR

48. EMARIELLY GEORGEA RAMOS CPF n.s 072.551.629-16 - Protocolo n.e 054 União Vitória/da PR

49. ROSANGELA A.PEREIRA DOS S.RAMOS CPF n.e 580.596.019 20'Protocolo n.e 055 União Vitória/da PR

50. JACKSON BRUNO DE SOUZA CPF n.e 081.366.849-28 Protocolc n.e 056

51. FABIANO SARUVA CPF n.e 085.068.249-58 - Protocolo n.e 057

União Vitória/da PR

União Vitória/da PR

União Vitória/da PR

;

52. JOFRANCIS MARTINS GELCHAKI CPF n.s C90.524.609-81 - Protocolo n.-o 058

Página 2 de 3

21. GABRIEL LUCAS DOS SANTOS CPF n.e 107.102.269-50 - Protocolo n.e 026

união vitória/da PR

União Vitória/da PR

união vitória/da PR



ffià

lffi
ESTADO DO PARÂNA
PREFEITURÂ MUNTCIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr, Cruz tilãchado, 2OS - 3" e 4' Pavlmentos
Fone:42-3523-1Olr, e-mail:pmuva@net-uniao.com.br
cNP) 7 5.967 .7 60 I OOOL-71
Site Oficlal; www.uniaodavitorla,pr.gov,br

OÉ

FI.S
h-'
t

J,'-* À

DANIELE BORGES DE I.IMA
PRESIDENTE

./.

VILSON sÉ K0TIVISKI
MEMBRO

/ 6'-. t<
ICA APARECIDA ROIEK OLBERTZ

EMBRO

TOCATIDADEPRoPoNENTE PEssoA JURíDrcA

1. cENTRo DE TRADTçôEs GAúcHAs FRoNTETRA DA AMTZADE

CNPJ n.e 77.173.758/0001-03 - Protocolo n.e 002

União da Vitória/PÁ

união da vitória/PR4. ARTSTtDES LEO PARDO 05184239723

CNPJ n.e 29.703.383/000146 - Protocolo n.e 004

União da Vitória/PR3. OLBERIZ & ROIEK LTDA

CPF n.s 08.345.138/0001-34 - Protocolo n.e 010

4. WILLIAN RODRIGO FERREIRA 04249206971.

cNPJ n.e 24.795.27210007-93 - Protocolo n.e 020

união da vitória/PR

5. AssocIAçÃo cULTURAL PoLSKA-BRAzILIANA KARoL WoJTYLA

cNPJ n.e 12.102.525l0001-u - Protocolo n.e 024

União Vitória/da PR

6. cÊNTRo DE rRADtçÕEs GAúcHAs os BtRrvAs

CNPJ n.e 06.353.26110001-71 - Protocolo n.e 044

união vitória/da PR
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Pré<isando de mais

visualizações?
Anuncie aqui.

4299942-41'.!1
ESTADUAL

Qu nrajeira 26 de Novêmbro de 2020 -
O IGUASSÚ

SECREÍAR|I TTUNlcIPAL DE CULTÚRA

avtso oE coNvocaçÁo p R^sEssÁo PúBtlca

cH^c^rENÍo PúBLtco tt-' oa.2o2o

o Múnr.ip o dê unrãôdâ vll5nê/PR .omuni€ â6 
'nr.Dssad6 

qú6
É.12aé 

^a 
óià 21t11Da2o às 11h00min â .b6nuÉ dG Gnrelop.s

@ntêndo à d@menlação neesaÍiâ páé ô @dêno.m.nb
do CHÂMÂMENTo PUBLlco sup.6c'lado e quê reí por ôbj€ro â

ns.tlçlo do .spaços aí lsi cos 6 cu ltv EIB m ic@ê6p.e5à6 ê p€q u. has
êrlpltÉ críuÍa's @p€Ííuas, rsrituiÇóes é o,gandâç&s úlrúEis
llMintia quê tivêEm suâs âlividádês mtemmpidâs por roÍç€ óas
ú.did4 d. Gôrâõê.rô §oc'ar 6m vidudê dâ Dándêmiá dê cóvid-19,

psó nÉ d. r6ceb,m6nro dos Í6ôues dênon,nàdos SUBSIDIOS. dê
q6 M o 

'ncie 
ll do aôgo ?da Lsi FedêErno 1,10i7 dê 29 d6
luôhô de 2020 (L€' Ard[ Blánc).

PREFEITUFÀ MUNICIPAL
DE uNrÃo DA vlTóRra
ESÍADO OO PÁFANÂ

LOCAI- SeEllno Mun€ipa dê CulruÍa s uadô na P€ç, \rs6ndê
ná.ár. s/N - &raçãô unlão, cenr@ - unrào dâ \Ílóna/PR.

ouLú h6@çõês luhlô à Se.rêlana Múni.ipâ1dê cúltuB ê nô silê
uun cipiô rc seguinl€ endeBç.:

ftIp. //\rw.u.Éodâv ro.â pr g@.bíod aljê chanán€niôÍublL@/

:.ô.FH PREFEITURA MUNICIPAL
DE uNrÀo oa vlTóRta
ESÍaDo oo PÀRÀNÁ

SECRÊTARIA ÍUNICIPÂf OE CULTURA

avlso DE co[voc^çÁo P R sEssÀoPúalrc^

cH^naxEMTo PúBUco x.. osa2o2o

o Mlnicipiôde uniá. dâMIóÍiá/PR @mu n Éa aos ifiê rê ssádos 
'rue@aliaé no dia 27111nazo à. 1sh00min á 3bêíu€ dG envelopês

dtÉ.do ã rrocm.ração n@ssána pâã ó .Íôddd.m..b
do CHÁMAMENÍo PUBLlcosuo.ácúno o q@ r.h !d oqêlo ê

*leçao d. prcjêrG @lruÍâ,s de pésôás ll3lê 6 tuÍidicas d. d re ro
pÍivrdô qúe Éebê.ãô i.ftnl s. âlÍeés da Lei Àlatr Brarc, @m

Écu@ lónslêrúos pêla uniá. pá6 â êxeoç.âo das 3çõês
êmêrgânoiê s dêsl'rêdês e s€iorculru@|. d€ qúe ráE ô incre llldo
áá.2dá LêiFêd€.â no14017/2020,a Lo ÂhnAbnc, delmáá

mvirenkâ pÍôduÉó úlrú€ do Mú^'ciBo

LocÂL s€crêtãriá Múnic'pa dêcurl!.a. stuâda na Pr6ça v'súnde
de Ner 9N - ÊsraÉo Unéô Cênib- Uniáo da VilóE/PR

oulÍas rnlômaÇóâsjúnrô à sêcÍêEnâ Mon cipêlde cuhrÉ ê no sne
do Munrclpio m s€guint€ sndú€ço

hnp§l&ew.uô'âodaúúa p. q& bredrtal-do{ha6êrentGpublic.'/.

Unão da \4rora/PR 25 de novcdrbÍô de 2020.

o8n ele Bdg€s de L'@
Se.reránâ Mun'c pâl dê CulluEOanLêlo Borges dê Lima

Sec.êtána Munidpâl dê Clllu6

; {r' ! PEEFEIÍUFA MUNICIPAL
DE uNÁo DÀ vtÍónta
EsÍaDo Do PÀRAIÁ

avrsq oE HoMolooÂçÃo
otspENsÂ oE LtcÍTAqÂo N." 6r)/2020 - PRocEsSo N'1922020

Hmdooo á D spêns6 de Lic iação n! 60/2020, qu6 têh 0oÍ ôqêb
Locaçãó d! imóvêl lôc.lizdô nâ Eslrádâ AndÉ Balardin N'136.

Cdo â C@nrôs, em Un'áo da Vírinô PR @têndo úm bámcã.
dê 6crom, deinâdo áô fu.oônám6nto dá aRcREvl ' as@áção dos
RêcicládôÉs e Côlêlô.6 d ê R ê. clávêis do \,hlê do lguâçu ê qla I é
@sDônsiNd : em íávoí de MÂRlÀ oE LOUROES STECI{ECHEN

rm l.a no CPF i.' 772.2&..59'72, óm o VâloÍ Glo5âl d€ RS
í3.5ô0.00 (Tbzê mil ê qúnhênrôs rêâ6). páE qué prcduz. os êfêilc

lêgc \ dá -e F.de a n'3 666 93. ss âlhBçó€c pask,6?(

EXTRÂTO OE CONÍRÂTO

oBJETo: L@ç.ào d€ rmôwl L.âlp.do ns EsrÉdá andÍó aãbrdhi N"
106 Côlónr. Côrentês, em Uniáo da \ridÀâ - PR, ónlehdô um
&mcão de 600mzdssdnãdo âo íuncionêrenro dê ARoREV{ -

Àsqâção d6 Rsicliâdús ê Coreio6s ó6 RectráE s do Varé do
lguâql ã qúâr á 6réspônú€l

CoNÍRATANÍE Prcíê uÍa Muniooáldê U. âo dâ Vitôm ' PR/H'lrq

CONÍRÀÍÁDÂ(S) MARIÀ OE LOURDES SÍECNÉCHEN CÊF n'
772.264.459-72 Têmodô C.nraio no 3132020 (6215) Vâld Clôbá

R$ ll500 001Í€zê m ê quinhenlos rca's)
DÁTÁ oa HoMoL ocÀÇÁo 2411rEo2o

oÂÍa DE ÂsstNÀÍuRÀoo coNÍRÀro 2alí20t0
PRÂ2o oE vl6ÊNcrÂ 03 (@s ) nes6 (24x 1/2020 â 23D2l2021)

FUNDAMENTO LEGÁL: An. 24" L.o$ X' dâ Lêi F.dê61 n' 3.666/93,
@ suas allíaçócs

FOROI CmêÍc dê l.lhiàô dâ V l,óÍiã

Hdn ssnrh Rov.{râ
Pcí.ilo

BLICA FEDERATIVA OO BRASIL

PREFEITURA MÚNICIPAL
DE uNrÀo DA vlÍóÊtÁ
ÊsTADo Do PARÀNÁ

ESTADO OE SANTÁ CATABII'IA
Munlclplo ê ComâÍcâ d. Pono Unláo

1 ' Tâbellonato do Nota3 e Protoaios
dê Íítulos dê PoÍlo Uniáo

Pâulô Mârtina dê Sôua - Íâhêlláô lnlêrlno
Bua Prudênlê de Môrais.06 - CEP:8S.,1O0{00
Pono Unráo ' SC - Fone/Fd: 142) 35224157 -

Emã l: rabl porlou niao@holmail,com
Horário dê arsndim€nro das 8:00 as 12100

6 das 14 00 as 18 00

Pór nâo te.êm sdoenconlíadoE possoalmenl6 nos
êodsr6çc a mim loínôcidc ou r6dsâÉm-se alomâr

ciôncia 1âço sabs aos quê nrêr§ar qúê ô pra.ênrê EoITAL
ürcm ou deleliveÍem conhscmenlo, quederam enlrada

hesre O[c@ pdrd sêrem proleslados conra os responsaveE
apc d6coÍido o prao d6 03 (lrôs) d,âs, os tilulos com a§

seguintss ca.acleÍíslicás:

ÍERMO OE ADtÍÂMENÍO DE LrCtÍÂçÃO
DTSPENSÂ DE LrCrÍÁçÂO N" a3/2020 PROCESSO N" 133/2020

oêJETO OO CONTRÂÍO. Côhrrânçao, EMERGENCTÂ1, d.
íúlt6.ir,sriéoE ám ênlem6qêm ên dêóíáMiê dâ pándemi.

covlG1g. @nlo@,usrili@riÉ da s3@ra.6 Muniôp.lóê s5údê ê
Ptt6- Ô Châmamsnto pêB conrÉrãç:o Emlgênci.l . êspálõ.no

oêlô Deoêrôn'1112020
CONTRÀTADO(S):

^IEL§ 
ROTHENAUCHER Têm 

^díú 
nc 12020 (621,r), ersdre

ao Clnúaro no 21312020 (604,{)
Obs. Ca.@kdo.

FORO: Com..e dê Lrdàô dá Vriônã.

Sacado...........rKÁBINA CHÀOr.§ FOFSTNEF
CNPJ/CPF......: {)46.671.52S31

Íitukr/E§péciê : 01,t6313 Duplicâtâ dê Vendâ Uêícanlir poí
hdicâçáo

ProtMlo... .... : 75606
Dáa ,imíê pa.â cwp.imento da obngâção: 01 /1 2/2020

!ln'ãôdá vróôá.24 de novembro d€ 2020

&v MunlcÍpio d€ Porto vlrória
nú oúrdô GêÉ d, srrv.. ,17 - f@: (.2) s7!12r 2

M.porioütôn..pígôtrbr
avrso DE LictÍaÇÀo- pREGÀo ELETRoNtco

PROCESSO AOÀ N tSTRATtVO No 1 20/2020 , PROCESSO
DE COMPRÁ N' 12212020. PREGAO ELEÍRONICO N'

064,2020 OBJEÍO Regisko de preços párâ tuDra e evênllal
âquisçáo de €.9âs de gás GLP 13k9, bêh 6mo re6rgas

oârá botitão P45, aue serão ulilizados Dor lodas as
*crehnas da Preleilurô Municipãl de Poío Vllóna pâÉ o
pêriôdô dê 12 (dôze) haes Fômâ dê jllgâmênlo Mênor

P.eço po. ltem Nôdia 1411212020, sendo o reôebihênlô dâs
propostãs:alé ãs 08h30mrn, áberlorá ê avaliaçáodas

prôpostãs: a pãrnr das o8h3l min. lnic'o da sessão públi@ de
displla dê preços: a paftndâs 09h00mn após â avaliâçáô

das pópostas p€lo{â) Pregoêrc(a) LOCA!: siÚblloro br-
"A@ss ldenlifedo no link - licitâcões'. PáÉ todás as

rê'erênciás dê lenoo 3êré obseruaoo o rcÉnô oê Brásrld
rDF' l\FORMACôES O edrr,ále seus ànerôs ôodeô rer
obtidos noSêtorde Comorês e Licitacô€s dá Prêíê(urá

Munlcoáldê PonoVilóná/PR. dâs 07h:00min ás 12h:rloBin. ê
das 13h 00min as 17h:00m n nôs d as útêis. ôu âlndá nô sile

ww.úíôútôná oÍ.oôv.br- Mênu LÉitácóês: Ouras
inÍomacôes oelo ê-mail: licilaeolapo.tov toriâ.o..oovbr.

Pono Vitóriá PR 28 d€ oúlubÍô de 2020. kun Niêlsen Júniôr -
PÍêÍe o Municioâl

Edilal aÍxado em: 26/1 1/2020
Pono Uniáo, 26 de nownbro de 2020

Tán â Fátmâ dê Sôuza

L

ÜNÇ-o

c
J

a\nso DÉ HoMolocÂÇÀo

PR€GÀo ÉLETRÔ |co N . 722020 - PRoCESSÔ OE COMPRA NJ
15012420

o Peíeno MuniciDôrdê u.ráo da vilôna PR no ue d53 âlÍibr'çó6s ê
@m íundâmênio no an a'. xxll, da Ld Fêd6Bl n' 10.5202002 0an
43 vl, dá La Fêd..ãln'3 666/93, ltoMoloGÀ êm 25/112020. o

'esuh!óo do Êê!áô EléúM'6ro724020 tupôr€roéa
cônrÉrâçâo dê .mp.* espeoeltrâdá @ 6mô dê s.guBnçá

êlerónE pô€ toruciheniô. mêdi6hiê lõBéo de oqu'pêrenros,
sM@i mà.ulênção ê uso d€ enwáE páE êfôruár ánâli*

úporiarcnral da @lhá $ánâ !óâná do municipir 6lrsres da . luÍa
de prâ6s dê wiôu os ê i.mbéh ôs rêoisrós dê imâgens êm pônlos

@hsideÉdos 6slÉéei@ ob€ddl&s as êspêcifeÉ€s e 6ndiÇaês
õêfnrdâs no Tem de Rel6rÔncia (Áíêxô 0l ). €m f.vor dã êmD.€s

wNl EOUIPAMENTOS ELEÍRÔNICOS LToÀ, 'nstâ 
nô CNPJ $bô

n'05 092.01sm001-!0 om ô Válor Glohàldê R$ 393.720 00
(Trezênros e novenia e rcs milsel@nt6 ê únlê reâis). oât. do

Hmbga€o 25/11/2020

ÉXTRÂTO DO CONTRAÍO AOMTN |SÍRAÍ|VO N.3r,4/2020 í6216t

CóLáio n'...: 314/2020 (6216)
ConlÉiânrê...: Prêrô'tuÍa MUnEDál Uniáoda V[ôdá.

conr€€da. wNl Equ páruntôs Elê1ón6 Ltda. - CNPJ n "
05092.015r'0001-40

VâloÍ Global....... .. R$ 393 720 00 (ÍEzêntos e nowntaêlésmil
siâe.ics ê viíte eáis).

Dâr. dea§náruÉ...... ...: 2r112020
PÍ&devEênoá... ..lni.o:25111t2o2o Íént o 25t11t2a21- 12

L'CMêO PREôÁO ÊLETRONGO N", 72020
R@ls. ... Oolação 2 006.3 3 90 39 m.00.o0.m (31 )

2.006.3.3 90.3S 00 00.ô0.00 (32) 2.006.4 4 90.52.00.00.@.00 (38)
2 oao 3 3 90 3S.00 00.00 00 (430) 2.0ô0.4 4 90 52 00.00.00.00 (.Í32),

2 oao .1.4 90.52 m 0o.m.00 Í433)
ObÉro . . . r contBlâçáo de empre 6púd'2ádâ rc Étu de

*gurançâ el€rón ôá paÉ Íômêam6n1ô, mdianlê l@Éo dê
equrpatu.bs, *úÇês, mânulenÊo e u$ d€ sôtvàes paE eíéluá.
ànáli* @poiarenrâr dâ mãlha vián6 uóánâ dô municípE âlrâvê

da r6rtuBdê plMr de veiculose lanbén os Gqislros dà mágâôs êm
ponios @ÉidêÉd$ ê§lrálégi@. obedaids âs $p€oli@É€ô e

@nd'çóês d.fi^ilás no Têmo dê RêÍê.ôncLâ (ÂÉxô 01)

un áo dá \nbnalPR. 2s de nôvêmbro d€ 2020

§ílr.r,T.er
I i-.!r.: r§;,

PFEFEITUFA MUNICIPAL
DE uNtÁo DA uróBra
Esraoo oo PÂFÂNÁ

o ftêLiro Vunlop.ldê LJn'ão da Viróna'PR, sr Hirrq Serin
Rd.dá, bro púble á REVOêÀÇÁO dê L oiaç.o modàlidâd.

Fà!t!o Pteioa no 60/2020 - Pr@s$ de L orâÇãô n' 12712020
Obj.io: R.g âtô de Pcç6 p€/á rom@@nro dô peça§ orEihá'E ô

âa.ó.b. d. pnmên I.hã, d6l'Bdos ã mênut..ç3o ê r.pã@ dc
Eloltl6 hrês, pê*õos ê ôn bus Den.Énr6 à írôra dá PrcíêfiúE

Mu.dpâr dê irniàó dâ vróÍÉ - P8râhá, 6nídro dndiçóês,
qúnüdd6s ê e Ísê nc'ás esráb6lecid6 s 

^srê 
sd 

'rái 
e * u s á neros.

Cs bé. n6 rere do Ân. t9 da Lêi FêdêÉl nó 3.666/93 ê $ás
.t ràCó.s. â RêvdsáÉo íáz-* 

^êÉsúÉ 
d6údÕ á albBgó.s

3uh3laftia s â *rêm Íeâlizádas ná esrÍüuh do êdilá 6níômêp.lte Tao'@ & SecÍelatu Íéspônsá@1. Csbê inl@í e,rlds, qu6
.pôt ti6rês rel)§nc, o 

^do 
Ed(6 3e.á cránç.do Dala da

Rêvoga*o: 25/11,2020.

H,hoh $nrih Rovêda
Prâíêito

PFEFEITUBA MUNICIPAL
DE UNIÀO OÁ VITOBIA
ESÍAOO DO PÂNANÀ

avtso oE REvocÂÇÀo

PROCÉSSO to r2712020

Munlcípio d. Poío vitórlá
Âúâ o.vlrdo GoÉ d, sn{, ri7 - f@r (.2) 357}1 2r 2

Iw.poáoübÍiá-pisovbr

EXÍRÀÍO DE CONTRATO NO 22712020
PROCESSO ADMIN ISTRAÍIVO: N. 1 1 9/2020

pRocEsso DE coMPRA No 119/2020
otsPENsA N! 035/2020

coNÍRAÍANÍE. MUNrcípro oE poRTo vtTóRtA-
CONTRAÍADO WAGNERBOHN/CNPJ: 18.294787/0001-

07. OBJETO Conúâiação de emp.ee paE seMcos
fologóf@s, @m impressão de íolôs no iamânho 15 r 21 em
papelÍoloqráfico,osco. PRAZO DE ExÉCUCÃo Alé 31dê
dezembrodê 2020 VALOR R$ 2 295,00 (dois m,r. duzênros

€ novênia e c.6 reais). APLICAÇÁO DE MULTA:Compete à
Conrralanre FORO Comar6 de Uniáô da Viróna. Estado do

Paraôá Porlôvilona PR,25 de novemb@ de 2020
kuí Nielsen Júnor WAGNER BOHN,'

PeÍeilô Municipal CNPJ: 18 294.78710001-07
coniÉlanre conrÉládá

;n,\=,

súMuLÁ DE REoUEBTMENTo DE LrcENça
PBEVIA

A empresa Areial do Vale Ltda., inscrita no CNPJ
sob no 81.244.253/0001 02. lorna públ,co que rrá

requerer junio ao lAT, a Licença Prévia para
alvidadê de extraçâo e comêrcra|zàçao de arera.
â ser implantado no processo ÂNM 826.641/201 1,
na localidads da Colônia Guariroba, município de

llnião da Vitóriâ. estâdo do Paraná.

Publicação Legal

Fi-S



Art. 2'Os recursos para abenura do Crêdito Suplementar de que trata
a prcsente Lei, será utjlizado Superávit Financeiro de Exercicios

anteriores na respectiva lonte-
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na datâ de sua publicação.

União da Vitória. 24 de noYembro de 2020

PublicÀdo por:
Mârco Antônio dc Limâ

Código ldentilicador:066BlA^5

SECRETÀRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
(.(}MPRAS F, LICITAÇÔES

LEI N'1896, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

DISPÔE SOBRE REVOGAÇÀO DA LEI N
4525,2015.

A Câmara Municipal de União da Vil(iria, Estado do Paraná. aprovou
o PROJETO DE LEI :\,J" 3a/2020. c eu HILTO:\,i S^NTIN
ROVED \. Prcf(ir,' Vuniurnâ1. iancron,, a \cgrrnlc:

LEI:
Aí. l'FicÂ Revogadâ â Lei n'.{525. de l.í dejulho de 2015, que trata
sobre o protocolo de intençôes celebrado p€los municipios de Porto
Uniào-SC € União da Vitôria-PR, visâodo a conslituição dc consórcio
público intermunicipal para gestào aeroportuáriâ e dá outras
providênciâs.
Art. 2'Estâ Lei entíâ cm vigol na dalâ de sua publicação.

Uniào da Vrlória. 2-l de noremblo de 2010

tlrol\ s..t\fI\ Rot ED.l

Publicâdo por:
Marco Antônio de Lima

Código ldentilicador: BFEEE49D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÂÇÁO -
COMPRAS E LICITAÇôES

Avrso DE coNvoc4Çio pARA sEssÀo pÚBLtcA

CHÂMAMENTO PÚBLICO N.' O4l2020
O Municipio de Uniâo da VitóÍia/PR, comunica aos inreressados que

.- realizaÁ no dia 27/ll/2020 às llhqqnin a abertura dos cnvelopcs

- "onr.do " 
do"u.iiiã!ãiiÃJlf pam o credenciamenlo

do CHAMAMENTO PLIBLICO supracitado e que tem por objeto a

inscriçào de espâços âni\ricos e culÍurais. microetnpresâs c pequenas
empresas culturais. cooperativas. instituições c organizaçõcs culturais
comuniúrias que tiyeram suas atividades interrompidas por forçâ das
medidas dc isolamcnto social cm virtude dâ pândemia da Covid-I9,
para fins dc recebimcnto dos recursos denominados SUBSiDIOS. de
quc trala o inciso II do anigo 2'da Lei Federal n' 14.017. de 29 dc
junho de 2020 (Lei Àldir Blânc).

I.OCAL: Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça Visconde
de Nácar, SN Estâçào União. Cenrro União da Vitória/PR.

Outras inÍôrmações junto à Secretaria Mudcipal de Cultura e no site
do Municipio no seguinte endereço:
ht!ps://wlvw.uniaodâvitoria.pÍ.gov.br/edital-de-châmamento-publico/.

Uniào da Vitória,/PR.25 de novembro de 2020.

Publicado por:
Mariâ Celestc de AssunÇão Mance
Código ldentiíicador:3063807C

DÁNIELE BORGES DE LIMÀ
Sccretíria Municipal dc Cultura

\t",nv.diariomuni ciDal.com.br/emD l5{)

o
2
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SECRETÀRIA ML'NICIPAL DE ADlVIINIS
CONI PRAS.E LICITÀÇóES-

AVISO DE CONVOCAÇÁO PÀRÀ SESS^O P

O Municipio dc Uniâo da Vitória,?R, comunica aos interessados

rcalrzaú no dia 27/l I,202t) l5h0l)nin a âbcrtura dôs envelo
contendo a documentaçào necessáriâ parâ o credenciamento
do CHAMAMENTO PÚBLICO supracitado e que tem por objeto a

seleção de projetos culturais de pessoas fisicas e juídicas de direilo
privado que Íeceberão incentivo. através da Lei Aldir Blanc, com
recursos tÍânsferidos pela Uniâo pam a execução das ações

emeÍg€nciais deslinadas ao setor cultural, de que tratâ o inciso III do
art. 2'dâ Lei FedeÍa1n" 14.01712020. a Lei Aldir Blanc. de forma a
movinrenlar â produÇào cultural do Municipio

LOCÀL: Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça Visconde
de Nácar. S,N EstaÇào União. Centro Uniào da VitóriaPR.

Outras informações junto à Secreta a Municipal de Culfura e no site

do Município no seguinte endereço:
https://www.uniaodavitoria.pr. gov.br/edital-de-chamamento-publico/-

Ilnião dâ Vir(ir-iâ/PR. 25 de novembro dc 2020

DÁNTELE BORGES DE LIMÁ
Sccretária Municipal de Cultura

Publicâdo por:
Maria Celeste de Assunçào Mance
Código Idêntificador:283827F9

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, Sr. Hilton Santin
Roveda. toma público a REVOGÀÇÃO da Licitação modalidade
Pregão Presencial D" 60/2020 - Processo de Ltcitâçiio n" 12712020.
Obietoi Regisr'o de Preços para Jornecit»ento de pe«r! originuit e
acessórios de primeíra linha, desÍinados a manulençAo e reparcs dos
veículos leves, pesados e óníbus pettencentes à Tota da Preíeifitra
Municipul de União da Vitória - Paraná, coníomc condições,
qurntidades e exigêncfus eslabelecidds nesle ediíal e seu! anelos.
Com base nos termôs do Afi. 49 da Lei Federal n'8.666/93 € suas

altemçôes, a Re\ogação faz-se necessária devido a alterações
substanciais a serem realizadâs na estrutum do edital, confome
PareceÍ Técnico da Secretaria responsável. Cabe informar ainda. que
após ajustes necesúrios, o novo Edital será relançado. Dara da
Revogação: 25ll Ii 2020.

União da Vitória - PR. 25 de novêmbro de 2020

HTLTON SÁNTIN ROVEDÁ
Prcfeito

Publicado por:
Melissa Banhuk Ribeiro

Código Idertifi cador:l0C7l 3A7

SECRETARIÀ MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
COMPRAS E LICITÀÇÕES

PORTARIA I9EO/2020

HÍLTON SANTIN ROVEDA, Prcfeito Municipal de União <la

Vitória, Estâdo do PaÍaná, oo uso de suas atribuiçôes.

RUSOI.\'Ul

Aí. I" ConfoÍme já realizado o pagamenlo da remuneraçào do 13"
Salário/2020, em percentuâl de 50% do salário base aos servidores
públicos no dia 25/06/2020, ficam programados os demais
pagamenlos ao Íinal do exercicio, conforme cronograna:

.rO^- 5,1.\11\ ROt LD.l

CIIAI\ÍAMENTO PÚBLICO N.' 05/2020

SECRETÂRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO -
COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RtrVOGAÇÁO - PREGÃO PRESENCTAT, N" 60/2020
- PROCESSO N' r 27i2020
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avrso or ucnÁçÃo
PnrcÀo ELEÍnôNrco Nr $r/2020

objeto: Rêgisrro dê Preços pârâ a aquisiçãô de móvêis.
Valor estimado: RS 373.570,79 (rêrentôs e setenla e três mil quinhentos e

setenta Íêais ê setenta e nove ce.tavos).
oata:09 de dê:embro de 2020, às 08h30m, iunto a olâ!âÍoíma do

comprasSovêrnâmentaú 8ov.br. hÍôrmâçóês O editâl podêrá sêÍ oblido no sltê
ww.prudentopolis pr.gov.br e dêmais iníormâçóer junro eô oêptô dê ticitaçóer,
localilado nà Ruã Rul sarbosa, 801, ceítro, íone (42) 3'146-8007, dê rêgunda ê sênâ fêÍa
dâs 08h0O às 12h00 e dâs 13h00 às 17h00.

|SSN 1677-7069 Ne 226, quintaJeira, 25 dê novembÍo

PRocEsso LrcrÍÀTóRro Ne 80/2020

o MApa Ns 884365/2019 oo MrNtsÍÉRIo DÀ aGRt
dê UMá MOÍONIVELAOORA NOVA, ANO DE

DÊSPACHO DO POÂEFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍOMAZINA

Avrso oE ucrrÀçÃo
PREGÀo EtEÍRôl{rco Na 36/2020

FI.S a

b3

o

PROCESSO ne 173/2020
OBIEIOT Sêleção de propos5 vien<,o à áqu6ido de @íeçõ4 e @fÍee brpll 6 tê|ffi dâ

e&ir.Éo.là sêsetâG Mu.dpal de Ala*sda to.ial. qÍÉRO oÊ IULGÂMENÍO: Med Crê@ po.
Iteo. SESSÀO Pt BUCÁ t lNi/aro DA ABERTUf,À DOs EM/ELOPI5: 09/1212020 à6 096enin. IOCÂL
D+aÊmi'ro de licitações e Contratos - Rua Benjômn C.nstârt n.c 34O, Gnto, ReMnR. O E4td e
Às5 enâo disponlÉis pa6 dMloàd rc eid«eço eldrôni@l
lrrr.tl7ns223.229:7a16ls\sPortãl/publk/pagnacdêudounkútd?Eiâtdi.ld=622&cÍegqiarê23,
e *úa, slEtad6 pêlo eruil @Mkitác6@erEil.@m.

. oblêtô Regislro de preço5 parô â Âquisiçâo de medicanentos, neces5á.ios à
\, Seretaria Mlni.ipal de saúde Âbenuras de Propostas: 10 de dezembro de 2020, às

09ho0hln l.íormaçôes complêmentares: O Edltal completo pode.á ser examinãdo e
adqui.ido aÍavés do ende.eço eetrônico: http://ww.comprasnet.gov.br iôÍormsndô
númêro do Prêgão e ô códi8o UÀsG 987885. OuÍas informeçôes podêrão sêr obtidâs nâ
DMgo de Lrcrtaçãô dâ P.€Íeiturá Muôi.'pel de São losé do5 Piôhâis, sitâ nâ nuâ Párso5 de
Oliveía, nc I 101 Ceniro, no horário compreendido da5 8h30min à5 12h30min e das
13ho0nin àr 17h30Bh hoG5, ou pelo rêleíohe (41) 3381-6615 ou (41) 3381-6670.

ADELMO LU Z (LOSOWS(I
Prêfeito

PREFEIÍURA MUNICIPAT DE RESERVA

avtso oE LrcrlaçÃo
PREGÃo PâEsEilataL Nq 6al2020

São losé dos Pinhais, 24 dê nôvembrô de 2020
PÂULO CTSÂR MAGNUS(ÊI

Secretâílo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Âvrso oE LrcrÂçio
PREGÃo EtEÍiôNtco itr 20412020

PEcuÁRta E aBÂsÍEcrMENÍo, .onforme especiljcações contrânrês nô tê.mô dê
do Edhal de Licitação,

a prefeirLÍa MJn,c pa de lonar nà, àtràve( dà Coôissão de Licitàçôes. torã
pub[co parà (ônhê.imento do, rnteressados qJe reàl'zdré d [.rlà(ào relÉrentê ào PREGAO
tLErEÔNrCo n' 1612020, no ponàl (ww.bllorB ú)

Valor Íoial d€ Reíerênciâ: RS 627.000,00 Geisceôtos e vinle sete mil reâls).
Ábertura da licilação: 09 horas do dia 70/72/7a2O.
Local da Abertu.a Preí€iturâ Muni.rpâl dê Toóá2in. - P.aça Te.erte loão losé

R beiro, 99 - Íômârina - PR.

O Édnâlcompleto êstá disponivelno site http://tomazinâ,pr.gov,brllicitâ.oês, e
no portal: (s,W.bll,org,bd. Maiôrês êsclâÍec mentos estarão à disposiçâo dos interessados
de sêgu.da à sextaJeta, dâs 8h às 12h e das 13h às 17h., e pelo
email:comD.astmz@hotma I com

Íomarinâ, 19 de novefrbro de 2020.
MÂRCIELE I5A8TL MUNÂRO

Prégoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Rêetua, 25 de novêmbío de 2020
FREOERICO BIÍTENCOURT HORNUN6

Preíêitô

PREFEITURA MUNtctpAL DE sÃo.JosÉ Dos ptNHAts

avtso oa trclrÀçÂo
PREGÃo ElEÍiôttco N. !o4l2020

coNcoRRÊNcra PúBLrcÀ N' o4l2020
o MUN€íPlo Dt ÍURvO (PR), pe$oa juridicâ de dÍelro 0úblico inscrirâ no cNPl

sob o nq 78.279.973/0001-07 e com sede loca iradâ na Avenida 12 de Maio, 353, Centro,
CEP 85.150 00O, Turuo (PR), ôeÍe ato represêrtâdo pelo Prêfeato Municipal. ros termos do
lnciso vl do an. 43 da Lei Fedêral ns 8.666/93 e inciso xXI e xlll dô art. 4s da Le FêdeÍal
nq 10.520/2m2, consideràndo à rêgulaidade do proced,mento erecutado, a adequação da
propo5râ récn,ce e dôs dô.umêntôs relâties à hahilitaÉo dâ emprêsa melhor clàssiÍlcàda
íace às descriçôês e erigênciâ3 pr€viíât pelo instrumênto convGâtóriô, HOMOLOGO o
preesso licitatório dêsenvovido na modalidade Concoíéncia Públicâ N" 04/2020, do ripo
Menór Prêço, cujo objê1o é a Contratação de emprêsa especiãlizâdâ para execuçãô de
pavimêntâção àsfáltca em Íecho da Avenida 12 de Maio, em Íãvor da ConstÍutora Felicitá
LTDÀ EPP {CNPJ nc. 04.33s 1?9/000199), todo êm conformdadê com a Ata dê Abêrtura,
Habilitaçâo e lul8ameôto lavrádá pêlâ Pr8idente dâ Comissão de Ucltaçôes (CPL) do
Município de Íuruo (PR) {Podânâ ôq 3912020) Encâminhêjê os autôs pârâ â celebrâçãô
de contrato ou emissão inst.umenlo comlllenlê

T!too (PR), 2s de novembío de 2020
]ERONIMO 6ADEN5 OO ROSARIO

pREFEtTURA MUNrctpAl DE uNrÃo DA vrróRrA

OSlEÍO: Aqulsção de mobiliários, êqúipâmentôs divêrsôs e eletroelerónicos
p.6.tênder às hecêss'dàdês atuàis oàr Jn'dàd6 dà Sc.rêrànà Dp tdu(açáo do mJn'(.pio
de lol.dolPR, .onÍorÍe dês..rro no presenre aorlAl e TfFMo Df RtFLqtNCÉ DÁTA DE
ÁBERÍUnA: OShOOmiô do dia 17 DE DEZEMBRO DÊ 2020, VATOR MÁX|MO: R3 966.207,31
(n@êcêntos e sessêntâ e seis mil, dlzêntôs e setê rêâis e trintâ ê um cenlavos).

Íoledo ' PR, 25 dê ndêmbro dê 2020
TUIS CÁRLOS FÁBRIS

avrso ot ucrÍÂçÃo
PÀEGÃo El!Ínôtrco Íre t12l2020

OBIITO: ôquislçâo e instalaçâo dê sastema dê exaustão para câptação de
vàpor.s dê Sordura para logâo 6 boos (coifà com eraustor) parâ as Escolãs Municipais e
Cêntros Municipais de Edúcação lnfantil, âtendehdo eriaê^ciar dà Visilà..aa sânitáÍia,
coníorm. de*íito no pretênrê EorTÁL e tERMo oE REÍEa€NclA_ DATA oE ABERTURÂ:
loh@frin do diâ 16 DE O€Z€MBRO DE 2020. VATOR MÁxtMO: RS 275.500,m {D!.êntos e

'r/sêtênt . ciôco mil e quinhéntos reak).

Ioledo - PR, 25 de novêmbro dê 2020
LU|S CÂRIOS FÂAR|S

Preto.no

Àvtso
PnEGÃO Pi6€trO^L . 18Z2O2O

coMuNtcaoo DE rNÍEÊposrçÃo Dt REcuRso aoMtNtsTRÀÍtvo REFERÊNÍE À uclÍÁçÃo
I{Á MoDALIoAoE PRfGÃo PRESENCIAL soB N. 8z2o2o

côhunrco que ro. 
'ntêrposro 

Íe.uÍ3o, .om bâte no ànr8o 4e, i.c,so xvttl, dà Lêi
10.5r0l)0o2, pôr pê4e da eForesa TLO COMÊRCIO Dt COMBUSflVLE [TDA. réÍêrente â
hÀbrl'ràç!ô dàs êôpresês AJrO POSTO pAqrcOI tTDÁ tPP ê Bnr IOLEOO COMERCTO OÉ
COMBUSÍ|VEIS LTDA .o pr@e55o licitàtório nâ modâlidãde dê Pre8ào Presên.i:l ne
18712020 ' Municipio dê Íôlêdo; por entendêr ser t€mpêstivo.

conÍorme dêrerminâ o artigo 4r, tn.iso xvl[, d. têi 10.520/2002, tkam as
êhpresar particlpantes deste cêrtâhê comuni.adas/intimadas q!ê podérão ihpugnálo,
êm quer€ndô, no pra?o de três diâs úrêie á conrar d6ta públiôção.

A cópiâ do reíerido re.ue errá disponivel nô Dêpànâmenro dê Licitaçôes ê ío
pona da transparên.ia da PreÍerturâ do Municípto de Totêdo.

Tolêdo, 25 de ô@embro de 2020
Ll]IS CARLOS FÀBfiIs

Àvtso Da uctÍÂçÂo
ÍoMÀDA DE PnEçOS Nl 59/1020

CHÀMAMÉNÍo PúBUco

Pf,OCESSO Nc 04/2020
O Município de Uniâo da Vitória/PR,.ohunica aos intere$ados que.ealizârá

na dia 27tll/202o d! 14h0oh'n à dbeíurô dôí enverope! (onrenoo a docuFentôçáo
.ecessii,á parã o credenci.me^to do CHAMAM['vIO oUALICO suprãc'tado ê quê têh po'
oqeto à,iÍação de espàços aítisticos ê.ullura's, microêmprêsàs ê pêquênàs êmp.ess
cultlrais, coopê.atilas, instituaçõê3 ê organiraçóes culturais comunitárias qúe tiveram suãs
atividades inleíompidas por Íorça das medidas de isolamênto social em vinude dâ
pândemiâ de Covid 19, pe.á lins dê rêcêbimênto dos re.uBos dênóminados SUBSíOIOS, dê
que trata o inciso lldo artigo 20 dâ Lêi Fêderal ne 14.017, dê 29 dejunho dê 2020 (LeiAldir

IOC L Sê.rêtaria Monicipâl d€ Cultura, sitoedâ nâ Praçe Mscondê dê Nácâr,
S/N - Estâção União, Cêntrô ' União d. Viróriâ/PÂ.

outras informaçõês junto à sêcrêtãriã Municipal de culturá e no 3ite dô
Muni.ípio ôo seguinte endeÍeso: https://ww.uniaodavitoÍia.pr.Bov.brlêdital'de-
chômamento-publico/,

União dâ Vtóriâ - PR, 25 dê novêmb/o de 2020-
DANITLE BORGEs OT LIMA

Secreláriã Municipãl de Cultura

cHÁMÁMENTo PúBLrco

PROCESSO Ne 05/2020
O Município de União da Vitória/PR, comunica aot interetsãdos que realizará

no óie 27/1712020 às 15h@min a abe.tuÍa dos ênvêlopes côntê^do a documentâéo
ne.êssária pára o crêdên.iâóênro dô CHÀMAMENÍo PÚBL|CO suprâcitôdo e que rêm por
objeto a teieção de projetos curruíais de pessoas íis,cas ê juídicas dê dirêito p.ivado que
rêceberão incenrivo, atravê da Lei Aldir Blanc, com recurtos tráísferidos pele Uniãô pârá
a êxecuçâo das ações êmêrgêíriais dêstinadas ao tetor coltural, de que trátâ ô inciso lll do
art. 2r da Lei Fêderàl nr 14.017/2020, â Lei Aldir Blanc, dê íoíma â môvimeôtâÍ â produção
cúltural dô Municípiô.

LOCAL: Sê.retâriô Muni.ipâl de Culturâ, situada na Praça Viscoôde dê Náêí,
§/N E§tacão Uniãô, Cênrro . Uniâo da Vitóriâ/PR.

OuÍât informaçôes junto à Secretaíiâ Municipál de Cultora e no sitê do
Município no seSuintê êôdêreço: httpr//M.uniaodavitoria.pr.gov.brlêditâldê,
châhâmento'p!bllco/.

Uniâo da Vnóriã - PR, 25 dê novembro dê 2020
OAN ÉLE BORGES DE LIMÀ

sêÍetária Muôicipâl dê Cuhurà

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUz DO OESTE

avtso DÉ LtctrÁçÃo
PnrcÃo ElFrnoNtco snp N! 6212020

oBlETo: Execuçâo clobâl (matêriál e mâo-de-obra) dos sêruiços de
construçãô dê CênÍo Municipai de Edu.âção lnÍântil, na Rua Bênto 6onçatve!, Chácãra
Ns 86/87 - c3.1, Lotêemênrô sêde Vilã Novã, no Distriro dê vitâ Nova, rotêdo - pR,

conío,me projetos, nêmoriâl descritivo, planilha orçâôêôrária, cronoa.ama fisico,
íináncêirô e proieto báíco, àiêxos ao rrocetso li.Íâtório. OÁTÁ Dt ABERÍURA: 17 de
DEZEMBRO dê 2020, às 14hoomin. VALOn MÁ(MO: qS 1.119.233,79 (um milhãô, cento
e deze.ovê mil, duzentos e t.inta e três reais ê çetentã ê nôvé.êntavôsl

Objêtô: legistro de Prêços para evêntuàl aqulsição de ôxigêniô gãsoso

medi.iral pà.a atêndime.to a pacientês en donicílios e nâs unidadês básicas de

saúde, bem como nas ambulânciãs do Munl.Ípiô de vera Cru2 do Oêste, tlpo: Meôor
Preço por iteh. Âb€rtuía e julgamento das propottas dia r7/!2/2O2O at 09:00

Edatal no w.comprasgovêrnamêntáis.aov.br
lr/w.verâúur.pÍ.gov.br. Demais informaçõês ôo SetoÍ de Liciraçôes pelo íoõê 045
32678006 ou e-mãils licita.aovêracrur@hotmail..om e preEoei.avêco@email.côm.
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CHAITAMENTO PÚBLICO N." 05/2020 | Prefeitura união dâ vitória

OBJETOT

O pÍesenlê editaL lem por objeto o cr€denciâm€nto pàra í€cebimento de subsjdio oriundo da Lei Federal14017 /2020,
rncrso lll, deírnado à sêlecronar pÍojetos com contêúdo digilat aÍtísti.o e.uliural autoÍat, já finatizados paÍá serem

exibidos por meio de ptâtaÍoÍmâs de stÍeâminE e mÍdiâs so(iãis do Município, peto pra2o de 24 (vinte e quâtro) mêsês,

contados a pãnir da assinatura do contrato, lLrdo de confoímidàde com as espêcificaçõês constantes neste EdilaI e seus

Objetlvo/finalidade: Visã estab€lecer os pÍocedimêntos paÍã o pagamento do subsidio de manutençào de espaço a que se

ÍeÍere o Arl. 2' lnciso lll da Lei Fêderâl n' 14.017/2020i

NúMEto:05/2020

ED|T tS/Â EXOS:

uxrÃo DA vÍ?ôRta

.'.: - -..1i. § EMPRESA

CHAMAMENTO PUBLICO N." 05/2020

VJALID DE: Editalde Chamado Público

PUBUCÁçóES:

VEICULO: JomatOtguassú
D^T^:30/10,2020

VEÍCULO: Dláíio dos Municípios do Pâíâná
D^T :30/10/2020

trEiculo: Diár o oficiãlda União.
D^Í :03/1r/2020

O IRÂNSPARÊNCIÀ &+ sECÊÊTARIAS !I SÊRVIDOR

Busca

Catêgorias

Acessibitidade

Administração

AtÍicuttura

Assisténcia Socià[

Atos Oficiais

Comunicação Sociâ[

Coronavkus

Desenvolvimento Econômico

Educâçào

Espones
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ESTADO DO PARANA
pREFETTURA MuNtctplt oe uxrÃo ol vrónn
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3' e 4' Pavimentos
Foner42-3523-lOtl e-mail:pmuva@nêt-unlao.com.br
ct{pJ 75.967,760lOOOt-71
Site OÍicial: www.unlaodâvltoÍla,pr,gov,br

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E IULGAMENTO DA

CHAMADA PÚBLICA N9 O5/2020

Data e Hora de Abertura da Sessáo

27 /'1.L /2020 às 14h45min

Obieto: O presente edital tem por objeto o credenciamento pâ!'a recebimento de subsídio
oriundo da Lei Federal 14.A1712020. inciso ill. destinado a selecionar proietos com conteúdo

digital artístico e cultural autoral, já finalizados para serem exibidos por meio de plataformas

de streaming e mÍdiâs sociais do Municipio (1-3h), mais contrâpartida presencial em 2020 de
40h, co|rtados a partir da assinatura do contrato. tudo de conÍormidade com as
especiíií:aÇões constantes neste Edital e seus anexos

Comissão de Avaliação;
Daniele Borges de Lima (Presidentel - Decreto n.e 27 4 /2020
Vilson f osé Koriviski (Membro) - Decreto n.a 274/2020

féscica Aparecida Roiek Olberrz (Membro) - Decreto n.a 27 4/2020
Ivanira Tereza Olbertz (Membro) - Decreto n.0 27 4 /2020
Lecir Konkel (Membro) - Decreto n.a 274/2020
Markus de Vlad Myszka - Coordenador de Atividades Culturais - Gestor da Lei Aldir Blanc no

Município de União da Vitória

o. Jornal O lguassú - D.tJ. 4211;
,= Diirio dos Municípios do Paraná - ANO IX I N." 2'l28:
rr Diário O,+icial da [-]riiio - r.',-." 109:
rr S'úr da Prefei tura- u, t"rr rl n fu m tlov i kri a- pr. g ot'. b r, /rr?kr l- IC ITAÇ ÀO;

Com inicio às 14:45 horas, do dia 27 de novembro de dois mil e vinte, encerrando
às 17:30h, continuando os trabalhos com início às 9:00h do dia 01 de dezembro de dois

mil e vinte, encerrando às 12:00h, na Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória,
localizada na Praça Visconde de Nácar S/N, Estação União, de União da Vitória/PR, Centro,

com a presença dos membros da Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos
Recursos Instituída no Decreto Municipal ne 274/2020, Daniele Borges de Lima
(Presidente], Vilson fosé Kotviski (Membro) e fescica Aparecida Roiek Olbertz (Membro),
lvanira Tereza Oibertz [Membrc), Lecir Konkel (Membro), Markus de Vlad Myszka
(Coortienador de Atividades Cuiturâis e Gestor da Lei no municípioJ, a sessão para

abertlrrâ e julgamento da docunentação, remetidos pelos interessados em participar do
certame.

Passou-se a ahertura dos envelopes na 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃOJ

que foram abertos para anáitse pelos membros cia ComÍssão de Análise e Estudos para

Aplicação dos l{ecursos irrstituíria nD Decretü Municipal ne 274/2020, a análise de toda
documenução, a Comissão e Gestcr declarara. quais proponentes não foram habilitados.
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Data e Hora de Encerramento da Sessão

01/12/2020 às 1200h

frl,w
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ESTADO DC PARA?,iÁ
PREFEIIT'RA MUNICIPÂL D€ UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. cruz Machado, 2os - 3" ê 4" Pavimentos
Fonê: 42-3S23-1O11 e-mail: púuva@net-uniao.com.br
CNPJ 75.967 160/OOO7:7t
Sitê Oficial: www.uniaodavltoria.pr.gov.br

O critério da seleção da Proposta é o certame do Edital de Chamamento
Público nq 005/2020.

Analisados os proietos e a estimativa constante do processo, no Edital da Chamada

Pública, observado os critérios e propostas, a Comissão de Análise e Estudos para

Aplicação dos Recursos Instituída no Decreto Municipal ne 274/2020, declara
INDEFERIDO os proponentes listados abaixo, sendo os demais deferidos:

PROPONINTE PESSOA FISICA

MARIA SALE'ITE FONSECA I]E PAULA STROBINO

Protocoio n.o 025

União da Vitória - PR

LEANDRO CORREA PEPES

Protocoio n.a 52

N RCIA ESTER KELLMER KULICHESKI

Protocolo n.e 30

IVAN MARCELO GRITTEN

Protocolo n.q 06

União dâ Vitória - PR

FABIO AI,ESSANI,RO BALA]]AN DOS SANTOS

Protocolo n.e 34

União da Vitória - PR

EMARIELLY GEORGEA RAMOS

Protocolo n.a 54

União da Vitória - PR

OSNY PINTO JUNGI,ES

Protocolo n.q 43
União da Vitória - PR

PROPGN--ENTS PE§SOA JURÍDICA LOCALIDADE
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? CRISTIAN KRAEMER

Protocolo n.a 21

União da Vitória - PR

ROSANGELA APARECIDA PERREIRA DOS SANTOS RAMOS

Protocoio n.e 55

União da Vitória - PR3

4 IOFRANCIS MARTINS GE],CHAKI

Protocolo n.q 58

I

I

União da Vitória - PR

5 JACKSON BRUNO DE SOUZA

Protocolo n.q 56
l

UniãO da Vitória - PR

6 União da Vitória - PR

7

I

9 União da Vitória - PR

11

L2

Ns

1 cENTR0 DE TRADrÇOES Ct"UCHAS OS BIRIVAS

Protocolo n,q 44
i união da vitória - PR

,at
,K

0 §

LOCALIDADE

I

I

I 
uniao da vitória - ln

I

I
I

I

10 ,ANETE APARECIDA DIAS PEPPES

Protocolo n.a 51
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Em seguida, a Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos

Instituída no Decreto Municipal ns 274/2020 amparada pelas condições estabelecidas no

Item 4 É e L1.5, prevê a apresentação de recurso, iunto ao órgão responsável, Secretaria

Municipral de Cultura de União da Vitória, pelo período de 02 fdois] dias úteis para

protocolo de recurso contra o indeferimento.

Concluída estâ fase e nada mais havendo a relatar, encerram-se os trabalhos com a
lavratura desta ata, que após lida e achada em conforme, é ratificada pelos membros da

Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos lnsütuída no Decreto
Municipal ne 27 4/2020, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos

interessados. Esta ata será extratada e afixada no Mural de aüsos dos procedimentos

licitatórios desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados e para que surta os

efeitos de publicação, conforme determina a lei.
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PRFSIDIiNTE
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MEMB RO
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CICA APARECIDA ROIEK OLBERTZ

MBRO

IVANIRA TEREZA OLBERTZ

MEMBRO

LECIR KONKEL

MEMBRO
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vidades Culturais - Gestor da Lei Aldir Blanc
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Busca ít

US
O8.lEÍOl
O píêsente edital tem por obieto o cíêdenciâmento pàrâ re.ebimento dê subsídio oriundo da Lei ledeíal74ol1/2020,
inciso lll, deslinado a setecionar projetos com conteúdo digitaI artGtico e cuLtuÍat autoÍaL já finalizados paÍã sêrem

eribidôs por mêio de ptatatoímas de stÍêaming e midras sociai5 do Muni.ipio, pelo píazo dê 24 (vinle e quatÍo) meses,

contàdos a paÍtlr dâ âssinâtura do contÍato, tudo de coníoÍmidâde (om âs especiÍicações coníantes neste EditaI e seus

Obielivo/finatidade: Visa eslabêtecer os procêdimentos pâía o pâSamento do subsídio dê mânutenção d€ espaço ô qu€ se

Íefeíe o Ârt.2' lnciso lll da Lei FedeÍat n' 14.017l2020j

úllEno:05/2020

ED|T |S/ÁTEXOS:

Catetorias

lloDALIDADE: Edital dê Chamado Público

FúBr-tc^çÕEs:

o
vEícuLo: lôrnál ô leuàssu

C orrr, rolronozo 
-

rT wícut-o: oiárloaos vunicípiosdo parâná

OAT :30/10/2020

VEICULO: Diár o OÍicial da Unlão.
D^TA:03/rI/2020

Âtuati2âçáo da Covid-19 em União dâ Vil(

Reforma da Casa dâ Famítia dosAmazon;
Íilmo aceleràdo

Acessibitidade

Administração

Agriculturâ

Âs§iíênciâ Sociâl

Atos Oficiais

Comuni(ação Sociat

CoÍonâvirus

Desenvotvimento Econômico

Educâção

Espones

Finânças

Meio Ambiênle

MuLtâs

Obras

ObÍas e SeÍviços Púbticos ê lJrbanos

Ptanêjàmênto

Saúdê

SecretáÍia de Meio Ambiente - SEI\4MA

TranspaÍência

Íransportê

Turi5mo e Urbanismo

Úttimàs Noticias

Atos Oficiais

Todos

DecÍetos

Editais

Leis

Fost5 Íecentes

uniaodâvitoria.pr.gov.br/licitacoes/chamâmento-publico-n-o-05-2020/ 1t2
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Escotês lVuniciDais e CMEIs de Uniáo dê \
êstáo com novos númêros de telêíone

Aluãtização dâ Covid 19 êm uniãodaVit(
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EsraDo Do PÂRÃÍ{Á
pREFErruRÂ ri.ruNrcrpaL DE uNrÃo D^ vrróRra
Rua Dr. Cruz Machado, 2os - 3'e 4" Pavimentos
Fone:42-3523-1O11 e-mail: pmuva@net-uniào.com'br
cNPJ 75.967.760/OOO1-7r
Site OÍicial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

ATA DE ABERTURA DOS RECURSO INTERPOSTOS DÂ

CHAMADA PÚBLICA Ng O5/2020

O Estrato de lulgamento da Licitação será divulgado nos seguintes iornais:

o- Jornâl O lguassír;
tr Diário dos Municípios do l'araná:
rr l)iário Oficial da Iinião:
ú ,tlí(, da Prefeitura- u,tçtr'.uniaodaviktria.or.gor'.hr. /rrr*. 1-ICITAÇÀ( ),

Com início às 14:00 horas, do dia 12 de dezembro de dois mil e vinte, encerrando
às 15:00h, na Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, localizada na Rua Cruz

Machado,205, Centro, com a presença dos membros da Comissâo de Análise e Estudos
para Aplicação dos Recursos lnstituída no Decreto Municipal np 274/2020, Daniele Borges

de Lima (Presidentel, Vilson José KoMski (Membro) e Jescica Aparecida Roiek Olbertz
(MembroJ, Ivanira Tereza Olberrz (Membro), Lecir Konkel (Membro), Markus de Vlad

Myszka (Coordenador de Atividades Culturais e Gestor da Lei no município), foi realizada
a sessão para realizar nova análise e revisar a documentações dos interessados quê, caso

procedente de julgamento, apresentaram recurso interposto por se pronunciarem
prejudicados.

Passou-se a o julgamento dos recursos para análise pelos membros da Comissão de

Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos Instituída no Decreto Municipal no

274/2020, a análise de toda documentação, a Comissão e Gestor declarara, quais
proponentes foram habilitados.

Analisados os recursos e a estimativa constante do processo, no Edital da Chamada

Pública, observado os critérios e propostas, a Comissão de Análise e Estudos para

Aplicação dos Recursos Instituída no Decreto Municipal ne 274/2020, declara em

Pásina I de 3
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Data e Hora de Encerramento da Sessão

09/12/2020 às 15:00h

Obieto: O presente edital tem por objeto o credenciamento para recebimento dê subsídio

oriundo da Lei Federal 14.01712020. inciso lll. destinado a selecionar projetos com conteúdo

digital artístico e cultural autoral, já íinalizados para serem exibidos por meio de plataformas

de streamrng e mídias sociais do Município (1-3h), mais contrapartida presencial em 2020 de

40h, contados a paÍtir da assinalura do contrato, tudo de conÍormidade com as

especiíicações constanles nestê Edital e seus anexos.

Comissão de Avaliação;
Daniele Borges de Lima (Presidente) - Decreto n.a 274/2020
Vilson José Koüviski (Membro) - Decreto n.a 274 /2020
féscica Aparecida Roiek Olbertz (Membrol - Decreto n.a 274/2020
Ivanira Tereza Olbertz (Membro) - Decreto n.e 274/2020
Lecir Konkel fMembro) - Decreto n.q 274/2020
Markus de Viàd Myszka - Coordenador de Atividades Culturais - Gestor da Lei Aldir Blanc no

Município de União da Vitória

n

0

Datâ e Hora de Abertura da Sessão

09/72/2020 às 14h00h

(
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EsraDo Do P^RÂNÁ
PRÊFEITURÂ MU ICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Run Dr. Cruz ilôchado, 2O5 - 3" e 4" Pavimêntos
Fone:42-3S23-1O11 e-mail:pmuva@net-unlao.com'br
cNPJ 7S,967.760/OOO1-71
Site ofi cial: www,uniaodavitoria.pr.gov.br
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unanimidade e concordância DEFERIDOS os proponentes Iistados abaixo, sendo os

demais indeferidos:

Página 2 de 3
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PROPONENTES PESSOA F|SICA LOCALIDADE
'1. CEZAR ALVES DO AMARAL CPF n.o 726.283.249-20 União da Vitória/PR

2. LUCIMARA FERREIRA GOMES CPF n." 025.090.779-88 União da Vitória/PR

3. DEBORAH CRISTINA SANTOS SEDOR CPF n." í 00.474 609-1 1 União da Vitória/PR

4. MARLON MARTINHO BAUER CPF n." 04í.193.889.48 Uniáo da Vitória/PR

5. JEFERSON SÁ CPF n." 057.955 459-70 Uniáo da Vitória/PR

6. CESAR LUIS RUBEL CPF n." 032 729.599-63 União Vitória/da PR

7. MICHEL RODRIGUES CPF n.o 387.75'1.76840 União Vitória/da PR

8, VANESSA DE FÁTIMA MARTINS CPF N." 055.332,719,45 União Vitória/da PR

9 JOÃO SLTWTNSKT PRIMO CPF n " 091 994.469-87 União Vitória/da PR

10. SCHARLENE LUCIARA AMARANTE CPF n." 032.471 .189 - '18 União Vitória/da PR
'l 1. ZULEICA DA FONSECA CPF n." 039.246.719-06 Uniáo Vitória/da PR

12. ALESSANDRA M. SEROTKI DE SOUZA CPF n.o 889.417.639-15 União Vitória/da PR

13. CIBELE APARECIDA CAMPOS CPF n." 0'17.085.85966 União Vitóraa/da PR

14, SÔNIA BEATRIZ VIEDA PYSKLEVITZ CPF N," 340.935 599-53 União Vitória/da PR

15. CINTIA DE LIMA PACHECO CPF n." 063.875.579-41 Uniâo Vitória/da PR

16. LUANA LUISA LUCZKA CPF n." 070.171.789-04 Uniáo Vitória/da PR

17. ACLAIR HELENA SCHUTZE CPF n." 545.951.180-15 União VitóÍia/da PR

18. GABRIEL LUCAS DOS SANTOS CPF n.o 107.102.269-50

19. RÉG|S LEMOS CPF n " 092 152 669-50 União Vitória/da PR

20. JONI MARCELO GLEICH CPF n." 475.879.'l '19-87 União Vitória/da PR

21 DENIS RANQUEL CPF n " 086.591.909-71

22. LUCAS EDUARDO DE ANDRADE CPF n.o 101.576.369-33 União Vitória/da PR

23. ROSILDA APARECIDA DE ALMEIDA CPF n." 817.614.819-91 União Vitória/da PR

24. .ICIA SÔNIA WILLUWEIT GAERTNER CPF N.O 243,796,629.34 União Vatória/da PR

25. JULIANO PRZYBICHEWSKI CPF n." 089.219.029-96 União Vitória/da PR

26. JOELMA GIARETA BUENO CPF n." 809.5'18.219-20 União Vitória/da PR

37. ROQUE CORRÊA CPF n: 724.321.369-34 União Vitória/da PR

28. MARCIO WAGNERR F. DE LIMA CPF n." 009.962.229-79 União Vitória/da PR

29. TATIANA GEWEHR TRINDADE CPF n.o 051 .625.439-18 União Vitória/da PR

30. MARIO CELSO HLATCHUK CPF n." 034.068.0í 9-94 União Vitória/da PR

3,I . MARCOS AURÉLIO BALABAN CPF N.' 088.148.629-90 União Vitória/dâ PR

Uniáo Vitória/da PR

União Vitória/da PR

34. GILBERTO CORDEIRO JUNIOR CPF n.o 067.41 1.649-60

35. ISRAEL CHECOZI FERREIRA CPF n.' 021.693.629-24
União Vitória/da PR

Uniâo Vitória/da PR

36, MARIO ANTÔNIO SIQUEIRA CPF N,O 001,113.759-24 União Vitória/da PR

37. MARINA LITVIN CPF n." 108.947.579-97 Uniâo Vitória/da PR

38. PATRICIA CHECOZI FERREIRA CPF n." 055.'156.669-84 União Vitória/da PR

39. LEANDRO CORREA PEPES CPF n.o 054.480.739-13 União Vitória/da PR

40. FELIPE ANDRE PÉTOLA CPF N.O 086,023.079-18 Uniáo Vitóriai da PR

4í. JACKSON BRUNO DE SOUZA CPF n." 08'l.366.849-28 União Vitória/da PR

42. FABIANO SARUVA CPF n." 085.068.249-58 União Vitória/da PR

..4t áu
§

União Vitória/da PR

Uniáo Vitória/da PR

32. MAURI ROMERA DE MELLO CPF n." 249.665.198-88

33. LETICIA DE FATIMA LACHOWSKI CPF n.o 110.198.619-08

V'
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piEFErruRÁ nuNtcrpal DÊ uttrÃo DA vrróRra
R.uâ Dr. cruz }lachado, 2os - 3" e C Pavimeítos
Fonê: 42-3523-tO11 e-mail: pmuva@nêt-uniao.com.br
cNP t 7 5.967.7 60 I OOOI-7 t
Site Oficiel: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

ç'" Ui!!/iO
a-

e:
t"}rL

.:,
OI

{o
L

O valor imbuído no Chamamento Público n.q 005 /2020, com aproveitamento do

valor remanescente do Chamamento Púb[co n.a 004/2020, estimado em R$419.000,00

[quatrocentos e dezenove mil), apresenta rateio no valor final de R$8.914,00 (oito mil,
novecentos e quatorze reais) a ser destinado para cada proponente deferido.

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerram-se os trabalhos com a

Iavratura desta ata, que após lida e achada em conforme, é ratificada pelos membros da

Comissão de Análise e Estudos para Aplicação dos Recursos Insütuída no Decreto

Municipal ne 274/2020, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos

interessados. Esta ata será extratada e afixada no Mural de avisos dos procedimentos

licitatórios desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados e para que surta os

efeito de publicação, conforme determina a Iei.
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P SIDENTE
EBO DE LIMA
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VILSON JOdE KOTIVISKI

MBRO

MBRO

IVANIRA TEREZA OLBERT

LECIR KONKEL
MEMBRO

D ZKA
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PROPONENTE PESSOA JURíDICA LOCALIDADE

1. CTG FRONTEIRA DA AMIZADE CNPJ n.o 77.173.758/0001-03 União da Vitória/PR

4. ARISTIDES LEO PARDO CNPJ n." 29.703.383/0001-46 Uniáo da Vitória/PR

3. OLBERTZ & ROIEK LTDA CPF n.o 08.345.138/0001-34 Uniâo da Vitória/PR

4. WILLIAN RODRIGO FERREIRA CNPJ n.'24.795.272t0001-93 União da Vitória/PR

5, ASSOC.CULT.POLKS-BRAZILIANA KAROL WOJTYLA
CNPJ n.o 12.1 02.52510001 -17

União Vitória/da PR

Coo ad Ati des Culturais - Gestor da Lei Aldir Blanc
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cHAMAI\TENTO PÚBLICO N." 05/2020 | PÍefeiturâ Uniáo da Vitória

(42) 3521-1200
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CHAMAT'4Í:n,,ã* PU§L,CO N." 05120;*
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OEJETO:

O prêsêntê êditaI tem poÍ objeto o crêdenciamento parà recebimento de subsíd]o oriundo dâ L€i Federat 14.017/2020,

rnciso lll, deíinado a setecionar pÍojetos com conteúdo digitaI aÍtístico ê cutturaI autorat. já finàtizados pâÍâ !êrem

exibidor por meio dê ptataformas de slÍeaming e mldias sociais do l.lunicípio, pêto prazo de 24 (vinie e quaúo) meses,

contâdos ê partir da assinâtura do contrâto, ludo dê coníormrdade (om as esp€cificações (onslantes neste Edrta[ ê seus

Objet volfinatrdade: Vrsa êstabele(er os pÍo.edimenio5 paÍa o pagaÍnento do sub5Ídro de mãnulenção de €spaço â que se

reÍêrê o AÍt. 2" lnciso lll da Lê FedeÍal n" 14.017/2020;

NúMEno:os/2020

EOITAIS/A{EXOS:

Busca

Catetorias

MOOAtIOÁDE: Editâl de Cham;do PúbLlco

O 
ucaçõEs:

C §f:uto:Joornarorcuassú

rT 
vtfcuto, oi:,io oo. u unicípios doParâná
O^T :30/10/2020

vEícuLo: Diário o,tciãl da união.
D^T :03/1112020

Acessibatidade

Administrâçâo

Agricu[tura

Assisténciâ Sociâ[

Atos Oflciai5

Comunicação SociaI

CoÍonavkus

Desenvotvimento Econômico

Educaçáo

Esportes

Finançâs

líeio Ambiente

Muttâs

obras

Obras e Serviços Púbticos e lJÍbano:

Ptanejamento

Sãúde

SecÍetaíia de Meio Ambiente - SEM

Transparên(ia

TÍan5porte

TuÍismo e Urbànitmô

Úttimôs Nolicias

Alos 0ficiais

Todos

DecÍetos

Editais

Leis

Pos!§ recentes

Atuâtização dâ Côvid 19 em LJnião (

ObÍâ do Câfe l4irânte no Moío do (
em União da Vitória

PÍ€Íeiturâ de lJniào dâ Vitóriâ inicia
mândato

Rede Municipât de Educâçâo de Uni
encerra o ano lelivo nesla sextaJêir

uniaodêvitoria. pr govbr/licitacoes/chamamento-publico-n-o-05-2020/ 1t2
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oHAMAMENTO PÚBLtCO N.. 05/2020 | PreÍeitura União dâ Vitória

Lançamento IivÍo virtuat 14emóÍiàs
Vitóriã em tempos de pandemia
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uniaodavitoria.pr. gov.br/licitâcoes/châmamento-publico-h-o_05-2020/


