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Da: Secretaria Municipal da Cultura

Para: Licitação A,/C Celeste

Segue documento para a abertura do Processo Licitatório à credenciamento

de artesões no "ESPAÇO UNÉO FEITO A MÃo".

Atenciosamente,

c.(\_>

Francielle Misturini

Secretária Municipal de Cultura

FÍ.S

Uniáo da Vitória, 08 de junho de 2021 .

Memorando no44l2O21

Assunto: Termo de Solicitação Abertura de Processo Licitatório.
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EsÍaDo Do PARA Á
PREFETTURA ltuxrcrpal DE uNúo DA vrróRra
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c PJ 75.967.760lOOO1-71
Site OíiciôL !ulü!ÍjgÀle9ÍEy!!9!igjl2Í,ggy-bI
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TERMO DE SOLTCTTAçÃO pAnA ABERTURA DE PROCESSO
LICITATORIO

Secretaria solicitante:
Secretaria Municipal de Cultura de Uniáo da Vitória

Especificação do objeto da Licitação:
Edital de credenciamento de artesáos, com suas respectivas produÇôes, para
divulgação e comercialização de produtos artesanais no "ESPACO UNIÃO
FEITO A MÃO" no Municí pio de União da Vitória/PR, pelo período de 12
(doze) meses.

Das Justificativas da Contratação e a necessidade dos ltêns/Serviços:

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

Proporcionar polos de comercializaçáo, 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;

Divulgar as atividades de artes manuais de forma a oportunizar novos
negócios, objetivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômica e
turístico.

Da Justificativa do quantitativo solicitado:

Dotações necessárias (lnformar o número e se é Verba Federal, Estadual,
Municipal se é oriundo de convênio - caso em que seja juntar a cópia do
convênio e seus anexos):

Não se aplica.

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

Liamar Aparecida da Silva - CPF.: 539.831 .22949 - Cargo: Assistente Social -
Fiscal

Ricardo Sommer - CPF

- Fiscal Substituto
015.33í .219-07 - Cargo: Coordenador Administrativo
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Serão disponibilizados para este edital até 35 (trinta e cinco) vagas para
proponentes que realizem artês manuais, de acordo com o tamanho da área do
espaço físico;
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Dos prazos, locais e condições de entrega:

As inscrições seráo realizadas presencialmente no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de Uniáo da Vitória/PR, sito à Rua: Cruz machado, No 205

- Centro - Uniáo da Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h as 18hs,
em envelope lacrado constando o nome e CPF do proponente, no periodo de
10 de junho a 09 de julho.

Prazo de vigência/execução do contrato:

O presente edital terá o ptazo de vigência de 12 (doze) meses.

União da Vitória, 08 de junho de 2021.

BACHIR ABBAS
PREFEITO

FRANCIELE MISTURINI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

k * oe J,. À.&i,.
LIAMAR AP. DA SILVA

FISCAL
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PORTARTA No 868/202,1

RESOLVE:

o
§

SLa-t

o

Art. 1o Deslgna para compor a COMISSÃO ESPECIAL DE CULTURA
PARA AVALIAÇÃO DE ARTES MANUAIS E ARTESANATo, desta PTefeituTa
Municipal, as pessoas identificadas abaixo:

PRESIDENTE:

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

MEMBROS:

Cargo:

Markus de Vlad Myszka, CPF n
Coordenador de Atividades Culturais

Ricardo Sommer, CPF
Administrativo

082.960.249-69 Cargo

n.o 015.331.219-07 - Cargo: Coordenador

Art. 20 Registre-se, Cumpra-sê.

Uniáo da Vitória, 05 de maio de 2021

W
BACH!R ABBAS

Prefeíto Munacipal
GILBER 6onÇllvEs

Secretário Mu I de Administração

ESTADO DO PAR,ANÁ
PREFEITURA MU'{ICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3" e 4" pavimentos
Fone: 42-3521-1200 e-mail: pmuva@uniaodavrtoriô.pr.gov.br
cNPl 75.967.760,/0001-71
Site OÍiclal: www,uniaodavitoria.pr.gov.bÍ

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

Nicóli Laiz Schaefer, CPF n.o 042.8/.5.15942- Cargo: Médica
Veterinária - Fiscal Sanitário

DAntt

I
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ES TADO DO PARÀ\Á
PREFEITURA MT'NICIPAL DE UNIÃO DÁ VTTÓRIA

§ECRETÂRIA MU}llClpÂL DE ADtr4rNrSTRÀÇÀO - COI!ÍPRAS E
LrclT^ÇôEs

PORTARI^ N" tó8/2021

BÀCHIR ABBAS, Prefeito Municipal de Uniâô dâ Vtória. Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçtts.

RES OLVE:

Art. l" Dcsigna para compor a COMTSSÂO ES PECIAL DE
CUUTIJRA PARÂ AVAIIAÇÀO OT ARTES MANUATS E
ARTES ÀNAT0, desta Prefeitura Municipal, § pessoas identifiü&Ls
abaixo;

PRES IDE]\'TE:

o
5FLS

G

Francielle Coppiri M isturini, CPt- n.. 035.649.979-03 - Cargo
Secretiiria de Culrura

MEMBROS:
M arkus de Vlad Myszka CPF n." 082.960.249-69 - Cargo:
Coorderador de Atividadqi Cult urais
R icardo Sommer, CPF n.' 015.311.219-07 - Cargo: Coordenador
Administrativo
Nicóli taiz Schaefer, CIPF n." M2.845.159-42- Cargo: M edica
Veterinána - Fiscal Sanitrário

Matéria publicada no Diáú Oficial dos MunicÇios do paraná
no diz 07l05l2L2L Edição 2258
A 

-verificação de autenricidade da rnatéria pode ser êita
infornando o código identificador no sire:'
http ://www.d iariorn:nicipal.combrianp,

Art. 2o Rcgistre-se, Cumpra-se

RÀ(AIR IBO.IS aiILaàtro t_Lrs 6{t N(..lL,E§

S.c íc Íirio líunic ips I d. Âó» iniisEâçà o

Publicr&r por:
Marco Anrônio de Uma

Crídigo lde ntiÍ ca br;70282668

u'^ 
^''d*idntiêipd.cryÍrbr/dncÍYBl€riarr028a668ru3Acéq24\*í5C7[OBVXN4Á4W,4oÀ@ush-!À7scM9FâÍclqw,«Sshpirftdq€ozpvGEMt(Jrê M

União da \4tória 05 de mâio de 202 | .
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ESTAOO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO OA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: (42) 3521-12O0
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/

Págana: 1/1
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÂO
U+

()

Este documenlo solicita a abertura de procedamento licitatório conÍorme espêcificâções abaixo. Avistência de
recursos orçâmentários foi mnÍirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislação em vigor.

Observaçôes:

Convidados:

102t2021

lnexigibilidade de licitação Chamamento ?itblico | 412021

MELHOR TÉCNICA

Conforme edital

CONORME EDITAL

Secretaria Municipal de Cultura.

í2 (doze) meses.
Credenciamento de arlesãos, com suas respectivas produÇões, para ocupação de um
espaço coletivo, para a divulgação e comerciâlização de produtos de ârtes manuais no
"ESPAÇo CULTURAL UNIÃo FEITA À MÃo" de união dâ vitóriâ, pelo período de 12
(doze) meses.

Despesas
Recursos orçamentários: PREFEITLiRA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA

Organograma DescriÇáo da Despesa Máscara Valor Estimado

15.001 MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA

R$ 1,00

R$ 1,00

15.001.13.392.0023.2070.3.3.90.36.00

Totâl da êntidade:

Total goral: R$ 1,00

vens
Quantidade Unid. Código Descrição Valor Unitário Valor Total

1,000 Credencrameíto de ânesàos, com suês respectivas
produçóes, para ocupação de um êspãço coletivo,
pâra a divulgaÉo e comerciálizâÉo de produtos de
artes manuais no'ESPAÇO CULTURAL UNIÃO
FEtrA À MÂo'de união da vitórie, pelo periodo de
12 (dozê) meses.

R$ 0.0000

Valor total dos itens:

RS 0,00

R$ 0,00

União da Vitória, 22 de Junho de 2O2'l

Secretário(a) responsável pela solicitaÇão

Processo Administrativo:
Modalidade:

Forma de Julgamento:

Forma de Pagamento:
.-,Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Vigência:

Objeto da Licitação:

uN 99022405
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ESTADO DO PÀRANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRlA
Rua Dr. Cruz Machado,205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP; 84605-575 CNPJ: 75.967.760/000'l-7'l Telefone; (421 3521-12OO

E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/
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AUTORIZAçÃ O PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO O LrcrrAçÃo

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
especialmente a Lei Nr.8.666/93 e suas alteraçóes lêgais, resolve:

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

PÍocesso AdminisÍativoi 10212021

Modalidade: lnexigibilidade de licitação Chamamento Público | 412021

Forma de Julgamento: MELHOR TÉCNICA

Forma de Pagamênto: Conforme edital

' izo de Entrega: CONORME EOITAL

túcal de Entrega: Secretaria Municipal de Cultura.

Vigência: 12 (doze) meses.

Objeto da Licitação: Credenciamento de artesáos, com suas respectivas produções, pârâ ocupação de um
espaço coletivo, para â divulgação e comercializaÉo de produtos de artes manuâis no
"ESPAÇO CULTURAL UN|ÃO FETTA À MÂO" de União da Vitória, pelo período de 12
(doze) mêses.

Observações:

Recursos orçamentários: PRÉFEITURA MUNIcIPAL DE UNIÃo DA VITÓRlA

Organogrãma Descriçáo da Despesa N.4 á scara Valor Estimado

MANUTENÇÁO OA SECREÍARIA MUNICIPAL DE
CULTURA

15.001 1 5.001.13.392.0023.2070.3.3.90.36.00

Total Entidâde

R$ 1,00

RS 1,00

is Gonçêlves

R$100

Uniáo da Vitóriâ, 22 de Junho de 2021

de Administração

ÍotâlEntidade:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DAVITÓRH
CNPI:75.967.7 60/0001- 71 - Rua: Dr. Cruz Machado, n. s 205 - CEP: 84.600-900

União da Vitória - Paraná

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N ,9 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N,9 IO2 /2O2I

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

o MUNICÍPI0 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 UNIÃO FEIT0 À MÃo" no Municípios de União da Vitória, pelo período de 12

(dozeJ meses.

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

ser apresentada no período de 2A106l2O21a 16/O7IZOZL. devendo ser protocolada no

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

Machado, n.a 205, térreo - Centro - União daVitória/PR, em horário de expediente, das 12h

às 18h.

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

União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.e 205,4' pavimento, centro,

telefones (42) 3521-1237 .

E-MAIL/SITE: licitacao(ôuniaodavitoria.pr.gov.br - www.uniaodavitoria.pr.gov.br

uniáo da vitória/PF.,22 de iunho de 2021.

BACHIR ABBAS

Prefeito

Página 1de 14
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EsrÂDo Do PARÂNÁ
PREFEITURÂ MUNICIPAL oE UNIÃo DÂ vITÓRIÂ
Rua Dr. Cruz Machâdo, 2o5 - 3" e 4" andâres
Fone: 42-3521-1 2O0 e-mail : !&!tecê9.@-u!lê.gCiy
CNPJ 7 5,967 .7 60 / OOOI-7 r.
Site Oficial: lgtEu,lliêgr!êyitgtiê,lI gett DI

CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS. MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÀO DA PRODUÇÃO DE ARTES MANUATS

O MUNICÍPIO DE UNIÃo DA vlTÓRIA - PARANÁ, pessoa jurídica de Direito Público tnterno,

com a devida autorização 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 IUSTIFICATIVA
1.1. O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produçôes,

para ocupação de um espaço coletivo, para a divulgação e comercialização de produtos de

artes manuais no "EsPAÇo CULTURAL UNIÃ0 FEITA À MÃO" de União da Vitória, pelo

período de 12 fdoze) meses.

1.2. o ESPAÇ0 UNIÃ0 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;

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

objetivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômico e turístico;

ró FLS

-lo

o
a

CHAMAMENTO PÚBLICO N.A O4l2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9 IO2 /2O2I
"UNIAO FEITA A MAO"

óncÂo la aourNrsrRAÇÃo PúBLrcA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Ne O4/2O21, 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.unieodgljt9is.BLg9y.br.) 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

1Bh.

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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2. DAS VAGAS E OPORTUNIDADES

2.1. Serão disponibilizadas para este edital até 35 (trinta e cincoJ vagas para proponente
que realizem artes manuais;

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

2.7.2. Caso a quantidade de vagas não seia preenchida e constatada a ausência ou

desconformidade de qualquer desses documentos exigidos, a Secretaria Municipal de

Cultura poderá conceder abertura de prazo para sua regularização de até 05 (cinco] dias.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3. l. Poderào participar da seleçâo:

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

inscrição;

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_

4. DA TNSCRTçÃO

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

INSCRICÃO (Anexo IJ e os seguintes documentos:

4.1.1. Cédula de Identidade;

4.1.3. Certidão Criminal que: Nada Consta (http://www.tipr.ius.br/servicos/certidao-nada-
con sto,/ ti no s -d e -certi doo/certidao crímínalt ;e

4.1.4. Comprovante de residência recente (dos 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 nq. 7 .71,5, de 29 de agosto de 1983.

4.1.5. O Termo de Compromisso (Anexos IIJ;

Página 3 de 14

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

PRÓPRIA e estejam autorizadas pela Comissão da Cultura, sendo-lhe vetada a revenda de

produtos de terceiros, sejam industriais, artesanatos manuais ou importados.

4.1.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF (com a respectiva declaração de regularidade emitida
no sítio : h ttp : / /www. r e c e i t a.fa z e n d a.g ov. b r ;
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4.1.6. Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexo III);

4.1.7 . Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IVI;

4.1.8. Declaração de Residência fAnexo V);

4.1.9. Declaração de Produção Própria (Anexo VII;

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 período de 281O6/2O21a 16/O7 /2O21. 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, Iocalizado sito à Rua Cruz

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

às 18h.

Etiqueta do Envelope:

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

CPF N.A

TELEFONE:

CHAMAMENTO PÚBLICO N,A 04/2021_ PROCESSO ADMINISTRATIVON.A ú2/2021

ITEM ITEM DE AVALTAqIO PONTUAÇÃO

1 Produto associado à iconografia local futilização de

imagens simbólicas que representem o tema de

União da Vitória - Paranál

0-3 7

2 Identidade Cultural (elementos simbólicos das que

contribuíram para a formação cultural; referência à
0-2 1

Página 4 de 14

S. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS 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 3):

PESO
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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.

diversidade cultural brasileira resultado dos povos

e etnias presentes).

3 Originalidade (autêntico; de criação ou inspiração
própria; não copiado ou imitado por outro).

1

4 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 livros).
Apresentar cópias que comprovem a participação,
independentemente da quantidade de publicações

será atribuído somente 1 [umJ ponto.

0-1 7

TOTAL 10

Para o artesão individual

Página 5 de 14
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5.7. Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver maior pontuação nos seguintes
quesitos, nesta ordem:

0-2

5.
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1. Produto associado à iconografia local; e

2. Originalidade.

5.8. Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, será

considerado como critério final de desempate a idade do participante, dando-se preferência

ao mais idoso.

5.9. Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados na página eletrônica da

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

quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de União da Vitória

IMural 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:

II- LIA APARECIDA DA SILVA - Cargo:Assistente Social;

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

7. DÂ FISCALIZAçÃO
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 rOS UXpOSITORES SELECIONADOS

9.1. Os artesões participantes deverão realizar as atividades propostas conforme

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

aplicável.

9.2.1. Poderá, 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 (três) por artesão.

PáBina 6 de 14

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

III. RICARDO SOMMER - Cargo: Coordenador Administrativo;
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9.2.2. Manter aorganização e higiene do local e entorno, prezando pela boa apresentação

e visualização, responsabilizando-se pela limpeza do espaço, materiais de expedient
utilizados e rardinagem circundante.

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

10.1.1. Manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou em desconformidade
com a sua autorização.

10.1.3. 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.

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

mercadorias.

10.1.6. Sub autorizar, ceder ou transferir parcial ou totalmente o objeto da autorizaÇão.

11. DA VIGENCIA DO PROCESSO SELETIVO

11.1. O prazo de vigência 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 DISPOSIÇÕES GERAIS

Página 7 de 14

10. DAS VEDAçÕES

10.1. Aos artesãos participantes do evento é vedado:

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

10.1.4. Permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo.
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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. 0s produtos alimentícios que se enquadrarem deverão seguir as legislaçôes

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, transporte, acondicionamento, remessa,

impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto 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

Municipel de Cultura.

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

13.9. Os recursos, impugnações 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 fcinco) 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

o
;FLS
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13.1. As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem definidas p"l^ Y
Coordenador do Projeto levando em consideração o tamanho do estande, d,ereráo se/
embaladas, etiquetadas apropriadamente com o nome do Espaço Cultural União Feita à
Mão.

união davitória/pR,22 de junho o"pzry?
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO DE ARTESÃO

ESPAÇO UNrÂO FEITO À MÃ0
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FORMULÁRIO DE INSCRIçÃO
1) Identificação do Empreendedor de Arte Manual
Nome do Empreendedor de Arte Manual:

Telefone Celular/WhatsApp
Endereço:

Bairro: CEP

Doc. Identificação CPF

E-mail:

2) ldentiÍicação da(s) técnica(s) utilizadas:
( ) Costura Criativa [) Artes plásticas (] Origami/Kirigami
(J Vidro (J Mosaico
( ) Couro IJ Crochê/tricô

O Cerâmica [) Patchwork
( ) Cartonagem ( J Artesanato sustentável

[ ) Biiuteria ( ) Madeira/MDF
( ) Outro, especificar:

[ )Produto alimentício, especificar

3

Página 9 de 14
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

AUTORIZAÇÂO

Edital Credenciamento ns 03 /2021

Eu, portador [a] do RG de no

residente no endereçoinscrito (al no CPF sob nq

na cidade de selecionado [aJ para
comercializar minha produção no Espaço União Feito à Mão, comprometo-me a cumprir as

disposições previstas no Edital nq 

- 
da Secretaria

1. As minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, e serão comercializadas
segundo as orientações da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

2. As peças NÃO ESTARÃ0 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 material durante 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 comercializaçâo 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(s) e quantidade
de peças de artes manuais descritas na ficha de inscrição, de acordo com o cronograma deste
Edital.

ICIDADE], IDATA]

(Nome e assinatura e do artesão/trabalhador manual autor da peça)
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Assumo também ter ciência de que:
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ANEXO III
DECLARAçÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

Eu, portador (al do RG de no

residente no endereçoinscrito (a) no CPF sob nq

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, IDATA]

[Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita]

INúmero do registro civil/RG]

Página 11 de 14
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Eu, brasileiro[a], portador(a) do RG

residente e domiciliado(aJ na
declaro para fins de

comprovação ,unto 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 Misra;

[crDADE], IDArA]

[Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa iurídica inscrita]
(Número do registro civil/RGJ

cPF nq _/_ / _--

Página 12 de 14
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, brasileiro[aJ, portador(a) do
RG N9 CPF nq _/_ / _-- declaro para fins de comprovaçâo

.iunto à Prefeitura Municipal de União da Vitória que sou residente e domiciliado(a) no
Município de União da Vitória, [Rua/Avenida), no (númeroJ - fbairro), Cep finformar] na
cidade de (municípioJ - (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.

lcrDADEl, IDArA]
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Eu, brasileiro(a), portador(a) do
RG NA CPF ne _/_ /_-, 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" são 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.

[crDADE], IDArA]

[Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita]
INúmero do registro civil/RG]
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PARECER N" 1671202'I

De: Departamento Jurídico
Para: Departamento de LicitaçÕes
Ref.: Edital de Chamamento Público no 0412021

Veio a este departamento, para análise e posterior parêcer' o

processo em epigrafe, realizado por esta Prefeitura de Uniáo da Vitória-PR' que traz
questionamento acerca da legalidade do Edital de Chamamento Público no 04/2021.

Oob eto ital é, credenciamento de adesãog colll suas

respectivas produções para ocupação de um espaço coletivo, para divulgação e

comercialização de produtos de aies manuais iunto ao ESPACO CULTURAL UNIÃO

FETTO A MÁO de União da vitória.

Juntamente ao requerimento, sobreveio Termo de Solicitação para

Abertura de Licitação oriunda da secretaria Municipal de cultura, o qual consta as

devidas justificativas e demais informaçÕes pertinentes.

Passo a análise

No presente caso, trata-se de credenciamento para artesãos, sendo

possível a contratação de todos aqueles que cumprirem os requisitos pré

estabelecidos no edital, dentro do número de vagas disponíveis

1

Ressalta-se primeiramente, o conceito do instituto do

credenciamento, o qual tÍata-se de procedimento administrativo que visa à

contratação de prestadores de serviços mediante requisitos estabelecidos
previamente no edital de convocaçáo. E utilizado, quando determinado serviço

necessita ser prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente e com

possibilidade contrataÇão de todos os participantês.
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Acerca do credenciamento, o que nele se destaca é a praticidade do
procedimento para Administração Pública, pois, viabiliza a diminuição dos
procedimentos licitatórios.

Assim, analisando o requerimento administrativo, entendo que não há

impedimento para o presente edital de chamamento público ter o seu regular
prosseguimento, com o credenciamento dos interessados, devendo serem

respeitados os ditames da Lei Federal no 8.666/93 e demais normas contidas no

Edital e seus anexos.

E o parecer

União da Vitória/PR, 24 de junho de 2021

aFLS

O"r-r" a, /a*p
Daytlsa de Souza

Advogada
oAB/PR 88.820

2

a<
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louú6 íi srdíd. ddtu ú.[ M@ro c.dro, i@i[ tu CNPJ F
r.ôo ú 33.ú ô§rtaoL3..d' o \e C.ôtd ô Rt 31 392.50 Oitu. uh frr

É!ha'r,lldmcNPrMóôf
É s.r* e IcIb d -tu. ÀÚE. {úh ú,. rrc l]ifut &

6 o \|.í Grob.r d6 Rr 7? 3.3 .o ts.bB ! ó06 d t!ôb . ql.ú .

I PÍÉrh. cs.r.b Alde d.
Ei!...e.GElRELloldfuc{PJ

3.er6.6frôvúder&Rí

PREFEIÍUÊA UUNICIPAL
oE uNrÁo DA vlTónra
EsÍaoo Do PAFANÁ

AVTSO DE EDÍÍAL OE CH IIAi'Ei{TO PUBLICO N.'
uno21

PROCESSO^DI|IN|STRAT|VO N,. l0Z202t

cREDENctaMENÍo DE aRTEsÁos Do MúNtclpto oE
uNrÀo oA vrrôRtA

PARAFINS OE COMERCIALIZÂçÀO DAPRODIJÇÀO OE
ARÍESANAÍO

o MUNrclPto DE uNtÀo 0a vrTóRra, E6râdo dóP.raná,
po. inrêmédô do Pel6ilo, 8ÂCHIR AB8AS, lomá públÉô, a

l,odo§ ôs inlêrcssádos, quê prolsnde ..€d6ôciâr ánesáos,
com suas rcspêclives prcduÉes, pa€ divurgaÉo e

co.n€r@lraéo dê o.odutos aí6$naB D'ESPACO UNIÃO
ÉEIIO À'ÚÃO'ro VurElpps d. U^iáo da uÍónâ pêro

periodo de 12 (doz.)mesês.

A maniísslaç3o de iílellg de úôdercia@nlo . a
dodrm.nráÉo pEvisra no Edilâl d.vêrá sâr êpre§6nlad€ m

pêriodo dê 2a,!6/2021 a 16/07/2021, doEndo B6Í
protocolâda no Seio. d€ Proloêolo da Prélêiturá Munlrpâl óe

u.iáo da Mróriô, lo.álizâdo sfo à Rua cruz Machado, n.q
205, réí.o - C.nAo - Uniáo dá Viló{iâ/PR, .m noráno d6

6xp6di€nte, das 12h às 18h

Out'.s iníolm@B pod.m s€r oôüdas io O€pâÊm6.ro de
Lldl,â(áo & PBíâituE dâ Unüto da Vilôíia, m.ndêr.fp Rua
DÍ. Cruz Macnádo, n." 205, 4' oâümênto. €lln!. t l.for.s

Í12) 3521-1237 .

É-rt ÂlL§lTE lÉ,ts.s6uniâodâvíoÍi!.or@v br .
w uni.odâvnôria.ormv.àr

união dâ vtóíia/PR, 22 do jlnho de 202,

BACHIR AEBAS

,&§err'
Itu.l.íplo rL Porlo lrt!ô.|i.

iú o.úrdô om d. B{v., 7r7 - to6: (4) lÉ7}1212
Crap.l: 76raal6a/úoo1ú - CÉD: a{16@

s!.rióürdr..rr,t@.h.
EXTFATO DA ÀTA O€ FEGISTFO DE PFEçOS Na 23/2021

PFoCESSO ADtllillSÍRATN : l'le 64/2021
PROCESSO OE COMPRA N.622021

PnEGÁo ELEÍBoNtco F. P Ne292021

OBJETO
EVEMÍUAL

REGISÍRO OE PBEÇOS PAFA FUIUBÂ E
ÀAUISIÇAO DE AANOEJAS DÊ FLORES E

AoUBO OUTMtCO.

COI,ITBATANÍEI MUNICIPIO DE POSTO VlTóRlA - PÁÊÂNÁ,

CONInAÍAoO: PEORO VICENÍE AOÉSE PAOTtHA
oFNAMENÍO§ - CNPJ: 2t .98a.8a5/0001-58, com o v?nor ds

F3 a.76o,@ ioio mí s€t@nrc ê s6sânlâ rêái6).

PF zO DE VIGENCIA: 12 (doz€) môs€s.

FoFo comarca de Unràô dá V lóÍ a. Eslâdo do PaÍana

Porro vhória PÊ,23 d€juhho d.2o2r

M!rl.à d. Fânmâ lltiu d. Sou2a
P.êÍ.tâ Uunlclpal.

d o \nbr Gr.à.r & Rl ij 760.$ (oiE deEáb. l..td l!I): vB

ú), Éã qú ân&6 o .brd ba.l
.&f,i.a8reâ:E.d*&cd.rü

ErR^ro ÀÍÀ ô€ Ê.6l§mo oê FREÇo§ É .oí{ÍR Íos
6EÍo R.Oe ó. Frt(o E .q6{ao, 

'k 
hr pít:.6, & s.lIE.5lle'l!É'l*d.llí..i.I'tE

r,lir lE6Ée c g&.úú. úrird9.r ú unraô d tu -PÊ ú
....b6õÀcrÚ.ç.qPü.óà.arre6el..lGi@.ú1..
êdÍÍn^lNIE ÊErdh u,r.rr. d.

cor.rRÂr los (^s):
E, c,roô.r ú Rl 2r. í1m írr].fu.
d.G.l Í.lmd.cú@ 9@2r

í|,,írt n'73 Tt re i'ú

rqr o'úi - cdú@ ! srlÉ d. r*rnar., §. . wd Gbar ú Êt
xer,ía{h3d@tub.uiÉâ ü d.) Àú ó. R4rh d. Flxú tr

uâ2r. h í 1Êô,

-Ê c'ú* ree d. &lú - E iÊu -w' adr ib Írt
raTlla., lc.ib. wú. ú mr d'Úb. ôrú D-. otu ml
Éni.oeÓP.ço.d!tm.

€4. n' .! 6.. + aa. í ,0, 7?. d 7..

K.yAo§M[dc.o.@o.,!dfuà
Éd..@dqJ.i,6d.úA.Ôired€Piç6..33rm2lio

I 
^E 

rk R.Obh ú PÍ.í.. d Ú.n21

ua.{]'bd) 
^6 

ô R!í6 d. Piar d úe1

r@ - Úrd ooô.r & F3 72.s3 .ô
{3d. ô. d l@q. q,luL. É êr. e(eú úb61br,.
R4ú& DcÇ.. d 67rí2,

ra.tÉ Í*n Lú - \,tb. Groh.r & Rl t72 0â4.0{r (cd G .d ô ó06 d
aú ô R.rô ó. PÊÇo. í !t202i

híln r7 tr4 d.5 d6 d

Âr-a.cdlG^l.:d.ô ED-oa
ll(al'm rDuànb . @u@ . r.

sà'És0,h.j00,,fj02'lllol.illo§'
,c, 

'f 
16 dÍ3 d Í..d Í5 i.r

56- d r57.,'.16.. ll ÍÊ4. É !63, !!..

(e - \âb. Groô.r ô Rl $J20.m
Ícrr4nb . di. d d@nr à d Ei!) r! dó F.gh d. à.fe í

!5rb b§ú ricüa .ffid.B.àd..Llt '\,rb.GbeRt
r1.70oloE ãi |.Mú.!.tgÚ dü). e 4 R.eaE e Piçc ir

ElÊÉU |,E - \|0. Gi.àr e Rl
!r.Ío@torwnn4ú.&r 

'.). ^t 
& R.cl.b & Ptra tr er,rorr

DÀÍ^ o,\ 8o1,0106,\ç10 iitr ãor1

Puo D€ v6tro^ 12 t@) ig
FIJNDMNIoLEG^LL.'M@4.1
,r!nçeÉ.,u!3làFddí10,12Ü262.g5.18.{..:od.t!É

. re.nÍ.éc âr&,e.
F.ddl d. e8. .Ú e!É-

,fr,§99
Munlciplo.t P.ÍtôVhód,

i6 o.v.róo ê@* á. 3116, ?17 - tM: (4) 3s7]t212
cxtJ: 75.6atlaa/oó1{2 - cEP: 3.415d

B.e.rr4trorü.pr.ad.h.
gÍn^To DE Hotlotoc q^p E ADJUDTcAçio oE

ucII ÇAopnocEgsô 
^IlMllllSÍnAnVO: 

Nr 7i /z» t
PFOCESSO OE COUPF N{ 7tl2llrll

olsPEl{s Nr 30/2lt2i

OAJETÔ: CONTAÁTACÁO DE EMPRESA ALITORIzÀDA PARA
pFEsr^â sEFvtcGs DE FEvrsÀo /o HoB S Ev TnÀToÊ

NÉw Horr No ri s.loo HcczTLioKLGJo682. a s6. MârBâ
dê Íânna llku oê SoLu, Prolsltâ Municipal no uso dêsuas
auLbuicóG rôoâÉ, hoMoLoGÀ, o pre6d'm@ro I'cnarório,
'ícluhdo o âlóoeADJUO|CAÇAo p,olêfldo êm 23/06/2021

rolere.lê â DISPENSA êm opiqrãle, Éndo como conÍatadô o
p.opoEnrê EOUAGFIL EoUiPaMÉNTOS ÀGRl@t^S LrOA,

CNPJ sobô nc 7t.3t0.s89/m27-sa, com o valo. d6 F§:
2.530.22 (doi§ mil, quinh4to§ 6 ninlâ.sais 6 úntê ê.lois

@niâLos)

Publhue$.

Púro vnóna PB, 23 ds iunho dê 2021 .

M.ís. d. Flüm.lltlu d. Sou:r
Pr.ldr. MunlclPrl.

Avtjgo oÊ HololoG^çÀo
PRÊGAO ÉLEÍiOIIICO xt 2A'D21

PFOCEASO ADUTN!§ÍR ÍNO r.7rrà021
Hómoloqo a L'citaÉo @ mod.lrdad6 PÉ4Éo Erêü6ni@.!

28/2021 , q@ rén pq oq.[o o R6g'stro de pEços páÍá áqulslçáo
dô .âd.ras Oárá.Ér p.ra .sióno, êhlrcdôrrÉíid,

.qu'pàh.nios e úônrÍlioi pá.á @!lrhã d6dnãdo< á spnr .s
@útad€ dà S@atãnã Muni.ipál d. EdEÉo d6 Uniãô dá

Vió@ - PR, & eÍdo .@ 6s 6diçr€, quanlij.ôs ê
êigê.cias at.bêhciús nêst6 êdnd 6 sêss anêxos, 6m ,ávo. d4
âmpcs: OãnÍsi Mó{êis co.p@ti$. Esc.,láBs !ldá. iôs..í"
no CNPJ/MF $bonq2t a19.569/0001-5t @m o Vdor Grob.l de

R!22.740,00 M.le o dois mil el@ntc 6 q!aE.r. re.is)i
Mâ61êr c§né@ .ro Equrpan6r6 - E|REU EPe hsit rc

CNPJ/VF sôh o no ÍA a72.961/00o15,t em o VáL. Glôbâldá Rl
161S596 (Dszeo6 ô quet 6ntos ê .Mnta ó o^@ Íei6 ê
lDÉnta e *É entrrc6l, Máim! Araedisrã ÉlRÉLl iDcrna no

CNPJ/MF sob o ." 26.7 r 6 046/0001-9.{, @m o vdor Glob.l d6 Rt
15 19.,@ (Ourue mrl enlÕ . @.nrá ê quâtro @ái6) PCRdo

Âmâr, a ÂmâBl Lldâ insilá no CNPJ/MF sôh ô no
m,3,{3.965mo01-sr 6h o Várôr Glôb3l dê R$ 25 120 00 Mntê e
on@ ml @nlo ê enlé r4r!), Dârá qu prcduu os.Í.td Lgâr.

6 láre do 
^ô 

13. l.ci$ lv ê Lêi Fêd66r n.! 8 666.€3 ê $6
.lreráçõês poste.lores

EXTRATO AÍA O€ REGISTRO OE PREÇOS
oBJETO: Rêg§lrô dr pr.ços páÉ âqur3içàô dê €dêiÉ. §t lánas
0.6 .$l(,io .hr@o!ÉstG. .qu'p.aõntG e ulêNllr6 paó

@a.ha, dBlinadc á epnr * fté.sidád.Ê dá sôíêt rÉ
Munirpeld6 Ed@!ão dô Un'áo dâ útó@ - PR, óê erdo @m

Ê @ndicô€s, quslidadês ê dbê.ciár 6i.bêE üe Éi6 edllrl

coNÍÊ^Í NTÉ: P6íêiIuÉ Mlnlôp.l d! U.ülo dâ Víó.t! -
PR/B.ôí Abb.!.

CoNÍR^T^DOS (^S):
D.nfs.i M&.i. C.D@f^@ ! E..d!.B lrda - Vâbr GbbC d.

Fa 22-7,10,00 o/nr. . dot. íri !.{dnl6 . qúâEni. cà!). Ará d6
R.aÉrb d. tt ç€ n! 932021. fidú n' a, n" 6, í" 13, f 42 ô no

l3i

Msrd corÉrio dà Equip.m.nt6 - ElREll EPP - 1610. Gbbâl
6ô R! 16.06 06 (O@Éá! m qual.ocnlc c mvâniâ ê c'.@
Eis . no@la ê 6a3 @ntávd). Àra d. R.$.lrô <,o PEç6 .!

gaD021. liêm ne 11:

MáiE Ára.àdtsra ErRÉll - r&b. Gbôc d€ R3 15 1S,r,0o {o!úúà
hir 6niô á ú.nta 6 quaLo .@E), alã d. ÊôgÉuo dô PEços nq

954021. ltê6 n 1, n.7, n. 10. nr 12, no 17, nr 25, no 26, hq 27, n'
33, no 35, no 36, nô 39 â n. !O.

P C R do An@l ê ArmEl Lróá - Vab. Gbõãl .'ô Rl 25 120,@
Mnt. ê cin@ md @nro ê vinr. ÉáÉ). Al, d. Rêaisl,D do t'r.çG n'

96,2021. ltons n' 2 ô ho 3.

OAÍA DÀ HOMOI-OGAçIO: 220612021.
OATA DE ASSINAÍURA DAS ATAS OE REGISÍRÔ ÔÊ PREÇdS'

221ú12021.
PflÂzo oE vtcÊNcrÀr 12 (dôê) mei22,06/2021 á

22tút2022-
|ÍENS oÉsERTos: lrêB n" 5, no 8, .' 0, n'1a, no 15. lf 16, n! 18,
n. 19, n 20, n 21. r1 22, n' 23, n'2,r, n' a8, n', 29, Íf 30 ô' 31, n'

32, no 34, Íf 37, n! 3€ . no al
FUNOAMEI{TO LEG r. Lo Muôdod n! .1363 dâ oil dê le.r€úo
d. &1a. ú.!.86çá.! po6ldrd..: L.i F.dê6ln' 10,5202002

ê.l4. áli.E!ó6s pcrcder; lel Cdnpl.tÚi.t FGd...l.'
12312006 . e.l at.6Í46, âpliendo.€, ebdditÍiemrL, nô

qú. dbd. a L.i F.d€.d lf 4.666/9i, ô .e áü.6çó..
pGr.n.@.

FORO: Coóâr.ã óê Uílóo d. V1ó@ - PR.

uôiáo ds wôda - PR, 22 dê ju.ho ds 2021
gtdí, 

^hà.,FúÔ

PFEFEITUFÂ MUNICIPÁL
oE uNÉo oÀ
ESTÀOO OO

Cortinas, Acessórios,
Cama, Mesa, Banho,

Tapetes, Tecidos,
Enxoval e Vestuário

lnfantil de 0 a l6 anos.

Rua Carlos Cavalcanti -

Novo Estillo

lria.ü vú?ú- ÊÂ. !.&ift42021

ilt
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nesle ediíal e scus aneros, em favor dits empÍesâs: D.nfcssi MóveL
Corporâtivos e Escolrres Ltda, inscritâ no CNPJMF sob o n"
24.419.56910001-54, com o Valor Global de R$ 22.740.00 (Vinte e

dois mil setecentos e quârenta reâis); Múter Comércio de
EquiprmeDtos - EIRELI EPP, inscrita no CNPJ,MF sob o í'
18.472.961/0001-64, com o Valor Clobal d€ R$ l6-495,96 (Dezesseis
mil quatÍocentos e noventa € cinco reais e noventa e seis ceDtavos);
Márimr At.crdkta ElRELl, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
26.7l6.MBlOO0l-94, com o Valor Globâl de R§ 15.194,00 (Quiuze
mil ccnto e noventa e quatro reais), P C R do Amaral & Àmrral
Ltdi, inscrita no CNPJiMF sob o n" 09.343.965/0001-51, com o
Valor Global de R-$ 25.120,00 (Vinte e cinco mil cento e vinte reâis),
pÍúâ que produza os efeitos legais nos temos do Art. 43, Inciso IV da
t-ei Federal n." 8.666,9J e suâs a[erações posreriores.

EXTRÂTO ÁTA DE RIGISTRO DE PREÇOS

OBJETOT Registro de preços parâ âquisição de cadeiras giÍatórias
pâra cscritório, eletrodomésticos, e{uipamentos e utensílios pam
cozitrhÀ destiÍados a suprir as necessidades da Searetaria MuDicipal
de Educação de União da Vitóriâ - PR, de acordo com as condições,
quântidades e exigênciâs estâbelecidâs oeste edital e seus anexos.

COi{TRÀTANTE: Prefeirua Municipal de União dâ Vitória -
PREachir Abbas.
CoNTRATADOS (AS):

..-,' D.nfc.si Móvels Corporativos e Escolâres Ltde - Valor Global de
R§ 22.740,00 (Vinte e dois mil sctc4cDtos e quarcnta rcais). Ata dc
Registró de Prcços no 93/2021. Itens n" 4, n' 6, n' 13, n" 42 e n" 43;

M$ter Comércio de Eqülprmentos - EIRELI EPP - Valor Global
de R$ 16.495,96 (Dezesseis mil quatrocentos e noventâ c cinco reâis e
noventa e seis centâvos), Ata de Registro de Preços Do 9412021. Item
n" I l:

Mítlmâ Atacadista EIRELI - Valor Global de R$ 15.194.00
(Quinze mil cento e noventa e quatro reais). Ata de Registro de Preços
n" 95D021. Itens n' l, n' 7, n' 10, n' 12, n' 11. n" 25, n" 26. n" 27. n"
13, r" 35. n'16, n" 39 e n'40;

P C R do Amrrrl & Amrrrl Ltdr - Valor clobal de R$ 25.120.00
(Vinte e cinco mil cento e vidte reais). Ata de Regisúo de Preços n'
96/2021. ltens n' 2 e n' l.

DAT^ DÀ HOMOLOGAçAOt 22t\6t2\2l.
DATA DE A§SL\ATURA DAS ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS: 22106/2021.
PRAZO DE vIGÊNCh: 12 (doze) meses, 22/06/2021 à

22106t2022.
!./ ITENS DESERTOS: [!cns n' 5. n' 8, n" 9, n' 14, n' 15, n' 16, n' 18,

o" 19, Í!'20, n'21. n'22,n" 23, n" 24, n" 28, n" 29, n'30, n' 31, n'32,
n'34, Íl'17. n" 18 e n'41.
Ft NDÁMENTO LEGAL: tei Municipal no 4J63 de 04 de fevereiro
de 2014 e suas altemções posteriores; I-€i Federal n" 10.520/2002 e

$ras alteraçôes poste.iores: Lei Compleúetrrar Federal no 123/2006 e

suas allerações: aplicando-se, subsidiariamente, Ío que couber, a Lei
Federal n' 8.6ó6193 e suas alterações posteriores.
FORO: Comarca de Uniào dâ Vitória - PR.

Uriio dâ Vitóriâ - PR. 22 de junho de 2021

BACHIR ÁBBÁS
Prefeito

Publicrdo por:
Melissâ Banhuk Ribeiro

Código Identihcrdor:59D49 I 98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .
COMPRAS E LICITAÇÔES

AVISO DF, EDITAI, DE CHA},AMENTO PÚBI,ICO Ti.'
04t202t

PR(X ESSO 
^D\tt\tSTR.\TIVO 

\.. 102/2021

www.diâriomunicipal.com.bíamp 283

CREDEICTAMENTO DE ARTESÃOS DO MUNICiPIO DE
UNIÀO DA \,'ITóruA
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
ARTESANATO

Outras informações podem seÍ obtidas no DepaÍtameíto de Licitação
da Prefeitura de Uniào da Vitória, no endereço Rua Dr. Cru2
Machado, n." 205, 4' pavimento, centro, telefones (42) 3521-123?.

E-MAIL/SITE: licitacao@uniâodâvitoria.pr
www.uniaodavitoria.pr.gov.bÍ

União dâ Vitória-/PR, 22 de junho de 2021.

.80v

f rr-s
AÁCHIR ÀBBÀS
Pretàito "26

Pub
Maria Celeste de Assunção Mance
Código ldentiÍicsdor:90509C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI:{ISTRAÇÃO .
COMPRÁ.S E LICITAÇÕES

PORTARIA N'I034/202I

BACHIR ABBÀS, Prefeito Municipal de Uniào da Vitória. Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições.

R[SOLvE:

Aí. l" DesignaÍ Servido(es) abaixo, para âtuâI como FISCÀL DE
CONTRATO:

An. 2' Regisrre-se. Cumprâ-s€.

União da Vitória, 16 de juúo de 2021

PÍ.eb Aláóni6 N'21/1021 P@ N'522021
Rcgim {,. pr.çós p.É.quiriçÀô d. ÍEdic.mnrô. .lÊErdó. Élâ REMUME
(R.krô mM'pll d. tudm4nroú 6eúúr. rd & Bliemis. *rusú
d.grliti., .dqunid.. pú. . di+.iiaao dêE r Ê)ruLaãô . dú}lútlô
0... s unid.d.r d. s'id.. Éú6 dáüillfu.ro Múrcipil d. Uíit d.
vnóú - P@É @n6tu coriiç&s, qlMii,rl4. .raéEia.í.b.k iLr
Ee.nii.lcruerôt..
ECO-aAf,MAS COMEiCIO DE MÊDIC^ME\ÍOS - EIRELI, CNPJ í"
35.,177 53á/0fl1l -12. T.tu d. Côdre lt. 9d'2021-
CIRUÊOIC^ \O§§^ Sar-llOR^ - EIRELI CNPJ .' ,,Í 5ú.933/m0r-3o.

^E 
& R.aÉro .h Ê.ços n' 70,2011 i

GI^MS & GI^\{S LTDÀ CNPJ n' lo.rHl la5/0001{l- Tm &

DISTITAUIDOnA Dl] MEDTC^Mi:IITO§ B^C(!§ etREl,I, CNP,I n.
25.279.J52,,iXJ01{ l. 

^b 
.k Rcgitu d. PrEçôs .' 72102 I i

BR §T]L DIS'ITIBUID('RA Df UEDIC^I|{IIITOS EIRELI. CNP., N"

: L,113. l2l/Im l-49. 
^r! 

& R.aitu d. Pr.{ôs .' 71n02 I :

DIMENSAO COMEICIO DE 
^RTICOS 

MEDTCO§ HOSPfT^L^TFÁ
LmÀ CNPj ,f 03.924.415/0m I -10. Ab d. R.Aiú. dc PÍdçô. 

" 
7412021 i

NOV^SUL COMÉNCIO DE PTODUTO§ HOSPÍTAI,ARES I,TDA .
Mf, CNPI .' 14.595 725rm0l -34, 

^u 
& À.8inó d. PÉç.. i" 7512ú2 I i

IOSILÉ!Ê IIEIX,{ lllPL§. CfiPJ n' l0 2?9 ,rl0 m 1-4x, 
^ú 

d. Rc8súo

f&F DI§TRIBUII'ONA DE MEDICÁMDNTOS LTDA" CN'J N

23.091.6?&U001-35, 
^r! 

d. RêBim d. PÍ.@! n" ??/2o21i
:{ACIO\ÀL COMERCIAI. BOSPTTAI,AR S.A. CNPJ D'
,3 091 673m00 ] 35. Àr! d. R.gin & P..çôs ." 734011

vu.s Me d. Lim Búr.l,Ern CPFn'045.152r29.r3.
Erltn r\eê & Silla - CPF n' t 0 r,7 r 7.999-92.

O MUNICiPIO DE LNIÃO DA VITóRIA, Esrado do Paraná. por
intermédio do Prefeito, BACHIR ABBAS. torna público, a todos os
interessados. que pretende credenciar aíesãos. com suas rcsÍrcctivas
produções, para dir,llgaçào e comercialização de produtos ?rÍteseúlais
no j-E§I4q0_U.NIÂI)-EE!-I9_4_M-4.8: no Municipios de Uniâo da
Vitoria, pelo período de 12 (doze) meses.

À mânifesraçào de intaresse de credenciamento e a documentâçào
prevista no Edital deverá ser apresentâdâ no periodo de !!Q@!Q!lq
161071202l, devendo ser protocolada no Setor de Protoc.lo da
Prefeitura Municipal de União da Vitória, localizado sito à Rua Cruz
Mâchâdo, n.'205, térreo - Centro Urião da Vitóriâ,fR. em horário
de expediente, das l2h às l8h.



25106t2021 l\.4ural de Licitações Municipais

TCEPR

Detalhes processo licitatório

Enhdôde Executora t4UNICiptO DE UNIÀO DA VfróRIA

Ano* 2021

Nolicitàção/dispensa/inexigibílidôdêx 5

l'1odãlidade* processo Inexigibitictade

Númêro edital/processo* 102/2021

.cür.o3 provênlêntê! d. o19ânl.hos interna.lonáir/mqltllat.râ13 d..réd
lnstituição Finânceira

Contrato de Empréstimo

Descrição Resumidã do Obieto* Credenciamento de àrtesãos, com suas respectivas produçôes, pàra o€upação de

um espaço coletivo, para a divulgôção e comeroalização de produtos de artes

manuais no "ESPAÇO CULTURAL UNúo FEITA À MÃO" de União da Mtória, pelo

período de 12 (dozê) meses,

Dotado Orçamentária* 1500113392002320703390360000

Preço máximo/ReÍeràÉià de preço - O,m
RS*

Dàta Publi(açâo Termo ratiflcâdo 24106/2021

Data de Lanemento do Edital

Data da Aberfura das Propostâs

Há itens exdusivos para EPP/ME?

Há cota de parücjpação para EPP/ME?

Trâtâ-s€ de obra com exigência de subcontrata!ão dê EPP/ME?

Há píiondade pãra aqu,sições de microempresâs regioôais ou locais?

Peícentualdeparucipâção: 0,00

Data Càncelàmento

cPF: 2254273469 (ta!q!l)

Val!êr

oFLS

0Éu

-<+

hftpsr/servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Muhicipal/aml/DetalhêsProcessoCompra.aspx 1t1
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BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 10 Designar a Senhora LIAMAR APARECIDA DA SILVA, em
substituiçáo ao Senhor MARKUS DE VLAD MYSZKA, na COMISSÃO ESPEC|AL
DE CULTURA PARA AVALTAçÃO DE ARTES MANUATS E ARTESANATO do
Município de União da Vitória, nomeada pela PORTARIA N" 868/2021.

Art. 20 Registre-se, Cumpra-se.
União da Vitória, 25 de junho de 2021.

BACHIR ABBAS
Prefeito Municipal

//
GILBERTO4É GONÇALVES

Secretário MunitÍpal de Administração
L

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3'e 4" pavimentos
Fonet 42-3521- 1200 e-mail: pmuva@ u n iaodavitoria. pr.gov. br
cNPl 75.967.760/0001-71
Site Ofiçial: www.uniaodavitoria.pr.gov,br

PORTARTA No 1099/2021


