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TERMO DE SOLICITAçÃO PARÂABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

3Secretaria solicitante:

Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória

Edital de credenciamento de artesãos, com suas respectivas produções, para divulgação

e comercialização de produtos artesanais no "ESPACO UNIÂO FEITO À MÃO" no

Municípios de União da Vitória, pelo período de 12 (dozeJ meses.

3Das tustificativas da Contratâção e a necessidade dos ltens/Serviços:

lncentivar a atividade artesanal, valorizando o artista e os produtos de arte manual;

3Da f ustificativa do quantitativo solicitado:

Serão disponibilizadas para este editaI até 50 (cinquenta) vagas para proponentes que

realizem artes manuais, de acordo com o tamanho da área do espaço físico;

Não se aplica.

3Nome completo do Fiscal de contrato e do substituto, para acompanhamento
(com número do CPF e o cargo):

Markus de Vlad Myszka, CPF n.e 082.960.249-69- Cargo: Coordenador de Atividades

Culturais - Fiscal.

Ricardo Sommer, CPF n.a 015.331.219-07 -Cargo: Coordenador Administrativo - Fiscal

Substituto.
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3Especificação do obieto da Licitação:

Proporcionar polos de comercialização, estimulando a atividade culturaI e econômica,

com geração de trabalho e renda, principalmente durante este período de

comprometimento econômico decorrente da pandemia do COVID-19;

Divulgar as atividades de artes manuais de forma a oportunizar novos negócios,

obletivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômico e turístico;

3Dotaçôes necessárias (Informar o número e se é Verba Federal, Estadual,

Municipal se é oriundo de convênio - caso em que seia iuntar a cópia do convênio

e seus anexos):
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÂ ÍiIUÍ{ICIPAL DE UNtÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz lLlachado, 2OS - 3'e 4'andares
Foner 42-3521-12OO e-mail: Itilt!e9.@g!i!gC-Êyite4ê.![{oy!!I
cr{P) 7 s.967 .7 60 I OOOI-7 t
Site Oficlâl: uroJtdeeÍhyitglia,lLgey.br 02

SDos prazos, locais e condições de entrega:

As inscrições serão realizadas presencialmente, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de União da Vitória, sito à Rua Cruz Machado, n. 205 - Centro - União da

Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h às 1Bh, em envelope lacrado constando

nome e CPF do proponente, no período de 10 a 25 de maio de2027.

3Prazo de vigência/execução do contrato:

O presente edital terá o prazo de vigência d,e l2 (dozel meses.

União da Vitória/PR, 05 de maio de 2O21

E ZKA
COORDEN RD ATIVI ES CULTURAIS

FIS

FRANCIELLE COPPINI MISTURINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

BACHIR ABBAS

PREFEITO
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ESTADO DO PARÂÍ{Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz l.4achado, 205 - 3" e 4" Pavimentos
Fone: 42-3521-1200 e-mail: pmuva@uniaodavitoria.pr.gov,br
cNPl 75.967.760/0001-71
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br
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PORTARTA No 868/2021

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. f Designa para compor a COMISSÃO ESPECIAL DE CULTURA
PARA AVALIAçAO DE ARTES MANUAIS E ARTESANATO, desta Prefeitura
Municipal, as pessoas identificadas abaixo:

PRESIDENTE:

Francielle Coppini Misturini, CPF n.o 035.649.979-03
Secretária de Cultura

Cargo

MEMBROS:

Markus de Vlad Myszka, CPF n.
Coordenador de Atividades Culturais

o 082.960.249-69 Cargo

Ricardo Sommer, CPF n.o 015.331.219-07 - Cargo: Coordenador
Ad ministrativo

Nicóli Laiz Schaefer, CPF n.o

Veterinária - Fiscal Sanitário
O42.845.159-42- Cargo: Medica

Art. 20 Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 05 de maio de 2021.

BACHIR ABBAS
Prefeito Municipal

GILBER S GONÇALVES
Secretário Mgn pal de Administração
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soLlctTAÇÃo DE ABERTURA DE LTCTTAÇÃO

Este documento solicita a aberturâ de procedimento licitatório mnforme especificações abaixo. A existência de
recursos orçamentários Íoi conÍirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislação em vigor.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP| 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: (42) 3521-1200
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.p..gov.br/

Processo Administrativo:

Modalidade:

Forma de Julgamento:
Forma de Pagamento:

--+razo dê Entrega:

Local de Entrega:

Vigência:

Obieto da Licitação:

Observações:

Convidados:

55t2021

lnexigibilidade de licitação Chamamento Público : 3/2021

MELHOR TÉCNICA

Conforme edital

CONORME EDITAL

Secretaria Municipal de Cultura.

12 (doze) mêsês.
Credenciamento de artesãos, com suas respectivas produções, para ocupaÉo de um
espaço coletivo, pâra â divulgação e comercializaÉo de produtos de artes manuâis no
"ESPAÇo CULTURAL UNIÃo FEITA À MÃO'de União da Vitória, pelo período de 12
(doze) meses.

Despesas
Recursos orçamentáÍios: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÂO DA VITÓRlA

Organograma DescriÉo dâ Despesa Valor Estimado

15.001 MANUTENçÁO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

-inS
Quantidade Unid. Código Descrição Valor Unitário Valor Total

1,000 UN 99022405 Credenoamento de artesáos, com suâs respectivas
produções, parê ocupaÇão de um espâço coletivo,
para a divulgação e ..mercialização de produtos de
arles manuais no "ESPAÇO CULTURAL UNIÃO
FE|TA À MÁo'de união da vitória, pelo perlodo de
12 (doze) meses.

R$ 0,0000

Valor total dos itens

R$ 0,00

R$ 0,00

Uniáo da Vitória, 06 de Maio de 2021

Secretário(a) responsável pela solicitação

o4

l\,1ásca ra

15.001.13.392.0023.2070.3.3.90.36.00

Total da entidadê:

Total gsral:



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO OA V|TÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo da Vitória - PR

CEP: 84605-575 CNPJ : 75.967.760/0001 -71 Telefone: (42\ 3521 - 1 2OO

E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pí.gov.br Sitê: uniaodãvitoria.pr.gov,br/
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃ

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
especialmente a Lei Nr. 8.6ô6/93 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identiÍcâdo

PÍocessoAdministrativo: 55/2021

Modalidade: lnêxigibilidade de licitação Chamemênto Públlco i 3n021

Forma de Julgamento: MELHOR TÉCNICA

Forma de Pagamento: Conforme edital

razo de Entrega: CONORME EDITAL

-Local de Entrega: Secretaria Municipal de Cultura.

Vigência: 12 (doze) meses.

Obieto da Licitação: Credenciamento de ârtesãos, com suas respectivas produções, pâra ocupação de um
espaço coletivo, parâ a divulgação e comercializâção de produtos de artes manuais no
"ESPAÇO CULTURAL UNIÃO FEITA À MÃO" de União da Vitória, pelo peÍíodo de 12
(doze) meses.

Obsêrvaçóês:

Reãursos orçamentários: PREFEITURA MUNIcIPAL DE uNlÃo DA vlTÔRlA

Organograma Descrição dâ Despesa l\,4ásca ra Valor Estimado

MANUIENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE
CULTURA

15.001 1 5.001.í3.392.0023.2070.3.3.90.36.00

Total Entidade

R$ 0,00

R§ 0,00

TotalEntidâde

Gonçalves

R$ 0,00

união da vitória, 06 de Maio de 2021
Gil

de Administraçáo
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ESTADO DO PARANA
PREFETTURA tiuNrcrplL or ulrÃo ol vrróntl
Rua Dr. Cruz Machado, 2o5 - 3" e 4" andares
Fone: 42-3s21-12OO e-mail: !.!dle!ê.9.@.!.!!iê.OddltgEe.Dr,ggyJ-r
CNPJ 7 5.967 .7 60 I OOOI-71
Site Oficial: uüry,sEiêgdêt4lgfie,pr,gey.bl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CNPI:75.967.760/0001- 71- Rua: Dr. Cruz Machado, n. q 205 - CEP:84.600-900
União da Vitória - Paraná

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.9 O3/2O2L
PROCESSO ADMINISTRATIVO N,9 SS I 2O2I

CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARTESANATO

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito,

BACHIR ABBAS, torna público, a todos os interessados, que pretende credenciar artesãos,

com suas respectivas produções, para divulgação e comercialização de produtos artesanais

no "EsPACo UNIÃ0 FEIT0 À MÃo" no Municípios de União da Vitória, pelo período de 12

fdoze] meses.

A manifestação de interesse de credenciamento e a documentação prevista no Edital deverá

ser apresentada no período delOlOSl202l a25/OS/2O21. devendo ser protocolada no

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de União da Vitória, localizado sito à Rua Cruz

Machado, n.e 205, térreo - Centro - União da Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h

às 1Bh.

Outras informaçóes podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de

União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.q 205, 4o pavimento, centro,
telefo nes (42) 3527- 7237 .

E-MAIL/SITE: licitacao(ôu n iaodavitoria.pr.gov.br - www.u niaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitóri aio de 2O21.

BAC ABBAS

Prefeito

Página 1de 14
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pREFEryuRÁ MUNrcrpll oe urrÃo ol vrrónu
Rua Dr. Cruz Machado, 2OS - 3' e 4" andares
Fonê: 42-3521-12oO e-mall: llsllel3e@u0lêgdeyllgda,L[lgey-Er
cNPJ 75.967.760lOOOl-71
Sitê Oticial: wúw.uniaodãvltorià.or.6ov,br

EDITAI DE CHAMAMENTO PÚBLICO N,9 03/2O2I - "UNiãO FEitA à MãO"

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9 55/2021

CREDENCTAMENTO DE ARTESÃOS - MUNICÍPIO DE UNIÃO DÁ VITÓRIA/PR
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARTES MANUAIS

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
com a devida aulorizaçáo do Excelentíssimo Prefeito, BACHIR ABBAS e, por intermédio da
Secretaria Municipal de Cultura, torna público o processo de credenciamento de

interessados em participar do edital de ocupação do Espaço Cultural União Feita à Mão, a

ser regido por este Edital e pela legislação aplicável.

1. OBIETO E DA JUSTIFICATM
1.1. O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções,
para ocupação de um espaço coletivo, para a divulgação e comercialização de produtos de

artes manuais no "ESPACO CULTURAL UNIÃO FEITA À MÃO" de União da Vitória, pelo
período de 12 (doze) meses.

1.2. o ESPACO UNIÃO FEITA À MÃo tem por finalidade:

I - Incentivar a atividade artesanal, valorizando o artista e os produtos de arte manual;

II - Proporcionar polos de comercialização, estimulando a atividade cultural e econômica,
com geração de trabalho e renda, principalmente durante este período de
comprometimento econômico decorrente da pandemia do COVID-19;

tll - Divulgar as atividades de artes manuais de forma a oportunizar novos negócios,
objetivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômico e turístico;

óRcÃo oe eourNrsrRAÇÃo PúBLrcA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Ne 03/2021, com base na Lei na 8.666, de 21 de
junho de 1993 e, no que for aplicável e nas disposições previstas neste Edital e nos seus

anexos, mediante as seguintes condições:

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL:

Direto no Portal da Prefeitura de União da Vitória (www.uniBplsvitortaelg.oy,b!) ou no

Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória, sito à Rua Cruz
Machado, n.205 - Centro - União da Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h às

18h.

0 presente edital estará fixado em quadro próprio existente nas dependências da

Prefeitura Municipal de União da Vitória.

Página 2 de 14
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ESTÂDO DO PÂRANA
PREFEIÍURÂ MUNIcIPÂL DE UNIÃo DÀ vITóRIA
Ruà or. Cruz Machado, 2O5 - 3" e 4'andâres
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.oov.br
cNP) 7 5.967 .7 60 / OOOI-7 I
Site Oficlàl: u a {,gdalrlêy jlglia,lI ggy.bI

2. DAS VAGAS E OPORTUNIDADES

2.1. Serão disponibilizadas para este edital até 50 (cinquenta) vagas para proponentes que

realizem artes manuais;

2.1.1. Caso a quantidade de vagas não seia preenchida, a Secretaria Municipal de Cultura,
poderá, a seu critério, estabelecer novo prazo para suprir as vagas remanescentes.

3. DAS CONDrçÕES DE PARTTCTPAÇÃO

3.1. Poderào participar da seleçâo:

3.1.1. Artesão individual que tenha idade mínima de dezoito anos completos na data da
inscrição;

3.2. O artesão e/ou produtor só poderão comercializar mercadorias de PRODUÇÀO

PRÓPRIA e estejam autorizadas pela Comissão da Cultura, sendo-lhe vetada a revenda de
produtos de terceiros, sejam industriais, artesanatos manuais ou importados.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. O interessado em se credenciar deverá protocolar no Setor de Protocolo Geral da

Prefeitura Municipal de União da Vitória, no envelope lacrado, o FORMULÁRIO DE

INSCRICÂO [Anexo I) e os seguintes documentos:

4.1.1. Cédula de Identidade;

4.1.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF [com a respectiva declaração de regularidade emitida
no sítio : h ttp : / /www.rec eita.Íaze n da.g ov.b r ;

4.1.3. Certidão Criminal que: Nada Consta (http: //www.tidftjus.br/servicos/certidao-nado-
erti rIMIN ;e

4.1.4. Comprovante de residência recente fdos últimos três meses). No âmbito do Município
de União da Vitória - Paraná, para todos os fins, a declaração de próprio punho do
interessado suprirá a exigência do comprovante de residência, por força do disposto na Lei

ne 4.225, de 24 de outubro de 2008 c/c Lei Federal ne.7.115, de 29 de agosto de 1983.

4.1.5. O Termo de Compromisso fAnexos IIJ;

4.1.6. Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem fAnexo III];

4.1.7. Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IVI;

Página 3 de 14

3.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, servidor público e seus cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.
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Esr^Do Do PARÂNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃo DA VTTóRTA
Rua or. cruz Machado, 2o5 - 3" ê 4" andares
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao@uniaodavitorla.pr.oov.br
cNP) 7 5.967 .7 60 I OOOL-7 t
Site Oficial: u t !.![iê!!!Eyi!9tie=pr,ge!=Er

4.1.8. Declaração de Residência (Anexo V);

4.1.9. Declaração de Produção Própria [Anexo VI);

4.1.10. Fotos das peças de artes manuais que pretende comercializar, de diferentes ângulos,

na forma impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrônico; caso o

artesão trabalhe com mais de uma matéria-prima, enviar uma foto de cada peça por tipo de
matéria-prima.

4.2. As inscrições serão realizadas no peÍíodo d.e !gíJ51292!z2s jl!íl2WL da seguinte
forma:

4.2.1. A documentação exigida acima deverá ser acondicionada em envelope e protocolada

no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de União da Vitória, localizado sito à Rua Cruz

Machado, n.q 205, térreo - Centro - União da Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h

às 18h.

À Comissão Especiat de Cultura para Avaliação de Artes Manuais e Artesanato
ARTESÃO

CPF N.9

TELEFONE:

CHAMAMENTO PÚBLICO N.9 O3/2021- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9 55/2021

5. DO PROCESSO DE SELEÇIIO E PRÂZOS PARA RECURSO

5.1 Após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto no item 7, terá início o
processo de seleção, que será realizado por comissão de avaliação, encarregada de avaliar

as fotos dos produtos de artes manuais, designada pela Prefeitura Municipal de União da

Vitória, através da Secretaria Municipal de Cultura, bem como os dados constantes no

formulário de inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a
pontuação atribuída será 0 a 3l:

FLS

ôÊ úN,',i o
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ITEM ITEM DE AVALIAçÂO PONTUAÇÃO PESO

1 Produto associado à iconografia local (utilização de

imagens simbólicas que representem o temâ de

União da Vitória - Paraná)

0-3 1

z Identidade Cultural felementos simbólicos das que

contribuíram para a formação cultural; referência à

diversidade cultural brasileira resultado dos povos

e etnias presentesJ.

0-2 1

3 Originalidade [autêntico; de criação ou inspiração
própria; não copiado ou imitado por outroJ.

1

Página 4 de 14
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ESTÁDO Do PARANÁ
PREFETTURA MUNIcIPAL DE UNIÂo DA VITóRIA
Rua Dr. Crrrz Machãdo, 2O5 - 3'e 4" andares
Fone: 42-3521-12OO ê-mâil: licitâcao@uniaodavltoÍia.or,oov.br
cNPJ 75.967.760/OOOl-71
Site Ofl cial: UlluJltEgÍbyilg[i&!Ílgey,bI

o
2

A Consciência ambiental (utilização de material
reciclado e/ou aproveitamento de resíduos com

outras formas de valorização do modo de vida
sustentável).
Para comprovação poderá ser apresentado o
processo produtivo contendo: fotos, vídeos,

insumos, processo de criação e o resultado final.

E /ou as certificações/selos da matéria-prima.

0-2 1

Participação em catálogos e publicações (jornais,

revistas, matérias jornalísticas e livrosJ.

Apresentar cópias que comprovem a participação,

independentemente da quantidade de publicações

será atribuído somente 1 (um) ponto.

0-1 7

TOTAL

Obs.: Será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo,5 (cinco) pontos.

5.2. Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe técnica de seleção

poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação oficial de informações fornecidas

pelos participantes.

5.3. Concluída a análise da documentação e apuração da pontuação, será divulgada lista

contendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação.

5.4. Os artesãos, cuios nomes não constem na lista de aptos que tenham a intenção de ter
acesso aos motivos que levaram a sua inaptidão, terão direito a recorrer, para isto deverão

apresentar um requerimento por escrito à Secretaria Municipal de Cultura, até o terceiro

dia útil subsequente à publicação do resultado deste chamamento público.

5.5. A Comissão de Avaliação terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após o prazo de recurso,

para dar ciência ao resultado do julgamento à parte interessada.

5.6. No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de confirmação da

participação, o candidato selecionado será automaticamente considerado desistente e o

candidato que se classificou na sequência da ordem de pontuação será convocado como

substituto da vaga.

5.7. Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver maior pontuação nos seguintes

quesitos, nesta ordem:

o Para o artesão individual
1. Produto associado à iconografia local; e

2. Originalidade.

Página 5 de 14

5.

O

10



oÉ úri ,,(o

*..-ft.;

tsr.tt! 
i,,t:'

ESTADO DO PARÂNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz l{achado, 205 - 3" e 4'andãrês
Fonê: 42-3s21-1 20O e-mail : ligi!êseo@1ltr!êad
cNPJ 75.967.760lOOOi,-71
Slte Oficial: u Ur{ udegdeyitgliÊúI4ly.tbÍ
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5.9. Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados na página eletrônica da

Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória - www.uniaodavitoria.pr.gov.br e, ainda fixado em

quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de União da Vitória
(Mural de Licitações).

5.10. A Comissão de Fiscalização responsável pela análise e seleção dos interessados será

composta pelos servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

I. FRANCIELLE COPPINI MISTURINI - Cargo: Secretária de Cultura;

tl. MARKUS DE VLAD MYSZKA - Cargo: Coordenador de Atividades Culturais;

III. RICARDO SOMMER - Cargo: Coordenador Administrativo;

IV. NICÓLI LAIZ SCHAEFER - Cargo: Médica Veterinária - Fiscal Sanitário.

7. DA FTSCALTZAÇÃO

7.1. A supervisão e fiscalização ficarão a cargo da Comissão Especial de Cultura para

Avaliação de Artes Manuais e Artesanato, que poderá solicitar o auxílio de outros

servidores.

8. DA VENDA E DO ATENDIMENTO

8.1. O processo de venda dos produtos ficará a critério dos artesãos, os quais poderão se

organizar através de processo de revezamento ou outro, mediante aprovação da Secretaria

Municipal de Cultura.

9. DAS OBRIGAçÕES DOS EXPOSITORES SELECIONADOS

9.1. Os artesões participantes deverão realizar as atividades propostas conforme

credenciamento, devendo manter a ordem, urbanidade, em observância à legislação

aplicável.

9.2.7. Poderâ, a critério da Secretaria Municipal de Cultura, a inclusão e/ou troca de

produtos, desde que autorizados e avaliados pela Comissão de Fiscalização, limitados a

quantidade de 03 (trêsJ por artesão.

9.2.2.Manter aorganização e higiene do [ocal e entorno, prezando pela boa apresentação

e visualização, responsabilizando-se pela limpeza do espaço, materiais de expediente

utilizados e jardinagem circundante.
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9.3. As autorizações expedidas em favor dos artesãos participantes serão revogadas

imediatamente após o término do evento ou a qualquer tempo desde que configurada a

situação de conveniência e oportunidade sem direito a indenização de qualquer espécie.

9.4. Os artesãos participantes serão responsáveis por quaisquer danos ao mobiliário urbano
(floreiras, jardineiras, etc.) e patrimônio privado que tenham dado causa, estando suieitos

ao pagamento da respectiva indenização.

9.5. Os selecionados devem providenciar o recolhimento do lixo gerado pela sua atividade

10. DAS VEDAÇÔES

10.1. Aos artesãos participantes do evento é vedado:

10.1.1. Manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou em desconformidade

com a sua autorização.

10.1.2. Causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade.

10.1.2.1 Os proponentes deferidos deverão providenciar recursos necessários para

evitar infortúnios, avarias ou danos capazes de preiudicar as instalações,

responsabilizando-se por quaisquer acidentes envolvendo os bens deste patrimônio

público ou pessoas.

10.1.3. Permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo

10.1.4. Utilizar postes, árvores, grades, bancos, canteiros e edificações para exposição das

mercadorias.

10.1.5. Sub autorizar, ceder ou transferir parcial ou totalmente o obieto da autorização.

11. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO

11.1. O prazo de ügência do edital será de 12 meses, havendo possibilidade de ser

prorrogado por igual período.

12. DA PUBLICAçÃO
12.1. Este edital será publicado no site da Prefeitura Municipal de União da Vitória -

http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br, de forma integral e o extrato do edital no Diário

Oficial do Município.

13. DAS DTSPOSTçÕES GERAIS

13.1. As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem definidas pela

Coordenador do Proieto levando em consideração o tamanho do estande, deverão ser

embaladas, etiquetadas apropriadamente com o nome do Espaço Cultural União Feita à

Mão.
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13.2. As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública deverão ser

acompanhadas do respectivo certificado, de acordo com o previsto na legislação aplicável.

13.3. Os produtos alimentícios que se enquadrarem deverão seguir as legislações

competentes, passar por vistoria e possuir cadastro pela vigilância sanitária.

13.4. É de responsabilidade do artesão a conferência da qualidade e integridade das peças

que deverão ser entregues em local a ser estabelecido e divulgado.

13.5. O ônus dos custos de produção, embalagem, transpofte, acondicionamento, remessa,

impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do proieto ficarão a cargo do artesão.

13.6. As peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão segundo orientação

de logística.

13.7. As situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela Secretaria

Municipal de Cultura.

13.8. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos

neste Edital.

13.9. Os recursos, impugnaçôes e demais solicitações deverão ser realizadas por meio de

qualquer das formas estabelecidas no item 4.3.1 deste Edital.

13.10. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de identificação de

alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis após a

publicação do edital.

13.11. Havendo irregularidades neste instrumento entrem em contato com a Ouvidoria de

Combate à Corrupção, no telefone 3521.'7200.

13.12. Não haverá o repasse de recursos públicos financeiros municipais e/ou federais aos

artesãos selecionados

BACHIR ABBAS

Prefeito
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CREDENCIAMENTO DE ARTESÃO
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1) IdentiÍicação do Empreendedor de Arte Manual
Nome do Empreendedor de Arte Manual:

Endereço:

Bairro: CEP

Doc" Identificação
E-mail:

2) Identificação da(s) técnica(s) utilizadas:
( ) Costura Criativa O Artes plásticas O Origami/Kirigami
(JVidroIJMosaico
(J Couro (J Crochê/tricô

O Cerâmica O Patchwork

I J Cartonagem O Artesanato sustentável

(J Bijuteria [) Madeira/MDF

[ ) Outro, especificar:

( lProduto alimentício, especificar:

Página 9 de 14
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

AUTORIZAÇÂO

Edital Credenciamento na 03 /2021

Eu, portador (a) do RG de ne

residente no endereçoinscrito (a) no CPF sob na

na cidade de selecionado (a) para

comercializar minha produção no Espaço União Feito à Mão, comprometo-me a cumprir as

disposições previstas no Edital na 

- 
da Secretaria 

-.

Assumo também ter ciência de que:

1. As minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, e serão comercializadas

segundo as orientações da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

2. As peças NÃo ESTARÃo ASSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o período do

evento.

3. Não há ônus à Secretaria Municipal de Cultura, e suas vinculadas, em caso de acidente,

dano ou furto do materialdurante o processo de logística, sendo de minha responsabilidade

a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças durante o trajeto, assim como,

para o período de exposição e comercialização das peças.

4. Deverei recolher os produtos não comercializados no prazo determinado e que após este

prazo a Secretaria Municipal de Cultura, não mais responderá por eventuais extravios.

5. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma de

suas vedações.

Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(sJ e quantidade

de peças de artes manuais descritas na ficha de inscrição, de acordo com o cronograma deste

Edital.

[CIDADE], IDATA]

(Nome e assinatura e do artesão/trabalhador manual autor da peça)
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ANEXO III
DECTARAçÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

Eu, portador (a) do RG de no

inscrito (al no CPF sob na residente no endereço

na cidade de declaro possuir

poderes para autorizar que a Secretaria Municipal de Cultura do Município de União da

Vitória/PR divulgue, exibam em público e reproduzam nas peças gráficas ou materiais

informativos, as artes manuais disponibilizadas no "Espaço União Feito à Mão", assim como

as fotos dos artesões envolvidos, fins publicitários ou educacionais.

Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens para as

finalidades citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus para a Secretaria

. advindos de pagamento de direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais.

lcrDADEl, IDArA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa iurídica inscrital
(Número do registro civil/RCJ
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Eu, brasileiro(al, portador(a) do RG

Ns CPF ne _/_ / _-- residente e domiciliado(al na

declaro para fins de

comprovação junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória, que não possuo relação de

parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com

servidor/empregado ocupante de cargo em comissão ou de confiança no âmbito da

Administração Pública Distrital Direta e Indireta, compreendendo as Autarquias,

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;

[CIDADE], IDATA]

Página 12 de 14
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, brasileiro(a), Portador[al do

RC NA CPF na 

-/- 
/--- declaro para fins de comprovação

iunto à Prefeitura Municipal de União da Vitória que sou residente e domiciliado[a) no

Município de União da Vitória, (Rua/AvenidaJ, na fnúmero) - (bairro], Cep (informarJ na

cidade de (município) - (UFJ.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

[CIDADE], IDATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa iurídica inscrita)

[Número do registro civil/RGJ
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ANEXO VI
DECLARÁçÃO DE PRODUçÃO PRÓPRII

Eu, brasileiro(al, portador(aJ do

RG NS CPF na 

-/- 
/--- declaro para fins de comprovação

junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória, que os produtos que pretendo expor para

venda no "ESPAÇO UNIÃO FEITO À MÃO" sâo oriundos de produção própria.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que

responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

[Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)
(Número do registro civil/RG)
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De: Departamento Jurídico

Para: Secretaria de Administração

Ref.: Edital Chamamento Público O3l202l

Veio a este Departamento Jurídico, para análise e posterior parecer do

ChamamentoPúblico,realizadoporestaPrefeituradeUniãodaVitória-PR'

questionamento apresentados pela Secretaria de Administração' em conformidade a

possibilidade de prosseguimento do edital de Chamamento Público'

O objeto do Edital é' credenciar artesões' com suas respectivas produções'

para dirulgação e comercialização de produtos artesanais no "ESPAÇO UNIÃO FETIO

A MAO'no Município de União da Vitória, pelo período de l2 (doze) meses'

Passo à análise dos citados pontos dos questionamentos' o que destaca é a

praticidade do sistema de credenciamento para Administração Público' pois' viabiliza a

diminuiçãodosprocedimentoslicitatórios,estes,tendoumcustorelativamentealtopara

abertura de suas modalidades de certames, melhoramento o aproveitamento do recurso

público, vez que o preço a ser preço a ser pago pela prestação do serviço estará

previamente definido no próprio ato de chamamento dos interessados'

Ressalta-se que, o conceito do instituto do credenciamento' como

sendo o procedimento administrativo que visa à contratação de prestadores de serviçod

0É u(1,1ô
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PARECER N" 14112021
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mediante requisitos estabelecidos previamente no edital de convocação, quando

determinado serviço público necessita ser prestado por uma plura lidade de contratados

simultaneamente. com oossibilidade contratacão de todos os DartlcrDante s. com

possibilidade contratacão de todos os participantes, o que é o caso respectivo edital'

Destaca.seque,apossiblidadedecontrataçãodeserviçosespecificos

por meio do credenciamento não existe previsão expressa em dispositivo legal, sendo

entendimento doutrinario e jurisprudencial (também de tribunais de contas), baseando

o credenciamento na qualidade de inexigibilidade permissiva contida no caput do art'

25 da Lei 8.666lg3,que prevê a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos

casos em que exista inv iabilidade de competrcâo.

O Presente Credenciamento é possível a contratação de todos os

interessados que preencham as condições do chamamento' pois' a municipalidade tem

urgênciadofornecimentodosreferidosserviçosesuasespecialidades'mas'sea

contratação se esgotar em periodo determinado, sem previsão de continuidade' não há'

por evidente, razão Para que a

permanentemente aberto.

administração manteúa o chamamento

Com as alegações supracitadas, entendo que não há impedimento para

o presente edital de chamamento público ter o Seu tramite legal, com o credenciamento

epossíveiscontrataçõesdosartesõesindicadosnoobjeto.juntoaoórgãopúblico

competente.

E o parecer

União da Vitória. 06 de m ode 021.

Ricardo H. C. liskowski

2.

Advogado do MunicíPio

oAB/PR 64.395

)AB/SC 33.497
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PFEFEÍTUFÂ UUNICIPÀL

oE uNrÃo DA uÍôRra
Esraoo Do PÁRANÁ

ÍERMOAO|TIVON,.2/2021 ÀOCONTRATO N.'15/2020

DISPENSA OE
ls6l1)

LrcIAÇ^O N. 
'2020 

- PROCESSO N'
'tano20

ôBJEÍô Do ADITAMENTô: Oô Ouánlitelivo ê do Prdo d6
Vrgêncie.

OBJETO DO CONTRÂTO: L@5ção dê lmóvâl lo(állzâdo h.
Rls ch3quel Ruth6mbêrg, N' 825. barro SagÉda F.milia,

êm uniáô dâ vitóíh - PR, na l(má de'allquel sociâr.
CONTRATADO] MÁRCIAÂDMINISÍRAOORA OE IMôVEIS

LÍDA - CNPJ N" 0E.950.956r'0001-66.

DO PR ZO OE VIGÊNCIÂ, Coníomê soricleÉo dá
Secr.lâú Munidpal dê Asislênoá Seiá|, o p|!zo dê
vigónciâ do ÍêlmdêConrdoh." 152020 (569) íca

prorogâdo pq hâis 06 (sêis) m€§os, a inicjar 05/0512021 ê á
lêmin6rm 04/112021.

OO VÀLOR: Fica âdnâdo ao Cdtato n.' 15/2020 (5694),
paÉ a prcrrog.ção d6 06 ($j3) íE!.5, o vâlo. loi.l ê R3

3.000,00 {Três mt rsai§), $ndo R!500,00 (qulnhênlos) .êâis
EEíi3ô's,

FUNDAMENTO LEG.AL:Anigo 57', lnoso llda leiFedêral r.'
6 666€3 coô suas alt6ÉÉ€s.

FORO Comarc de lJnlãodã\rióna.

u.iáo dá v1tóíiá, 0:t dê írâiô .lê 2021

Avlso DÉ HoMoLoçaçÁo E aoJuorc^ç^o
ttarÉrasa oE LtctT Ç^oN.1a,l02i - PlocEsso

aot txtsÍÊ^Ttvo x,. 5012021

RÍí6 . Hômlo{6, êm 06/092021 , á 0r.Ç.8 d. tl.ilãtlô. e3
bftlc.b Íl 75, lno$ lld. La no 1..13312021, .3É àhe(õ.!

pú.,imi tu lm. d.drÍâ& Fl,ô o.trratMl,o Júdr,i6 dô
llri.lto dê uniaô d. Mló.ia/PR, êm .lnlmilâdê M â

lusIiíéwá d.r..E rc

?toêAa&, ADLlNlsÍR ÍlVO: r,l.'s0202t - OlsPENs^ DE
[lcrÍ çÃo: N..lB/2021

oaJEÍo: conFêI.çlo.,e.mp'@ ê.De@l€da p.B p.êrEçlô ó.
sd/lç6 .h @6ulloná iécni@ pr.sdênoáh, par rnále dâ sduàçlo
do Fundo d. PEviláMlá do MurúíDio d. Uôilto dã Miánâ. DoÍ rul',
Ô dLeía.d@ 6 impl.mnieÉo d. Êbdkle. @ o ohr€tiw .râ u §1..

p.b .qirt'ÍiÕ lnâneúo átuatu| . nodemiaçlo dá lêdslàção
p.ú'd.rción. d6 *erdor6 públi6 munripáL

COrfif, Í DO ASCPREV 66rÀo. FdrÉçlo Pía.d.Éá@
Lüi -CNPJN! 16 râ 035/Ooo1-3ô

VALOF TOTÂL R!.3.0m,@ {O@Enra ê olio mil,@6).
RECT]RSOS ORÇÂUENÍARIOS

oOdD 39 - rrànJGi!& d. s.debru de 
^dhn'sÍ.ç5o.m1.0a.122 0ao3 2006.3.3.00.39.00/00000.1m000.01.07.m.m -

R@u4@iná6(LiG):
Úo..p. 50 - opdxloEri2rç,o dos €Ér!06 G...&

(»lbt.0a,t22.0003.2ms3.3.9{).35.00/@000.100000.0!,07.@.00 -
RêoJ,§ftiúriG(lic)i

D^T O hOMO[OC^Ç^O: (ED5Ià21.
FUMTAtlÊrrO LEôALI 

^n. 
75. incis "ll' .,. foi n.o 1,1.1332021 ,

FoRor úniào d. úúÍi&PR.

EXTRA]O OO CONTR^TO 
^OM|NiSÍR^ÍNO 

X..52/2021

Cd!t.úr-. .' PEíêib6 ltunidpd Unao d. \Iúri. - CNPJ N."
75.967.760/t100í -rl.

Coítôô...: aBcPÂEv Gdsráo . FdÍEçlo PÉvibdá.i8 16., -
CNPJ N.r r6.77ô.036/000i -,0.

\ôb.ôh4d......,,,...: Rl .ô.000,00 lollGnla . olô mi BáiB).
PEzo d. M!êhclr... ...r lnl.lo: 06/092021 - fámlrc 6/11m21.

PÍà2ô dê EIÉ{ró. .....r 06 (si.) ltE6.
LkirrÇãô. ...: oi.pasd.Ljdi.çaon': 1al2021

R.cuÉ O8rmnú.rirs 
^s 

d6p.s d@@ni.s dá 6ntàt çtô
@Er5o p.' @ll .rr. r.gunr4 Elorá(óô. c*ç.,Úró@
IJD..D. 39 - Móú.nçaô dá Se.t ú d. 

^dntni!f.!&04.001 0a.i22.0003.2006.3.3.00.30.00/m000.100000.01.07.m.00 -
Rsdlg oldrún6 GrGs):

üD..p. 50 - orêrlo@k ç& do. ErElo6 c@6
ú.001.0..r22.0003.2009.3.3.so.!5 @/00@o.1oo(m.01.07,m.m -RelÚftrú6(LtuG):
obÉro. -.......: Cet rrç5o d..m0.8ã êp&áe.d. pa Êst çlô

d. erur(c dê @ruulbrl. É6h. píe!i<r.ft]á.i. p.r .nall.ô da
siMção do auôdo dê PÍ6ridaí@ do MúnLlpb d. Unülo d. v ód.,

pôí mio d. diâgrúí@ ê róolc@ôt çao rrà Ít dlr.r cú o oõiíi6
d. Dls o.r, ôoulllb.b Íne.áo, átErtal . mod.mazàa& .tâ
lcei.laç5ô pEvld.n.!án. d6 uMd6E. púUi@ tuni.lpa§

Uniaô .râ \rriô../PR, 06 .r. lM .b À)21 .

avtso DE EoÍraL DE cHAt 
^xEiaro 

púsuco N..
o317021

PROCESSOAO||N|SÍR TTVO it..552021

CREDEXCT tlEliro DE 
^RÍEs^os 

Do uutltclpto oE
uNr^o o^vÍóRlapaR FrNs DE coLERcr^Lrz^çÃo D^ PRoDUçÀo oÊ

ARTESANAÍO

o MUNtcÍPto oE uNtÀo oAVITôR|A, Esrado do Paíaú.
poÍ intêmédiô do P€ísiio, BACHIR AABAS.lômâ plbrico, a

lodos os i.tere§sâdos, q!€ p.êlêndô c.Edônciá. árlôsãos,
com Ms .êspêdNas píodrrçõê6. parà diwlgação s

comêrêiali?â(áo dê podúros án6sneis no"ÉsPAÇo uNlÁo
FErTo À MÃo' m MunicrÉc de Un,ão d€ \lnánê. pelo

p€rroóo de 12 (do2Ê) tr'€§ês

Â mnif*râçlo dê inrorcs§é d. dêd.nôâmêniô ê â
d@m6ntâÉo prêüsla no Editál dâv.rá *r aPrenladá no

p€.lodo dê ! 0re5P021 á 2510í2021 . d6v6ndo 3êr
p.otocoladá m Sêror óó P@rocolo dá PÉíênüra Munlêpâl ds

Uniàô da yrlória. localÉâdo silo à R!. Cruz Mechâdo, ..d
205, lálfu - C6nrro - Uniào dã V'iódâ/PR, 6m hôéio d.

6xpêdrêííe, da§ ,2h às l8h.

0úrá6 inbmàçõ6 podem sêr ôblróâ§ nô Oâpsnâmnlo d6
Li:ita§áo dá PÉfêitué dê Unláô da Mtifiá, m.nd.Éço Ruá
o. Cruz Mach.do, n.'z)5, 4' púmênlo, êêntro, tsleÍon€s

Í42) 3521-1237 .

E-M IUSITE' I'srsc€o@u.6odávitom.p. gôeú .
w.úniaodâvildià.PrgovbÍ

tlniàô.1â V,tôrie/PR 06dô maiodê 2021

PFEFEIÍUBA MUNICIPA!
oE uNtÁo oÀ vfióFta
ÉsÍ^Do Do PARATÀ

aÀcHtR^BB^5

Precisando de mais

visualizações?

ÍERLO ADtÍtVO N..1n02i 
^O 

CONTRATO N,'942020
(5832)

TOlt^D^ OE PREçOS N. 01t2020 - PROCESSO N"
17n020

OBJETO DOADITAMENTO Oâ tuorogação do Pr&o de
V€énoã.

OAJETO OO CONÍRÂIO] Conlralâféo d. ehp..sa
spelálizâdâ, do ÉíÍ'o do conshrçao ciw, com vBta6 à
6xêc!çáo dâ Constnrçâo do Cênllo Parad6sro.livo nô
Munrlpio dê U.iáo de Vir&6 - PR. @íomê tmirk§.

plániltá3, crdogEma. espedíc5ções téc.lc€s e dêma6
deumênios anstos a eís in§lrum€nlo.

CONTRAÍADo: CoNSÍRUIORAZIMERMANN LTDA. EPP -
cNPJ N! 25.074.985/000r20

oo PR^zo DE vrcÊNclA: coníomê §orinâçáo ê
jBiiÍcáüvâ ân.áminhsda p.le Soccta,iâ Municlpál d6

Pla.êjrento (Mônrora.do n' 16,12021 - Sêplân), o p.ázo óê
vrgén.ia/êr@çáo a q@ 6€ r€íêrê à Cláu6ulá 5'do Tcmo d.

Conüáto .â 9412020 (5432) lt , p.ouogado pq mis 1ao
(cênio ê .nênta) dias, â inlr* 0a/Oí2021 6 â làminâr .n

03111D021.

FUNOÀMEN]o LEGAL: AíÉo 57r, § 1', ln isô ll dâ Lêi
Fêd6Él n.' 8.6ô6l93 com st'âs alt!Éçó.s.

FôRô: CimãrÉ dê Unáo dâ Vilóriâ

Uniáo daMróri.,0,tdo màio d,ô 2021

PBEFEITUBA MUNICIPAL
DE uNÉo DA vlróRra
ESTAOO OO PABANÁ

&§E7
MrrnlclPio d. Pono vtó.I.

Ru O.v.ldo oon- .,t §r!., 7r7 - Fm: la2l 357'12r2

fr.F.úvlL.Loiad.b.
EíR^ÍO D^ ÀTÀ DE REG|S'RO DE PFEÇOS Nr 1212021

PFOCESSO ADUINISÍB^ÍNO: N. 3:t/2o21
PFOÇESSO DE COMPAA Nq 372021

FFEGÀô ELETEONICO N. P T! I712021

OBJEIO REGISÍAOOE PqECOS P RAFUTURÂF
EVENTUI AOUISICAO DE IONEF§ E CÀRIUOHOS PAFA

|MPRFSSOnAS OESTTN OOS A EGCUÇ O DAS
ÁTMDADES FOTINEIRAS DA AOMINISTRACAO MUNICIPAL,
CoNrR^TAMTE' MuNtctpto oE poRTo vróRh - PAÂÂú.
CoMIRAT^DOS: EDINEIA OA SlLv EoUÂFm B^NC OE

ô^ÊÍuôHôS EIFELI - CNPJ: 36.756.134/OO01i,t. cm o
Elor d6 Ê$ 34 685,00 frdnla o quâ|rc mil, sisrnoa 6

oí6nlâ € clnco rsá/s), LEON^FoO 
^ 

VEAZ^, CNPJ.
07.4to.912,0@2-76. com o v.ld da R1710,00 (sâiâêênlôs s

dêZ Iêâ§): NBB COMFFCIO DÊ EOUIPAMEÀTÍOS DE
II{FORMATICA LTOA. CNPJ 10 8ã).1860001€9. @F o

vâbr d6 Ri 5,759.66 (Cr.'co mil, s6l@nto6 6 cnqu€nla.
n@ roâi§ € s66sâ.ra 6 s€i6 cêntaG); WÁGNEÂ AOnBA DE

AZEVEOO, CNPJ: 20.060.598/0001 -1 1 , co.n o valôí ds A§
25.6€0,00 Mnl6 ê ci@ hll, si@nid o nov.ôta rai§)

PR ZO OE VICENCIA: 12ldoue) m6êê

FÔno: cmercá d6 uniáo dâvnónâ, Ésrado do Paraná.

Pôdô Mrônâ PF 06dá háod6 2021

Urrl.. ó. Ftom, lídq d! Souzt
PrãL[. uúlclpâ|.

EDn ! DE ttflu^ç^o
ENCOMÍRAT/,SE NESTE TABEUONAÍO. SITUAOO NÂ BIJA
DES, COSTA CAFVALHO, 867, PARA PAGAM€NIO ATE
10y'052o21 as 17:0oHs., ou PÂoÍESTo, oS ÍlluLos

ABAIXO DISCÊIMINAOOS. DE RESPONSÂBIUDAOE DO§
OBA|GADOS A SEGUIR REIACIONADOS:

ÍÁaELloriÀÍo DE PÊotEsTo
uNrÁo D^uÍóFra -

oE ÍlÍuLos .
05/05/2021 {001 7 ' EVANEI JOSE WOWCSI-'X - CPF

049.324.979.62, Pâoarrcnlo aG 10/o52o21 6 17:@hs.
(Pubra€do sm 07105/2421)

06/0520?1{0031 , CÀnLOS ALBETTO VtEtF SASS EPP
CNPJ 1a.806.938/00o1.04. Pâgái6nto âtê 10O5/2021 as

r7:0ohs. (Publicâdo 6m o7l05/2o21).

05ô5,2@1 {0033 - CLEIÍON VINICIUS OE &\STiANl _ CPF
1ô2 g5A 63e.m.

PsêamerÍo ât6 10r'05/2o21 s6 l7:0Ohâ. {Publicâdo 6m
07r'05202r).

uNrao oA uÍoal^ (Pa),06 DE MAro oE 2021

UAFCOS MEOE'FOS DE ÁIAUOUENOUE
T SEUAO

POR 
'{AO 

IER §IOO POSSIVÊL ENCONTRAB/INIIMÀF OS
REFEFIDOS RESPONSAVEIS,

PELO PFESENTE OS IÀTNMO PARÂ TODOS OS FINS OE
DIREITO E, AO MESMO ÍEMPO OS

CIENTIFICO DE OUE, SE NAO FOB AÍENOIDO O
PRESÊNTE NO PÊAzO LEGAL SEBAO

LAVNAOOS OS AESPECTIVOS PROTE§ÍOS.

ffi'uriil,rm*'

05/05/202r{0013 - Êv NEl JOSE WOWCSU|< - CPF
0a9.32a.979.ô2. Pacârnêírb âre 10/0§202r as r7'00h§.

ÍPlbllcldô om 07/05/2021 )

05/05@2r-0001a - Ev NEtJosEwowÇsuK. cPF
049.324.979.62 l}ágEmorío âlo 10/(§,2021 as 17@hs.

ÍPoblicsdo sm 07105/2021 ).

0505@21{@15 - EV NEIJOSE WOWCSUK ' CPF
(X9.324.979.62. PagámerÍo âtê 10O5,?O2l as l7 mtu.

(Publi.€do áô 07/O5/2o21 )

05/05/2021{00r6 - EVANEIJOSE WOWCSUK - CPF
049.324.979.62 PãlEm6nlo alo 10/05/2021 a; 17:00hs.

(Publrcádo 6m o7,!5/2o21)
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Art. 4". Fica permitido o funcionamento dos serviços e atividades com
as scguintes restrições de horário, modâlidâdes de atendimento e

regras de ocupaçào máxima:
I. Para as atividades e serviços n?Lo essenciais, fixa-se o horário de

atendimento das 08 horas às 19 horas, de segunda-feira a úbado, com
limitação da capacidade em 30%;

II. PâÍa as atividâdes e seÍviços essenciais, fixa-se o horário de

stcDdiDrento dâs 05 horas à 23 horas, em qualquer dia da semaoa,

com limitação da capacidade em 30%;

In. Para as âtividâdes e seÍviços de alimentação como restaurantes,

lanchonetes. casa de lanches. churrasqueiras. quiosques. e congêneres.

fixs-s€ o horáÍio de atendimeoto dâs 08 horas às 23 horas, de segunda-

feira a sábado. com limitaÇào da capacidade em 307oi

Parágrafo único. É permitido em todos os caso§ após os hoÍirios
fixrdos o atendimeüto nâs modâlidades deliverl (pedido ê enrega),

,otea*q'busca pra consumo em outro local), dive'in (pedido e

entrega seú saúla do eeiculo) ou drivelnle

Àí. 5'. Ficam susp€nsas âs aulas presenciais nas unidades

peÍtanccntes à rede municipal de en§ino, em todos os nivei§ e

nrodalidades de ensino.

An. e. Fica permilrda as âlividades religiosâs com ocupaçào máxima

- da lOtt , gaÍantido o afastamenlo minimo de 1.5 melÍos (um Úelro e
nrcio) cnüe as pessoas, em todas as direçôes, em todos os dias dâ

sêmaia.

Aí. ?'. Cômpele à SecreEria de Estado da Segurança Pública SESP,

por íleio da Policia Militar do Estado do Pâraná, em cooperaçào pam

inEgrâl cumprimento das medidâs pteüstas neste Decreto'

Parágrafo único. As disPosiçõe§ previstas ío caput deste aíi8o não

afastatn as aEibuiçôes e comperências complementares de fiscalizaçâo

das Se.cretarias Municipais de Saúde.

An 8". Fica revogado o Decreto Municipal n' 169/2021

AÍt.9". Este Decreto entra em vigoÍ no diâ 06 de mâio de 2021, e

vigoratá até 07 de junho dc 2021.

Tunas do Paraná. 06 de maio de 2021

MAXCO , NTONIO BÁLDÃO
Chefe do Poder Executivo

Publlcrdo Por:
Wilson Ricardo Cordciro

Código ldeÍtiÍlcrdor:F I 4 I 0F28

ESTÂDO DO PÂR,TN
PREFEITURA TIUNICIPAL DE TURVO

SECRTTARIÂ DE ÂDMINISTRAÇÃO
Avrso DE r,rclTAÇÀo PREGÃO ELETRÔNICO N" ó212021

A pÍcgoeira da Prefeitura Municipal de Tuívo/PR. no uso de §ua§

afiiuúões legais, toma público que faní realizar a licitação a seguir

cúúl.Fx,zada,

Modrlidrdei Pregão EletÍônico
Tipo: Menor Pr€ço (por lotê)
oújeto: Registro de Preço pam eventual(ais) contratação(óes) de

emiresa(s) especializada(s) para o fomecimento de mâteriais gráficos

e materiais de comunicaçào visual.
Câd.§tro dr§ Propostr§: Até às 08hl0min de 26 de maio de 2021.

Início dr S€ssão: 26 de maio de 2021 a paíir das 0Eh30min

Local: www.comprasgovemamentais. gov.br "Ace§ro ldertlíc'do"
Vâlor estimrdo: R$238.293,95 (duzentos e trintâ e oito mil duzentos

e novenlâ e três reais e noveíta e cinco ccnlavos).

Comissío Jutg.dor!: ConstituÍda pela Portaia N" 2»J2O2l

O procedimento licitatóio obcdecerá ao disposto na l-ei Federal N"
10j20/2002, t i Federâl N' 8.6ó611993 e suas alterÀções posteriores.

O Edital completo se encontra a disposição dos iíteressados no site da

Prefeitura Municipal (http://www.orvo.pr.gov.br/), bem como no

portal dâ Compasnet íwww.comDrasqovemamentais.sov.br). Maiores
informações poderão seÍ obtidas pelo telefone (42) ló42-l 145 (ramal

221), através do e-mail licitacoestuÍvo@grnail.corb, ou, ainda, na

Prefeiturà Municipal, com sede na A
/PR, CEP 85150-0m, de segundâ
l2h00m e das l3h00m às l7:00 horâs.

venida 12 de Maio. l
a sextâ feira, das

Turvo/PR. 06 de maio de 2021

J E S S ICÁ A PARE CI D Á MA C HÁ DO
Pregoeira (Ponaria N' 22212021)

Publica

ESTÀDO TX)
MUNTCIPAL DE

CISVÀLT - CONSóRCIO INTERMUNICIPÀL DE SAÚDE DO
VÀLE DO IGUAÇU

EXTRATO CONTRATO 05I/202I

CONSóRCIO INTERMUNICTPAL DI] SAÚDE DO VALE DO

IGUÀÇU - CISVALI

INEXTGIBILIDADE DE LICITÁÇÂO 034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO O4O/202 I

EXTRATO CONTRATO 05I/202I

Contralante: Conórcio lntermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu'

Contratâdâ: FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICÀ - CNPJ

72.110.46510001-23
Objeto: CÍei€nciamcDto de clinica especializada em consultas de

doenças da pele, direcionadâ ao tràtamento de hanseniase'

vâlor: RS135.000.m
Vigência:07/05/202 I 

^ 
06/05 f2022

Foro: ComâÍca de Uíião dâ Vitóriâ,?R

BÀCHIR ABBÁS
Presidente do CISVALI

Publicrdo Pori
Silvia Andrade

Código IdetrttÍicador:D05DF24F

SECRXTARTÁ MUNICIPAI DE ADMINTSTRAÇÃO -
COMPRÀS E LICITAÇÔES

AVISO DE EDITÀL DE CHÁMAMENTO PUBLICO :i.'
03n02r PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 552021

CREDENCTAMENTO DE ÀRTESÃOS DO MUNICÍPIO DE

UNIÃO DA VITóRIÀ PARA FINS DE COMERCIAI-IZÂÇAO DA

PRODUÇÀO DE ARTESANATO

o MuNlciPIO DE LNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, por

intermédio do Prefeito. BACHIR ABBAS' torna público, a todos os

intcressados. que prelende cÍedmclai aíesàos. com suas respectivas

produçôes. paia diwlgação e comercialiTação de produlos ane§anais

no'e§p.lóo urtÃó re lro À t'tÃo'no Municipios de Uniào da

Vitôria, pelo peíodo de l2 (doze) meses.

Â manifestação de iíteÍesse de credenciamento e a docuÍnentâção

prevista no Edital deverá seÍ apresentadâ no período de 10/05/2021 I
istostzozt, devendo ser protocolada no set'or de Protocalo dâ

Prefeitura M*i"ipal de União da Vitória, localizado sito à Rua Cruz

Machado, n.' 205, rérreo - CeÍtro - União da VitóÍia,/PR, em horário

de expedienle, das l2h às l8h.

www.diarionrunicipal.com.br/amp 211

Jessica Aparecida Machado
Código Idetrtiíicrdor:E752EEEE



Paraná .07 de Maio de 2021 . Diário Oficial dos Mtrnicípios do Paraná . ANO X I N'2258

OutÍas informações podem ser obtidas no f)epartâmento de Licitação
da Prcfeitura de Uniào da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz
Machado. n.'205.4" pavimento, centro, lelefones (42) 3521-1237.
E-MAIL/SITE: licitacao@uniaoduvitotid.pr.gov.bl -
t +'v'\t.u n ia oda|iI oíi a. p r. goe. b r

Uniio da vitóriâ/PR 0ó de mâio de 2021

LÁCHTR ABBÁS
PreGito

Publicrdo por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código ldentilicador:88D8D072

I
§ECRETÀRIA MUNICIPAL Df, ADMINISTRAÇÀO -

COMPRAS E LICITAÇóES
PORTARIA N' 865/202I

GILBERTO L[IIS CONÇAL!'ES, Secretário
ÀdministraÇâo, nomeado através do Decreto n' 2, de

2021, no uso de suas âtribtrições legais;

Municipal de
l' de janeiro de

RESOLvE:

ArL l'Designar Servidor(es) àbâixo, para aruar como FISCAL DE
CONTR{TO:

Dis9.M d. Li.iuçlô N' l7l2021 Pde N"54n021

t:VfrCtNCt.{ at Ún roisioúl .í6ímirc em d@rêtú
Ji D.tn úB CovIDl9. oníorú ch.m@dô Pú6li@ n' 0ln02l _

s..Í.d Mu.icipal dc srjd..
6ucr-^s M{TÉtlxr cPF "' 07tr18ll9J)0. Tnb ,! c.úe f

la.r Rúbv - cPF í (É131113'152

t'iuiru prã roztivicz CPE n" 0r1.949.05t2 I

GI LBEIIO L L: I S G O,\ ("1 LI'ES
S..dLi, Mui. 

'râl 
dt .\dEüknCó
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SECRETARI-{ MUNICIPAI, DE ADMINISTRÁÇÃO .
COMPR,,TS E LICITAÇÔES

PORTÂRIA )1" 855/2021

GILBERTO LUIS GONÇAL!'ES. Secreúrio Municipal de

Administração, nomeado através do Decreto o' 2, de l' de janeto de

2021, oo uso de suas âtribuiçõ€s legais:

RESoLvE:

AN. I' CONCEDER FÉRIAS REGI,JLAMENTARES, AO (A)

seguinte Servidor (a) Público (a) Municipal:

FEBIODO DE
ÉRrÀs

Tf,CNlCO
CONTTBILIDÂDE

Art- 2' Regisúe-se, Cumpra-se.

União da Vitória. 03 de mÂio de 2021
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Publicsdo por:
Marco Artônio de LiÍna

Códlgo ldentiÍic.dor:5DEF0 I 99

SECRÉTARÍA YUÀ*ICIPAL DE ADMINISTRA u^r4

Ft-s o

BÀCHIR ABBÂS, Prefeito Municipal de União da Vi
Paraná, no uso de suas atribuições.

a. Estado do

a<
RESOL\'E:

ArL l' Designa pam compor a COMISSÁO ESPECIAL
CULTURÀ PARA AVALIAÇAO DE ARTES MANUÀTS
ARTESANÁTO. desta PreÍêitura Municipal, as pessoas identificadas
abaixo:

PRESIDE\Tf]:

Fraúcielle Coppini Misturiúi, CPF n." 035.649.97943 - CaÍ8o
Secretária de Cultura

MEMBROS:
Markus de Vlad Myszka, CPF n." 082.960.249{9 - Cargo:
CoordenadoÍ de Atividades Culturais
Ricardo Sommer. CPF n.'015.331.219-07 - Caryo: Coordenador
Adminisúâtivo
Nicóli Lâiz Schaefer, CPF n." M2.845.159-42- Cargo: Médicâ
Veterinária - Fiscal Sanitirio

União da Vitória, 05 de maio de 2021

G I L' EN ÍO L A B AONÇ4 L I'ES

S.crútu MlnÉipll dc Admi.útra{3o

Publictdo por:
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SECRETARTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO -
COMPRAS E LICITAÇÕES

PORTÀRlA N'867/2021

BACHIR ABBAS, PÍôfeito Municipal de União da Vitóúa, Êslado do

Paraná, no uso de suas atlibuições.

RISOLVE:

E

Arr. l" DesignaÍ a seúom CAMILA LORf,NA DE LARA WILLE.
portadora da RG n" 10.736.399.8 SSP,PR, CPF n" 086.461.969-33.

para desenvolver suas atividades de aütoridade sanhária no setor de

Vigilància Sanitária, coícomitantemente ao seu cargo de origem' â
partir dê 0l de mâio de 2021.

Art. 2' Registre-se, Cumpra-se

União da Vitória. 03 dc maio de 2021
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Public.do Por:
Marco Àntônio de Lima
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SECRITARIÂ MUNICIPAL DE ADMINISTRÂÇAO -
COMPRÀS E LICITAÇÕES

PORTARIA N' 85ó/202I

GILBERTO LUIS C'ONÇÀLVES, Secretiirio

Administração, nomeado através do Decreto n" 2' d€

2021, no uso de suas aEibuições legais:

RLSoI,\'E:

Municipal de

l' de janciro de

www.diariomunicipal.com.br/amo 275

AÍ. 2" Registre-se, Cumpra-se.

Uniâo da Vitória.04 de nlâio de 2021.

COMPRdS E I,ICITAÇÔES
PORTARTA N'868/202t

ArL 2" Registre-se, Cumpia-se.


