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Memorando

No 58/2021
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Da: Secretaria Municipal da Cultura

Qo,r

Para: Licitação Á/C Celeste

Segue em anexo Termo de Solicitação para Abertura do Processo
Licitatório, o qual tem por objetivo prestar auxilio financeiro aos trabalhadores e
trabalhadoras da cadeia produtiva dos segmentos artíSticos e culturais, conforme
Lei No 492812021

o

.

Atenciosamente,

Francielle Místurini
Secretária MuniciPal de Cultura
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ESTADO DO PARANA
PRE}EITTJRA MIJMCIPÀI, DE UMÀO DA VTTóRIA

S.ctu.,da do Arfutre
Praçe Viscondâ dê Nácer. §ff - C€í Ío
Fons: (42) 3522-7'157 / (,r2) 3521õn 5
Silê Ofi cid: tltr/w.pmuniaodâ!ítoíirâ.corn.k
E-mail; cultüÍáuvâ@yekD.corÍLbí
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TERMO DE SOLICITAçÃO PERN ABERTURA DO PROCESSO
LICITATÓruO

(

Secretaria solicitantê:
Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória

Especificação do objeto da Licitação:
Edital de ciedenciamento aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, em
do COVID
virtuOe Oos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia
'19, conforme Lei Municipal No 492812021

.

Oas Justificativas da Contratação e a necessidade dos ltens/Serviços:
auxílio financeiro aos
ó prã."nté termo de solicitaçãó tem por obieto prestar participam
da cadeia
tiabalhadores e trabalhadorás da cultura, os quais
ter
púutiva dos segmentos artÍsticos e culturais' desde que comprove
plásticas e
ir"lãin"Oo, nas ár;as de: dança, teatro, música, ÍotograÍia, artes
artesanato, nos últimos 02 (dois) anos.
dos segmentos
ô-ãr*iriã destina-se exclusivamente, às pessoas/profissionais,
po,
razao aaiànaemia dã covlti 19 tiveram suas atividades
ãrti.tiàói
'consequentemente
ficaÍam sem recursos financeiros para se
int"riompidas,
manter economicamente.
será pago em três parcelas de R$ 300'00 (trezentos
ô àu*iriã
para mâis uma' de íguaí valor'
"r"rgencial
podendo ser- prorrogado
I""J.j- tn"n.ált]
'ou ,Éto"*pr""ndedor individual (MEl); não

fr"

destinados para pessoa tisica
estar recebendo seguro{esemprego'
fossuir vínculo de emprego ativo; não
Da Justificativa do quantitativo solicitado:

'120 (cento e vinte)
Serão comtemplados com o auxilio emergencial
União da
íãtãrn"áár". ias) da área artística cultural, do município de
Vitória/PR.

Federal' Estadual'
Dotações necessárias (lnformar o número e se é Verba juntar a cópia do
úrriã,prr ie é oriundo de convênio - caso em que seja
convênio e seus anexos):
Verba MuniciPal
Fonte: 3000
Dotaçâo: 3.3.390.48.00

Estudos Para
Nomes quê irão compor da Comissão de Análiseq ueedispõe
Sobre a

Aolicacão dos Recursos, conforme a Lei N 492812021'
e Trabalhadoras da
Cãncãàsao de Auxilio Emergencial aos Trabalhadores
õiõ;;;;. Úittro" dos lmpãctos Econômicos da Pand emia dê Covid'19'
e dá outras Providências.
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Membros

ú

(

Presidente
Liamar Aparecida da Silva CPF 539.83'1 .229-49
Representante da Secretaria Municipal de Cultura

Representante dos Músicos
Margareth Rose Ribas CPF 529.841.099-53
Representante do Artesanalo
CPF 392.88.44947
lvanira Tereza Olbertz

-

Representante de Fotografia
Joice Fernanda Cardoso CPF 043.206.459-í0
Representante de Dança
cPF 031.216 88960
Jescica Roiek Olbertz
Representante de Teatro
cPF 804 069 209-15
Danilo Correia

prazos, locais e condições de entrega da.documentação:
Dos-i[.óriçOó.
serão realizãdas presencialmentê xo setor de protocolo da
Ãr
205
Êi"téiür" rtrunicipal de União da ÚitórialPR, sito à Rua: Cruz machado' No18hs'
uniáà da Vitória/PR, em horário de expediente' das 12h as
no período de
em envetope lacrado constando o nome e CPF do proponente'

ó;"i;t-

19t0712021

a

OglOBl2O2l

.

Prazo de vigência/execução do contrato:
(vinte) dias' após a publicaçâo
O presente edital terá o p@zo de vigência de 20
em Diário Oficial.

União da Vitória, 15 de julho de 2021.

FRANCIELE MISTURINI
E CULTURA
SECRE TARIA MUNI IP
BACHIR ABBAS
PREFEITO

.
Lihtrâth.":?d:t#dn

Fiscal de Contrato/Presidente
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ESTADO DO PARÂNÁ
PREFETTT]RÀ MT]NiCIPAL DE TJNúO DÀ VTTÓRIA

SECRETARIA MUNICÍPAL OE ADMÍNISTRAÇÀO - COMPRAS E
LTCITACÕES

I'ECRETO

N'$TNII2I

DISPÔE SOBRT ÁBERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL COM RÊCURSOS DE
LIVXE.

STIPERAVTT FINANCEIRO NÂ FONTE

Prel'eito Muniçipal de UniÀo da vitôria, Estâdo do
uso di suas aüibuiçõ€s legais, c de acordo com a Lei
"o
Municipal n" 4938, de l3 dcjulho de 2021'

BACIIIR ABBÁ§

p"*J

DECRETA:
Art. l" Fioa o Exeoutivo Municipal auOrizado a abrir no orçamento-

tloÚ*i"ipio

"rrrt*t
I""E",rf io *rot

para o exeruicio

a" nS 160.800.00

'le

2021, um orédito adiciooa!

(CenLo e sesseota

mil

e

oitoceoos

..i.is\- conforme disçriminaçào abaixo:

-srcnETARIA MINIcÍPAL DE cuuruRA
DE cIJLTURÂ
üúnor - se cnrrARIA MUNTcTPAL
inoúlólÀrrv :,0'lo - rerutenclo se". Muoi"tod-dclttllgtl

õnóió

rs

or

frc

lm-rrc-\o

s

óRGÃo 22 -

çÀo
F'tNÁNCÊllOs Á

^tíxtlt6

SECRETARIA

M,

FrscÂLIZÂÇÃo
IJNIDADE 01 - SECRETARIA
FtscALIZAÇÀO

TRÂNSTTO,

M.

VIG.

E

TRÂNSITO' VTG. E

ElssslzÀçEs

|'Glr

ú
Àllfxluos FNAN(IILOS

À

cÀÉDITí,

cxcrcicio

do
Sera utilizado recuÍso do suPenávit únançeiro
de
ooo p..u cobenu"a ào crédito adicional especial
que üalâ o pl e§erte DecÍeto.

Aí. 2'

fiJ"t, *i"*"

ao Superáüt
AÍr 3. E6tc DçcÍcb acrçsce os vâloÍes Íel'EreDtescronograma
de
ao
e
financeim
pr"g-u*"
,1-l--a"
ã;*J;;
publicado ao Des!çto oo
conforoo
dJ.'íolso,
*;;;;;;J;"
3EE/2020.

A.L 4" Este DeeÍEto entr8 sÍn ügor ne daÉ
I IniÀo dÁ

vitri{ia,

13

da

publ'icaçào'

dcjulho dc2021'
LVTS GONÇ,ILVES

MEicjFd d! ÁdliirirÀ!§no

Publicado PoIi
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Câmara Municipal de União da Vitória

FLS o-

Lei Ordinária no 4928/2O21
de 22/06/2021

o6
L

a

Emêntâ

olspÓr sogRe n cor.IcrssÃo oe auxíL|o EMERGENcIAL AoS TRABALHADORES

E TRABALHADORAS
Og COVIO-Ig, T OÁ
PANDEMIA
DA
E
ECOUÔVICOS
DOS
IMPACTOS
SOCIAIS
DA CULTURA, EM VIRTUDE

oUTRAS pROVTOÊNCrnS.

f

Alteração / Revogâçâo

Texto

Art. 10 Fica concedido auxílio financeiro aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, assim
compreendidas as pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e.culturais, e
que se encontram devidamente cadasirados no Cadastro único da Cultura na data da publicação desta
Lei.

(trezentos reais) cada, podendo
§ 1o O auxílio é concedido em 3 parcelas mensais no valor de R$ 300,00
Executivo por
Poder
do
a
critério
ser estendido por mais I (um) mês, com o mesmo valor,
regulamentação própria.
§ 2o São

condiçóes para fazerjus ao auxílio financeiro de que trata o caput:

da cultura do
| - estar devidamente cadastrado, na data de publicação desta Lei, no cadastro único
Município de União da Vitória - PR;

ll - ser pessoa física e/ou microempreendedor individual (MEl);

lll - não possuir vínculo de emprego ativo;
lV - não estar recebendo seguro-desemprego;

'lo depende de requerimento da parte interessada e será
Art. 20 o auxílio financeiro de que trata o art.

concedidomediantecomprovaçãodeatendimentoao§2odoartigolodestaLei.
Município de União da
Aú.30 poderá, quem mesmo não incluído no cadastrado único da Cultura do
do §1o, do
constante
financeiro,
viúri" _ pn, na data de publicação desta Lei, fazerjus ao auxílio

3, consecutivos ou não)
desde que .orprou" ter reaiizado irabalhos (em um mínimo de
2 (dois) anos'
últimos
nos
nas áreas de dança, teatro, música, fotografia, artes plásticas e artesanato,

urtigo.!o

,rpr",

parágrafo único. A comprovação mencionada no caput.deste artigo, será obrigatoriamentê documental'
e fiscalizar o cumprimento da
condicionada à aprovação Or""tf".tiu, comissão .iiud, p"t" efetivar
presente leisupra, se obrigam a trabalhar'
Art.40 0s beneficiários do auxílio Íinanceiro constante do §10, do artigol0
gratuita, p-or.20 horas,
nái sru, ,"rp".tivas áreas ae ituaçao, em prol da Municipalidade, de forma
pela Secretaria de Cultura Municipal'
consecutivas ou não, sob orientaçáo e critérios a serem repassados
parcela' sob pena de
última
da
áãnt. ao prazo de 9o (noventa) àias, a contar do recebimento
prazo
de 12 (doze) meses.
pelo
."ni"L.";lto no cadasiro único da cultura de União da Vitória,

imediato caso:
Art. 5o Os benefícios estabelecidos por esta Lei cessarão de

e/ou omita informação de recebimento de
| - o beneficiário falte com a verdade, falsifique documentos
desta Lei.
u"À"ii.io, governamentais, ou relativas a quaisquer das exigências do art. 1o, §2o
para a devida regulamentação desta
Aú. 60 Fica a cargo do poder Executivo adotar as medidas cabíveis
Lei.

por conta de dotações próprias do
Art. 70 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
orÇamento do Município, suplementadas, se necessário'

Art.80 Fica revogada a Lei lrlunicipal n.4921 de 12 de Maio de 2021;

Art.9

o Esta Lei entra em

vigor na data da sua publicação.

oÉ

Ft- S L,
o+

Complemento

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI

N'23/2021

O presente Projeto de Lei visa prestar auxílio Íinanceiro trabalhadores e trabalhadoras da cul tura, que
participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, tanto os que se encontram
devidamente cadastrados no Cadastro único da Cultura, quanto aqueles que tenham desempenhados
trabalhos artísticos nas áreas de dança, teatro, música, fotograÍia, artes plásticas e artesanato, e que,
devido a atual situação, e em virtude dos impactos sociais e econômicos, tiveram suas rendas

comprometidas.
Frise-se que este auxílio se destina, exclusivamente, às pessoas/profissionais, de tais.segm,entos, que até
o momento não receberam absolutamente nenhum benefício do Poder Público (Federal, Estadual e/ou

Municipal), mormente por se tratar de segmentos que, por suas naturezas, em face da pandemia'
ficaram literalmente desamparados.
Assim, diante do exposto, solicito a apreciação do incluso Projeto de Lei

9É
P.êfe,tuÍa Municipal dô Uniâo da Vitória
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ESTAIX) DO TARANÁ
PREFtrITURÁ MUI§ICTPAL Df, UNIÃO DA YITóruÀ
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SECNETÀIIÀ ]I{ÚNTCIPAL DE AD}'INL§TRAÇÁO ' COM?RAS

I

i

LICITÁ,ÇÔES
D8 JUf{llO DE 2021.
LEr N'{92& DE

'2
DISPÔE SOBRE

À

CONCESSÂO DE AUXiLIO

EMERGENCIÀL AOS TRÀBALHADORAS

E

TRA§ÁL}IADORÀS DA CULTURÂ, EM
VIRTI]DE DO§ IMPÀCTOS SOCIÂIS Ê
ICoNÔMICOS DÀ PÀNDI.:MIA DE COVII}'Ig, E
r,Á OI]TRAS PROVIDÊNCIÀS.
A Câmara Municipal de UÍião da Vitoria. Estado do Paraná, aptovou
o PROJ§TO D§ LEI No 23/2021, e eu BACfiIR ABBÀ§, hefêito
Municipal, ssÍtciono a seguinte;

t-tt:

AÍÍ. lorica

coÍrcedidô AU{LIO FIItiÁNCf,IRO AOS
f, TRÁBÀLHADOR.{§ DA CULTURA'

TRABÀLITADORES

assim compÍç€ídidls a§ pes5oa§ que p8lticirem da câdçia piodutiva
dos scgmeüos aíi§licos c cultu!âi§, e que §e €ncontrâtn d§vidllI]cdÊ
cadÂs;dos no Cadâgío úIric§ dr Cultura na data da prrblicação de§ls

lri.

mensâis no
por
e§tetrdido
podendo
ser
(Eezentos
reâis)
cada'
i0o,O0

§ lo O auxilio é cooçedido em 3 paÍcehs
Ínês, com

o

mesmo vslol,

t ctiÉtio do Podet

valoÍ dc RS
mait I (um)

Ex§cütiYo pot

EgulsÍneotsçâo PróPria,
jus ao auxilio linÀôceirô de qüe t"ta o
ç )" Sào condiçôes para fazer
câput:
I -'cstst devidsmentc csdostrâdo, oa data de ,lblicação de§ta Lei' no
Cadastro único da Cultura do MüÍticipio de União da Virória PR;
ll - ser pessoa lisica c/ou micÍo€mprctndedor individual (MEl);
tll - úo posBuú vinculo d€ cmpÍego atrvo;
IV - nào eslaí ÍcccbcÀdo seguaodesempÍego;
dçp€nde de
2'O alxilio fimoceiro de que tÍst8 o âÍt.

l'

Art,

reuuerimcnto

dt psnc

comDrovacào de atendlrncBto

e

seÍá conccdido medimle
ao § 2'do âíigo l'de§rá Lci

intercsssda

qiem mcsÍto Dlo hclrído no ctdrírtdo rinico da
Cultu.a do Município de União da Vitótia - PR, r' d't' d'
pubtlc.çio de!t. Lel, frzeri6 ro ârxllio íntn'clto. cosltttrl' do

in.'l'pú.rl,
it".
',^

do artigol" suprq desde que compmve ter Íealizado

as"

'rúôlhos
teâr'o'
álcs§ d§ dafiÇ4
',a^t
(dois)
2
ultirnos
nos
e
âÍtesân&tô'
plâ§tica§
artc§
fotoSlafi8.
núsicâ,

niniai

de 3, consec$litos ou não)

Ímo§.

utlico. A compmvação rneociooada no câp{t de§tc
Parágrafo
-oU;garda.ent"

i""p""tirJ"o*iuteo
presente lci.

aíigo'

epÍovâção dt
para efetivar e fi§cali7âr o cumpdÍncÍlto da

ãoc,rm*tal, condiçionada

s*e

à

"riada

Os beueílclÁrlor do .urillo íitrtncclro 'otrt"nte do § lo do
anigol'supra. s€ ôbriSam a tnbâlhar. na§ süâs re§pectiva§ lieês de
aÇão, em p.ol da Municipalidade, de forma gatuitÀ por 20 horâ§'
ou rtão, §ob oÍicntação e crilérios a s«cmq0rtpassrdos
(novcntâ)
"on
rrla ""úlrut
Secretaria de Culora Munlcipal. dcntÍo do prs?' d'

irr. ,l'

ii".- a cootar do

re.ebimento da última parcela soh pcoa de

oo cadastto ünico da CultuÉ de Uüião d& Vitória' Pelo

"uncelamento(doze) me§es
rrrâzo dc l2

ix.

c&§o:

S' cx U"n"n",ot

""ubclecidos

por csln Lcr cessàrio d§ imcdialo

falre com a verdade' falsiÍique d<rumenlos crou
omita inÍonnação de reccbimeoto de bencÍicios govemameolai§' ou
rcletivas a quai§queÍ da§ cxigêociaus rio an l', §2' dcsta Lei
Ara. 6'Fica'a c&go do Pod.Í Exqeutivo âdotar â§ rnedidâ§ cabíveis

l - o b€neficiário

paÍa s dcvrds rcgulsmcnlaçâo dest Lci'
7"As derperu decorre§lee d! orccü§lo destr Lel

§oÍrerr!-por
irt.
Muol§lpio'
do
or§lrÍêrlo
do
pÍópr
r
aot"ça"t
a"
"uit"
ra üeccilirlo'
ruplcme[trdri,
1t2

www,diâíiom§nicipal.com,br/amp/mstoria/44S32E4Flo3AGdBq2MitriwiNFHwMRALeAxRlqTkVAGJxwy4oo30HFkwÍci§l§Ad2Dvkc.cakTo}obL..

Prêrêituís Monicipâl dê Uniâo dâ VitóÍia

Art. 8" Fh. r€yog.d.

.

l,el Mullclp.t n! 4921 de 12 de Mdo dc

2021.

Áí,

9 " Esta Lei eotra em vigor nâ dôta da sur

putlica!ão.

0É

FLS
11C

União da Vilôria, 22 dejunho dc 2021
)

Prbilcrdo Dorr

Siôei Alves

de Lima
C&igo ldertiísrdoÍ *483?E4F

Matéria publicada no Diá'rio Oltcial dos Municípios do Pamná
no dia 251061202 I . Fiição 2292
A veriÍicaçâo de autenticidade da matéria pode ser fcita
inforrnando o código identificador no site:
http:l1wwrÀ,.

l,,ld 'li.raÀh. ÉL'inál ,9

diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARAT{Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE UÍ{IÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3" e 4 Pavimentos
Fone: 42-3521 1200 e-mail: pmuvô(ôun rôodavitoria. pr.gov. br
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DECRETO N" 307t2021

MEMBROS DA COMISSÃO DE
CONCESSÃO DE AUXILIO EMERGENCIAL AOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

OS

DESIGNA

CULTURA, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS
E ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID.I9
BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Art. 1o Designa os Membros da coMlssÃo DE cONcESSÃo oe

AUxíLto entÉÀoenctll eos TRABALHADoRES E TRABALHADoRAS DA
CULTURÂ, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA
PANDEMIA DE COVID.1g, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONfOTME LEi
Municipal no

49281202'1, sem Ônus que fica assim constituída:

Presidente:

L|AMARAPARECIDADASILVA-RepresentantedasecÍetâriaÍliunicipal
de Cultura

Membros:
Repre§entante dos llúsicos

-

iTARGARETH ROSE RIBAS

lvANtRA TEREZA OLBERTZ

-

JOICE FERNANDA CARDOSO

JESSICA ROIEK OLBERTZ
DANILO CORREIA

-

-

Repre3êntante do Artesanato

-

Rêprêsentante de FotogreÍia

Reprêsentante de Dãnça

Reprêsentante dê Teatro

Art. 2'Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo'
Uniáo da Vitória' 29 de iunho de 2021 '
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BACHIR ABBAS
Prefeito MuniciPal

Urrrio

orr"r*rr*#áoNÇALvES

Secretário Municí"pal de Administração

o

t

..:.,.

0L !it

Prefêrlura Munlc|pal de unaáo da Vilôna

ESTADO DO PÂR^NÁ
PREFEITT]RÀ NIUNICIP.TI, T'O U:\1ÂO DÀ T'I1'ÓRIA
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S'CR'TÀRIA }IU§TCIPÂI,, D§

^DMINISTRÂCiO
l.tc,t.rÇô[s

§'30rn0:r

DECRTTO

o

- COMPRÂS E

t-/

DESICNA OS NJEI\,IIJRÔS DA COMISSÀO DE
CONCESSÀO DE AUXíLIO EMERoÉNCIÂL AOS

1'RAI}ALIIADoRIS E TILC,BÀL}IADÔÍL4.S DA
CUI.TI-IR,{. EM VIRTUDE DÔS IMPACTOS
S(X'IAIS É I]C(}NôMICOS DÀ PANDEMIÀ T'Ê:
côvlD-11)
BÂCHIR ABBAS. Prefeito Municipal de Liniào
PaÍâná, no uso de suas

âlíbliçõcr

da

ViÍória. Estado do

legais.

DECRE'I'A:
Arr. l'' D.rigna os Vcmbros d.r coÀllSSÀO DE CONCaSSÃO DE
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Rua DÍ. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo dâ Vitória - PR
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E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodaviloria.pr.gov.br/
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soLrcrrAÇÃo DE ABERTURA DE LlclrAçÃo

Este documento solicila a abertura de procedimênto licitatório conforme especificaçôes abaixo. A existência de
â
recuÍsos orçamenlários foi confirmâda pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de âcordo com
legisla€o em vigor.

Processo Administrativo:

11712021

Modalidade:

lnexigibilidade de licitação

FoÍma dê Julgamento:

Outros

-crma de Pagamento:
Yiazo de Entrega:

ChamamentoPúblico:

6/2021

Conforme Edital.
Conforme Edital.
Secretaria Municipal de CultuÍa.

Local de Entrega:

dos

Vigência:

em virtude
Concessão dê Auxílio Emergenciâl aos trâbalhadores (as) da cultura'
onos
termos da Lei n
covlD-1e'
do
panoemia
aa
á-rr"ãtã!1"iái" ó áà"áriá"
"0,i"àãs
4928, de 22 de iunho de 2021 .

Obieto da Licitação:
Observações:
Convidados:
Despesas

UNIÁO DA VITÓRIA
RecuÍsos orça MENIáTiOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE

15.001

Máscara

DescriÇá o da Despesa

org anograma

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE
CULTIJRA

1

5.001.1 3.392.0023.2070.3.3.90.48.00

1

'1,000

Unid

R$ 108.000,00

Tolal geral:

R$ 108.000,00

UN

@

99022719

Valor Unitário

Descriçáo
õoncessão de Au xílio Emergênciâl aos

R$ 108.000,00

Tôtal da entidade:

,,]s

Ouantidade

Valor Estimado

R$ 108.000,0000

Valor Total
RS 108.000,00

trebálhadores (as) da culturá, em virtude dos
impactos sociais e econômicos advindos da
pan demiâ do COVID- 19, nos termos da Lei n.o 4928,
de 22 de junho de 2021

Valor total dos itens:

R$ 108.000,00

União da Vitória, 16 de Julho de 2021

Secretário(a) responsável pela solicitação
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AUTORIZAçÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LI
O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe conÍere a legislação em
especialmente a Lei Nr.8.666/93 e suas âlterações legais, resolve:

or,

.Í Autorizar a abertura do presentê processo administÍativo de licitação, assim identiÍicado:

Processo

Adminislralivoi

1

17 12021

Modalidade:lnexigibilidadedelicitaÉoChamamentoPúblico:6/2021
Forma dê Julgamento: Outros
Formã de Pagamênto: Conforme Edital.

Entrega:
-Local de Entrêga:
'razo de

Conforme Edital.
Secretaria Municipal de Cultura'

Vigência:

;;;;;;; Licitação: frT"T,::X'":e,"âTl;":ffiiff§j|.i::5:"ffi'r".ffi(3:)3â'iii!i1'3:
4928, de 22 de ivnho de 2021 '

;Hx}['.".iT*, ""

Observações:
O DA VITORIA
Recursos orçame ntários: PREFEITURA MUNICIPAL D E UNIÃ
Descri

Organograma
15.001

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE
CULTURA

Valor Estimado

[.4ásca ra

o da Despesa
1

5.001.13.392.0023.2070 3.3.90.46.00
Totat Éntidade:
Total Entidade

união dâ vitória,

'16

de Julho de 2021

Gil
Se

R$ 108.000,00
RS 108.000,00
RS 108.

is Gonçalves
rio de Administraçáo

.00

ina.
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Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 TeleÍone: (42\ 3521-1200
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PARECER CONTABIL
Em atenção a solicitaÉo do sêtor de ompras e licitações para veriÍicar a existência de recursos
orçamentários paia assegurar o pagamento das obrigaÇõês decorrentes do objeto especificado abaixo,
certiÍico que:

><1 - Há recursos orçamentários

para pagamento dâs obrigações conforme dotaçôes especiÍicádas

pâgamento das obrigaÉes
I - Não há recursos orçamentários para

t

Processo
Modalidade:
Data do PÍocesso:

Objelo do Processo:

'117

t2021

lnexigibilidade de licitâÉo

Chamamento Público

i

612021

1610712021

em virtude dos impactos
Concessáo de Auxílio Emergencial aos trabâlhadores (as) da cultura'
dâ Lei n'o 492a' de 22
termos
nos
ã econori"os advindls da panàemia do CoVlÔ-19'
"ociãi"
junho
de 2021.
de

UNIÃO DA VITÓRlA
Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE
DescriÇáo da DesPesa

Cod

.^?
""'

I,ANUTENCÃO DA SECRETARIA

r.ruNtctpe[ oe

15.001.1 3.392.0023.2070.3 3.90.48 00

curtunn

Valor Estimado

Fonte

Máscara

RS 108.000,00

00000

Total:

RS 108.000,00

Total Geral:

RS 108.000,00

União da Vitória, 16 de Julho de 2021

Rosemeri F

ira de Souza - CRC 0354
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CNPI:75.967.760/0001- 71- Rua: Dr. Cruz Machado, n. e 205 - CEP:84.600'900
União da Vitória - Paraná.

PROCESSO

ADMINISTRATM
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MODETIDADE: INEXIGIBITIDADE N.e 08/2021
N.e DO CHAMAMENTO: O6/2O2L

oBfETO: CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL
AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA
CULTURA, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS

E

ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS
TERMOS DA LEI N,9 4928/202I.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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c 7 5.967.760 / OOOL-7 I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNúO OEVITÓNN
CN?l:75.967.76010001- 71 - Rua: Dr. Cruz Machado, n. o 205 - CEP:84.600-900

União da Vitória - Paraná
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N,9 06/202].
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N,9 TI7

/2O2I

CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO/AUXÍLIO EMERGENCIAI-

MUNICÍPIo DE UNIÃo DA VITÓRIA, Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito,
BACHIR ABBAS, torna público, a todos os interessados, a concessão de Auxílio Emergencial
aos trabalhadores da cultura, em virtude dos impactos sociais e econômicos advindos da
pandemia do COVID-19, nos termos da Lei n.e 4928, de 22 de iunho de 2021.

o

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

ser apresentada no período de 19/07 l2O21a Og(OS/2OZí. devendo ser protocolada no
Setor de Protocolo Ceral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, localizado sito à Rua
Cruz Machado, n.a 205, térreo - Centro - União da Vitória/PR, em horário de expediente,
das 12h00min às 18h0Omin.

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) 352l-1237 .
E-MAIL/SITE: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov br - www.uniaodavitoria.Dr.gov br
União da vitória/PR, 16 de iulho de zOZt.
BACHIR ABBAS

Prefeito
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CHAMAMENTO PÚBLICO N.9

06/202I

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N,9

l+

II7 /ZO2I

CREDENCIAMENTO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS/AUXÍLIO EMERGENCIAL

óncÃo na aourNlsrRÁÇÃo PúBttcA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTo PÚBLICO Ne 06/2021, com base na Lei n.e 4928, de22 de
junho de Z02l e Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que for
aplicável e nas disposições preüstas 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.uljsgdsvjtPrjp.prgN-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 12h00min
às 18h00min.
o presente edital estará fixado em quadro próprio existente nas dependências da
Prefeitura Municipal de União da Vitória.

O MUNTCÍptO DE UNIÃO DA VITÓRIA. Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito,
BACHIR ABBAS, torna público, a todos os interessados, a concessão de Auxílio Emergencial
aos trabalhadores da cultura, em virtude dos impactos sociais e econômicos advindos da

pandemia do COVID-19, nos termos da Lei n.q 4928, de 22 de junho de 2021'
1. OBIETO E DA IUSTIFICATIVA

1.1. O presente edital tem por obietivo a CONCESSÃO DE AUXÍLI6 EMERGENCIAL AOS

TRABALHADoRESETRABALHAD0RASDACULTURA,EMVIRTUDEDoSIMPACToS
492A/2027.
SOCIAIS E ECONÔM1COS DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS TERM0S DA LElN.e
1.2. Frise-se que este auxílio se destina, exclusivamente, às pessoas/profissionais' de tais
segmentos, que até o momento não receberam absolutamente nenhum benefício do Poder
público (Federal, Estadual e/ou Municipal), mormente por se tratar de segmentos que, por
suas naturezas, em face da pandemia, ficaram literalmente desamparados'

cultural é um benefício Íinanceiro que tem por objetivo fornecer
proteção emergencial no período de enfrentamento da Covid-.19'
1.3. O Auxílio Emergencial

(as)
1.4. Serão contemplados com o auxílio emergencial 120 (cento e vinteJ trabalhadores
da área artística cultural do Município de união da vitória/PR, podendo ampliar o número
Página 2 de 15
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Site Ofi clal: w]ry]{.qllagbJilotiS,pl:gpylbI

de beneficiários caso seja necessário e conforme disponibilidade financeira e orçamentária

do município.
3. DAS CONDIçÔES DE PARTICIPAÇÂO
3.1. Poderão participar do presente chamamento público:

3Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que participam da cadeia produtiva dos
segmentos artísticos e culturais, tanto os que se encontram devidamente cadastrados no
Cadastro Único da Cultura, quanto aqueles que tenham desempenhados trabalhos artísticos
nas áreas de dança, teatro, música, fotografia, artes plásticas e artesanato, e que, devido a
atual situação, e em virtude dos impactos sociais e econômicos, tiveram suas rendas
comprometidas.
3Estar devidamente cadastrado, na data de publicação desta Lei, no Cadastro único da
Cultura do Município de Uniâo da Vitória - PR;
3Ser pessoa física e/ou microempreendedor individual (MEI);
3Não possuir vínculo de emprego ativo;
3 Não estar recebendo seguro-desemprego;
3Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos;
3Ser Brasileiro nato ou naturalizado;
3.1.1. Poderá participar, quem mesmo não incluído no cadâstrado único da Cultura do
Município de união da vitória - PR, na data de publicação desta Lei, comprove ter realizado
trabalhos (em um mínimo de 3, consecutivos ou nãoJ nas áreas de dança, teatro' música'
fotografia, artes plásticas e artesanato, nos últimos 2 (dois] anos - CO.4fQ-EEeÁUexo VL
ou
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, servidor público e seus cônjuges
o
terceiro
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade' até
8rau.

4

EN To
D A I N S C RI çÃ o E D A DO CU M E N TA çÃ o N E CE S SA RI A A o CRE D EN C IAM

período de 19
4.1. O cadastro para concessão do auxílio emergencial dar-se-á no

/o7l2o2l

no setor de Protocolo ceral da Prefeitura
Municipal de união da vitória, localizado sito à Rua cruz Machado, n.a 205, térreo - Centro
- União da Vitória/PR, em horário de expediente, das 12h00min às 18h00min'

a og/os/2o21. devendo ser protocolada

fechado'
4.2. A documentação relativa ao credenciamento deverá ser entregue em envelope
com a identiÍicação do número do chamamento, o obieto, os dados do interessado [nome'
DE
CPF, endereço, telefone e e-mail), devidamente acompanhada da SOLICITAÇÂO
CREDENCIAMENTO (Anexo lJ e dos documentos listados abaixo:

Página 3 de 15
SL 16:11
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Rua or. Cruz l{echedo, 2o5 - 3' e 4" .ndarês
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4.2.1. Cédula de Identidade;
4.2.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF (com a respectiva declaração de regularidade emitida

no sítio I

h

ttp

:

/ / www. re c eita.fa ze n d a.g ov. b r;

4.2.3. Ficha de Cadastramento [Anexo I);
4.2.4. Declaraçâo de ciência e veracidade dos dados (Anexo II);
4.2.5. Termo de Responsabilidade de Contrapartida (Anexo

Ill);

4.2.6. Auto Declaração de atividades interrompidas em função da pandemia do COVID-19

fAnexo V);
4.2.7 . Declaração de Residência (Anexo

VII);

4.2.8. Comprovante de residência recente [dos úlümos três meses). No âmbito do Município

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'

de União da Vitória

-

4.3.0s documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração pública;
5. DAAPRESENTAçÃO DO ENVELOPE

Municipal
5.1. O Envelope deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura
da
de união da vitória, localizado sito à Rua cruz Machado, n.e 205, térreo - Centro - União
em horário de expediente, das 12h00min às 18h00min, devidamente lacrado e

Vitória/PR,

constando na face os seguintes dizeres:
À Comissão de Concessão de Auxílio Emergencial aos Trabalhadores [asJ da Cultura

cHAMAMENTO púBLtCO N.e 06/2021- PROCESSO ADMINISTRATM N.e 717 /2027
Nome:
CPF:

Endereço:
Telefone:
E-mail:
6. DOS VALORES E CONDIÇOES DE PAGAMENTO

Página 4 de 15
,,TumeÍanisconheceroveredTdovido,aolegriaplenadotuapresença,eternoprazeràtuodireito.,'sL16:11

o
t-

ESTADO DO PARÁÍ{Á
PREFEITUR.Â MUNICTPAL DE

\ffi

DA VITóRIA
e 4" ,ndares
e-mail: Ígla!ê-9-@.u!rie-Qda.Ytgd.a.9Í,9-9.y,-bÍ

Rua Dr. Cruz ilâchado, 205

UÍ{úO

FL S

- 3'

ronê: 42-3521-1200
cNP' 75.967.76OlOOO1-7t
Site Oícial: !48!4!ni!!Í!êlril9t!ê=!jigpy.EÍ

20
I

6.1. O auxílio será concedido em 3 parcelas mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reaisJ
cada, podendo ser estendido por mais 1 (um) mês, com o mesmo valor, a critério do Poder

Executivo por regulamentação própria.
6.2. O pagamento do auxílio emergencial será efetuado através de transferência parâ conta

corrente em nome do credenciado;
6.3. O valor das parcelas não poderá ultrapassar a quantia de R$ 300,00 fTrezentos reaisJ
mês, por proponente/credenciado.

7. DOS CRITÉRIOS PARA SELEçÃO
7.1. O interessado em solicitar o respectivo auxílio deverá residir no município de união da

vitória/PR;
que
7.2. Serâ concedido o auxílio financeiro aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura,

participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, tânto os que se
que
encontram devidamente cadastrados no Cadastro único da Cultura, quanto aqueles
tenham desempenhados trabalhos artísticos nas áreas de dança, teatro, música, fotografia,
sociais
artes plásticas e artesanato, e que, devido a atual situação, e em virtude dos impactos
e econômicos, tiveram suas rendas comprometidas'

estafâ
7.3. O candidato que não cumprir as exigências estabelecida na Lei n.e 4928/2021
emergencial.
automaticamente excluso do chamamento público e não fará ius ao auxÍlio
8. DA CONTRAPARTIDA
nas suas respectivas áreas
8.1. Os beneficiários do auxílio financeiro se obrigam a trabalhar,

consecutivas ou
de atuação, em prol da Municipalidade, de forma gratuita, por 20 horas'
Municipal'
não, sob orientação e critérios a serem repassados pela Secretaria de Cultura
parcela,
sob pena
dentro do prazo de 90 (novental dias, a contar do recebimento da última
pelo prazo de 12 [doze)
de cancelamento no cadastro único da Cultura de União da Vitória,
meses.

presencial e uma virtual' em
8.2. A contrapartida será dividida em duas etapas sendo uma
tema o
formato de oficina, apresentação artística, debate ou palestra e deverão ter como

música' dança'
segmento da atividade cultural ao qual o beneficiário se inscreveu' a saber:
produções
culturais;
fotografia, artes plásticas, artesanato, teatro, eventos ou
g.3. Não serão aceitas contrapartidas com conteúdos digitais de caráter reliSioso ou político,

deeventosesportivos,deconcursos,depublicidadeinstitucionaloucorporativa,de
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televendas comerciais, de propaganda política obrigatória, programas de auditório, obra
.jornalística, obra promocional, obra pornográfi ca;

8.4.

A contrapartida deverá ser

aprovada pela Comissão de Concessão de Auxílio

Emergencial aos Trabalhadores (as) da Cultura, através do Decreto Municipal n.e 307/2021;

8.5. As atividades deverão ser desempenhas em prol da municipalidade

e

serão

coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura;
8.6. Concluída a execução da Contrapartida os beneficiários deverão entregar à Secretaria
Municipal de Cultura um relatório detalhado de comprovação da mesma.

9. DA PRESTAçÃO DE CONTAS

9.1.0 beneficiário deverá prestar contas através do relatório que contenha documentação
de comprovação da realização das atividades da contrepartida.
9.2. Os documentos relativos à Prestação de Contas deverão ser entregues iunto à Secretaria

Municipal de cultura dentro do prazo de 90 fnovental dias, a contar do recebimento da
última parcela, sob pena de cancelamento no cadastro único da cultura de união da vitória,
pelo prazo de 12 (doze) meses.
10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A supervisão e fiscalização ficará a cargo da comissão de concessão de Auxílio
Emergencial aos Trabalhadores (as) da Cultura, a qual é composta pelos seguintes
membros:
SLIAMAR APARECIDA DA SILVA [Presidente);
SMARGARETH ROSE RIBAS (Membro);

3IVANIRA TEREZA OLBERTZ (MembroJ;
SIOICE FERNANDA CARDOSO (Membro);
3IESSICA ROIEK OLBERTZ (Membro);

3DANILO CORREIA (Membro);
11. DOS RECURSOS ORçAMENT Ánros

11.1. As despesas decorrentes do presente chamamento, correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
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Descrição da Despesa

Despesa

Fonte

Máscara

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 15,001.13.392.0023.2070.3.3.90.48.00

307

00000

11.2. As despesas decorrentes da execução deste edital de chamamento poderão ser
suplementadas, se necessário.
12. DA PUBTICAÇÃO

12.1. Este edital será publicado no site da Prefeitura Municipal de União da Vitória h*p: / /www.uniaodavitoria.pr.gov.br, de forma integral e o extrato do edital no Diário Oficial
do Município.
13, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O não cumprimento dos itens estabelecidos neste Edital implicará na devolução do
valor recebido, acrescido de iuros e o beneficiário responderá por todos os encargos na

forma da lei.
junho de
13.2. Os presentes termos estão condicionados à Lei Municipal a.e 4928, de 22 de

202t.
13.3. A participação nesta Iicitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do

edital.
13.4. É de inteira responsabilidade do beneficiário acompanhar as publicações referentes
ao presente processo.
13.5. Finalizadas as inscrições, será publicada a relação dos inscritos e homologados de
acordo com os critérios legais e estabelecidos neste Edital'
13.6. Com a publicação da relação dos inscritos e homologados, inicia-se o prazo recursal de

2 (doisJ dias úteis para apresentação dos recursos administrativos, que deverá conter as
razóes recursals

recurso deverá ser dirigido diretamente ao Presidente da comissão de
Concessão de Auxílio Emergencial aos Trabalhadores (as) da Cultura, que se pronunciará
sobre as razões recursais conforme entendimento da comissão, submetendo seu
pronunciamento à decisão da Autoridade Superior'
13.6.1.

o

13.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concessão de Auxílio
da cultura à luz das disposições contidas na Lei
Emergencial aos Trabalhadores

[asJ

Municipal n.e 49ZB /2027.
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13.8. Ao Prefeito Municipal Íica assegurado o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
13.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;

13.10. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
ANEXO I

-

ANEXO II
ANEXO

Ficha de Cadastramento;

-

lll -

ANEXO lV
ANEXO V

-

ANEXO VI

-

Modelo de Declaração de Ciência e Veracidade;
Modelo de Relatório de Comprovação de Contrapartida;
Modelo do Termo de Responsabilidade de Contrapartida;
Modelo de Auto Declaração;
Modelo de Comprovação de Atuação Cultural/Artística;

união da vitória/PR, 16 de julho de 2021

BACHIR ABBAS

Prefeito
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ANEXO I

FICHA DE CADASTRAMENTO
Nome:

Endereço:

Bairro:

CEP

Doc. Identificação:

CPF/CNPI:

E-mail:
Telefone Celular/WhatsApp:

2) IdentiÍicaçâo da(s) atividades que caracterize o trabalho cultural:

[CIDADE], IDATA]

[Assinatura e nome ou do representante legalJ
(Número do registro civil/RG)

Página 9 de 15
,.Tu

me farás conhecer a veredo da vída, o alegrio ptena dq tua presença, etemo prozer à tua díreitq." sL 16:11

;i.u+.i,

lH

ol

EsÍaDo Do paRÁÍ{Á
PRÊFÊIÍURÁ Ít{UNICIPAL DÉ UNtÃO DA VITóRIA
R.uâ Dr. Cruz Mâchâdo, 2OS - 3" e 4'andares
Fonê: 42-3S21-12OO ê-ínail: ligi!arê9.@-c-niê-gC4

FLS

cNP' 7s.967.76OlOOOl-71
Sitê Oficiàl:

€

U4,âd,llliêpdêlilgliÀlljggllbl

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E VERACIDADE

portador (al do RG de

Eu,

inscrito

[a) no

CPF sob

ne

residente

na cidade de

no

nq

endereço

declaro estar ciente

que, caso as informações e os documentos por mim apresentados neste cadastro sejam
legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes previstos nos artiSos
771 e 299 da Lei n.e 2.848/1940 (Código Penal) e que estarei suieito a sançôes penais sem

prejuízo de medidas administrativas e outras. Declaro ainda estar ciente devo realizar
contrapaúida, em prol da municipalidade, definida pela Secretaria Municipal de Cultura,
nos termos do art. 4q da Lei Municipal n.e 4928 /2021.

ICIDADE], IDATA]

[Assinatura e nome ou do representante legal]
(Número do registro civil/RGJ

Página 10 de 15
"Tu me farós conhecer a vereda do vido, o olegria pleno da tua presença, eterno prazer à tua direito." SL 16:11

o

I

r#

ESTADO DO PARA Á
PREFEITURÁ I,IUNICTPAL OE UÍ{IÂO DA VIÍóRIA
Rua Dr. Cruz Mãchedo, 2O5 - 3'ê 4'andares

oÉ

Fonê: 42-3521-12OO ê-mãil: !jsi!a!ê-g@-U-Oj-a-9CêjlitgÍiê=p-t

FLS ot

qqyÀ

cNPt 75.967,760/OO0t-71
Sltê Oficlal: ruu u.![iê9!!ê.yi!efb=pr,g9qUr

ANEXO

-26

III

RELATóRIO DE COMPROVAçÃO DA CONTRAPARTIDA
Lei Municipal n.e 492A /2021
1. DADOS DO BENEFICIÁRIO. PESSOA FÍSICA /MICROEMPREDEDOR (MEI)

ENDEREÇO:.....
CIDADE:...................
UF:..............................

E-MAIL:....................

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

brasileiro[aJ, portador(a) do

Eu,

CPF ne

Ne

residente

-/-/---

e

RG

domiciliado(a)

na

fins

de

declaro para

comprovação junto à Prefeitura Municipal de união da vitória, que estou em consonância
com os termos da Lei n.e 4928/2021e com o edital de Chamamento Público n.s 04/2021,

aqui mais em específico às exigência de contrapartida, responsabilizando-me unicamente
pelo conhecimento do texto e pela realização das atividades propostas no projeto, sob as
penas da lei.

lcrDADEl, IDATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa lurídica inscritaJ
(Número do registro civil/RGJ
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ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CONTRAPARTIDA

Lei Municipal n.e 4928 /2021

brasileiro(aJ, portador(a) do

Eu,

/---

CPF na

Ns

-/-

residente

e

RG

domiciliado(a)

na

fins

de

declaro para

comprovação junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória, que estou em consonância
com os termos da Lei n.q 4928 /2027 e com o edital de Chamamento Público n.s 04/2027,

aqui mais em específico às exigência de contrapartida, responsabilizando-me unicamente
pelo conhecimento do texto e pela realização das atividades propostas no projeto, sob as
penas da lei.

[CIDADE], IDATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante Iegal da pessoa iurídica inscrita)
(Número do registro civil/RG)
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ANEXO V

AUTODECLARAÇÃO

1. DADOS DO BENEFICIÁRJO - PESSOA FÍSICA /MICROEMPREDEDOR (MEI)
NOM E:................

APELIDO OU NOME ARTÍSTICO:.....................

ENDEREÇO

CIDADE
UF:........

E-MAI L
TELEFONE/CELU LAR:,

Frr
Ns

brasileiro[aJ, portador(al do

CPF

nq

I

/

- ,

residente
.

e

domiciliadofa]

RG

na

d§clalg Para os devidos fins,

culturais foram interromPidas
e atualmente sofro com os impactos sociais e econômicos advindos da mesma'

Página 13 de 15
.'Tu

prazer à tuq direita," sL 16:11
me farás conhecer o veredo da vido, a olegrío plena da tua presença, eterno

r#

ESTADO DO PÂRANÁ
PREFEITURA ÍTIU TCTPAL DE UNIÃO OA VITóR.IA
Rua or. Cruz Machâdo, 2O5 - 3" ê 4' andarês

Fone:42-3s21-12OO e-mailr!!r!!eç39.@g!.i!gC-aU!qrE
cNPl 75.967.76OlOOOl-71
Site Oti.ial: wlEl{ gliÊ!!!ê,].itgda,pLgsy.DÍ

FLS

r

€9

ANEXO VI

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAçÃO DE ATUAçÃO NAS ÁREAS
ARTíSTICAS E CULTURAL

Para fins de comprovação de atuação profissional nas áreas artísticas e culturais, o
beneficiário deverá apresentar trabalhos datados de 02 (doisJ anos anteriores à data da
publicação da Lei n.P 4928 /2021.
Poderão ser apresentados os seguintes documentos:
3IMAGENS;
3FOTOGRAFIAS;

3vÍDEos;
3FOTOGRAFIA DE MÍDIA DIGITAL;
3CARTAZES;
SCATÁLOGOS
3REPORTAGENS DE IORNAL OU REVISTA;

3MATERtAL PUBLICITÁRIO;
CCONTRATOS ANTERIORES;
Os documentos deverão ser apresentados em formato fisico, sem rasuras ou avarias'
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

brasileiro(a), portador[a] do
RG N9
CPF nq
/_ /_-- 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, nq (número) - fbairro), Cep (informarJ na
cidade de (município) - (UFJ.
Eu,

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

ICIDADE], IDATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)
(Número do registro civil/RG)
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PARECER

De: Departamento Jurídico
Para: Departamento de Licitaçóes
Ref.: Edital de Chamamento Público

NO

25312021

no 0612021

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer, o
processo em epigrafe, realizado por esta Prefeitura de União da Vitória-PR, que traz
questionamento acerca da legalidade do Edital de Chamamento Público no 06/202í.

o
do Edital é: Concessão de Auxílio Emergencial aos
Trabalhadores da Cultura, em viftude dos impactos soclals e econômicos da
Pandemia de COVID-19, nos termos da Lei no 492ü2021

Juntamente ao requerimento, sobreveio Termo de Solicitaçáo para
Abertura de Licitação oriunda da Secretaria Municipal de Cultura, o qual consta as
devidas justificativas e demais informaçôes pertinentes.

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, Lei Municipal no 492812021 e
demais normas contidas no Edital e seus anexos.

É o parecer.

União da Vitória/PR, '16 de julho de 2021

í

,/

J*** a- 0a.'*

Dayüsa de Souza'
Advogada - OAB/PR 88.820
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unilo.b Mróriá, M.nu: Poíral de TE6p.énda ê udt.éo,
pêrâ .larciâ

ê

todo6 06 inLcssá.1o6.

Orrt-ê iítormaÉ€s podem 56í obidas no D6paíâmêílt ds
L citasão dá Pruí.i&6 Mu.icipáld. Unirto dâ Vri&ia, no
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OE UCrÍ çÁO
DE
TIVO: Ne 7ri202l
PROCESSO ADrnr|lSÍR
^DJUDICAç^O
PFOCESSO DE COIIPF tae 731/2dll
PREGÀO ELEINOTICO il. 16/202I

ÍO

EXTR

CONTAAÍANTE: MUNICIPIO DE POÂTO VtTÓRh. PARANÁ
COMTRAIAooS CENTFO OE INIEGRAÇÀO OE
- ESTAGIOS CIN . CNPJ: O3.233.240/mOl-24,
com o válô. dê fl$ 5.,167,80 (dÍ'êô mil. quâioconlo§ 6
6á*ôtâ s s6ro,si.. ôn Í!a csnrá@).

ESTUOANÍES

oBJETO:CONTAAT CÀO OE EMPRES,a P R
CONCESSÃO DE ESTÀGO E ESTUOÂNIES
REGULARMENÍE MATBICULAOOS NO ENSINO MEOIO E
SUPEBIOR PARA AUE DESEWOLVAM ESÍÀOIOS JUIfiO
AO MUNICIPIO OE PORTOVIÍORIA,,
PR
FOFO]

20

julhotb2021.

llán6

P..sld.nr. d. comls3áo Pâmlmnlê
^..un9ao d. Uch!çõê3

DE

CoMcâ

vlGENClAr ,2 (óôze) mêsês.

d6 Unláo da

víóiâ,

E§tâdo do ParârÉ

Pono yÍó{ia Pn, r6d6lulho ds iD21

Fidrdo c..tlllro d. olú.lE
Pr.!o.lro.

côí.{õ6:

RETIFICAR, a írmula pâÍã âío.'ç!o dà Nola dâ Plopo8lt dê
Pmçc (ltôm 8.2, suóilsm I2.3):

OE

*\qã,

Pono vttó.ia

uunlclplo

-

DE HOUOIOGAçÃO OE

Apenas R$ 261,00 ao ano.

UCrÍ

ÇÁO

PnocESSo ÁDU[rl§Ín^TUo: Na rrl2021
PROCESSO OE COIIPR^ l{e 73/2021
PFEGiO ELETEONTCO X. a6/2021
CONTRATAÀITE, MUNICIPIO DE

POiÍO UTOqú,

PAÊANÁ

CONTÂATAOOS, CENIFO OE INTEGFÀÇÁO OE
ESTUOANTES - ES I AC|OS CIN - CNPJ', 03.233.240rmo1-24,
@h o valor ds RS 5.467,80 (clnco mil, qúalr@ôhtG ê
sêenra e eto r.áis o ônê a @nlav6)

OBJEIO, CONTqA-ÂÇÁO OE EMPRESÀ PÂBA
C'NCESSAO DE ESTAOIO E ESÍUDÀNTES
BEGULÂBMENÍE MAÍFICULAOOS NO ENSINO MEOIO E
SUPEÊIOR PARÂ OUE DESENVOLVAM ESIAGIOS JUNTO
AO MUNICIPIO OE PORTO VITOFIÀ,
PFAZO DEVIGENCIAI

l2

(dozê)

m8as

FoRo cômârcâ de Uniôo dâ víóÍiâ. EstÊdo do P.ráú.
Poíô \.íónâ P8, 16 dê julho

Assine O lguassu. 3524-2363

cÉ}r 3t6rõj@

w,cô.b16í..prc.uhr

glR^ro

M^F|SÁ DE

F.

.16

2021

L OE SOUZÁ-

PFEFEITA MUNICIPAL.

COMIRATAOA: ENGEMASS ENGENH^RIA E
coNsrFUçóEs ErREu, CNPJ/MF sob o nc
07 28S !Aa/o@l +9. A6 0âí6 úmâ quarfcàd6 l5ôa,am
êm 28 dê dsznb,o d. 2020 o corr6lo d. obrà3 . s&iç4s
nc 24512020 p€los r6mo6 dâ Lâ 8.666/93 6 coú4óê
€staboloci.lás no Proc€s§o Llcitatôno 118,2020, onundo dã
Tomâdâ dê Prêço nc 06/2020, cuo oo,3ro ó: conÍâtâçlo dê
6mpl6sa pdà lâzê, pâumsnIâçáo asíalicá das ruâ8 qêrnâlóo
Hôd. ruâ nodolÍo Nsumann Fllho, rua Mi9i,6l Hokekâ
conlofins ,n mdd d4ditivô ê projê1o6.
1 . Consi+.an
o âumenlo dos vdloros dos itans:
DE
2.s coNsrÊuoÀo 'ooE pavrME(To coM
(CBUO),
^FUcAÇÀo
CO\CÊEIO BETUMINOSO USINADO Â OUENIE

CAMAOA DE ROLÀMENÍO, COM ESPESSUFA OE 5,0 CM
EXCLUSIVE TAANSPOÂIE", conlomo nola fsoal
ãoE.6ntáda o€lâ smors!á ô @mpôrâhw.nlÍ. â tâb€h d€
hráràftá srNAPr - iulho d6 m20 ê ràb6lã d€ roteráncia
Sl\APl malodê 2oál ous drstaE qS 3.êo3,m üês m ,
s€isconrc e rrê rajs) à áÍúca (h lrcilâ9ào pssou â 6slâ,
novôcê.rlos o novô raÉ ê mw
FS,l.§Og @ (qualro
c..!bvosl, r6suhando o.r umâ díd.nÉ d€ RS !.306,@ {um
mil, truz3nlo6 6 s6is r6al3 6 nov. cêntav$) quo múhiplicado
p€lâ qlranidada d6 27,061o46|adõ €6ulb ôm um
dí€rêh(a d€ R§ 35 342 êO 0nniá ê clnco mll, úd6nlc ê
quarsrlà o do6 ,éâi6 ê ônênta cêolâvo6)i
26 PTNTUF OE UG^çAO COM EMTJLSAO âÊ-2C
@nlqm6 notá frÊ{,âl 3Dr€§6nlÂclâ p€lÀ smpr€6ã ê
compâratrc 6n s s tab€le de ,êtdêiclâ SIN^PI júlhodê
2020 ê r,âbola d€ re,€.ânoâ SINAPI - ílslo do 2021 , que
@Êl]âvâ nl 2.976,00 lools m . novêcaôros 3 3616r,lÁ 6 ÊêÉ
.6âGl â oooce da riqrácào pâÊsou e asid Ê3 3.6s8,80 (tés
âê.@nrG 6 nownla s ôho @is 6 oí.ntÂ c€nt!G),
r4uhendo 6m Lmâ díêí.ncá dê Bl 722,80 lssl.cênlG 6
ünr€ ê d.is rás é oí.n!a éntãvc) qLê íultpricado Pelã
quantdade de 2,16 loíshda rsultã êm uma ditê.ê.ça dê
RS r 561,25 (uh
. quúh.nt6 6 s6s.nlâ â um .sis ê
ê
2.s ExEcucio oE rMPÊrMÀcÀo coM ASFALTo DlLUloo
CMSO coúom. ôota l'6.51 ap.es€ntada p€rá ôhpr€64 €
@fipsÍal,vo €nr6 á ràbola d6 rulsránÉ slNAPl - ,ulho dê
2020 ê tab€lâ dê r3í6ràncr5 SINÀP|- mêlo d6 m21, qu€
cu.rÂvâ Rs 5 292,@ (dn@ mil, ouzenlos € novênlâ ê dors
Í6a,st á éoocâ da lioíacJo pâ§§ou a custár R§ 6.525,57 (Êê,s
m'1, qurnh€nrÀs é unl6 . onco rêârs e citqJ6nL ê 5êtê
caisvosl. rêsurlando ín ums dí§onça d€ RS I 233,57 (@
mil, du2s.ios e trinlâ 6 três raais 6 cif,qu.ôlâ ê 3ôto G€ntavos)
lon€lâd8 ÍButâ
ou. mlnplirsdo pêlâ quútdâd6 rlê 5
êm umâ dil6rêncâ d€ Ft 7.117.70 ísslonll, c.nio ê
r€ârs
ê6rnÂvos):
Essâ
drbroôçâ dê
ê
s.srê.râ
dôsssêre
valo.€s dos trés itsns acih6 citâdos somÃdo ao BOI
hdíolas)
22.004
íêsut,
em uma
de
ÍBênêÍ.,o e O6spêêâs
ddsrên{3 0ô Rt 53.706.54 (onquonla € lré5 mll. s€tec€nlÀ§ o
quáto.€ntaB)
m
.l€
âumênio
!!6 Ísârs 6 cinquonta 6
coôÍãlo orioinal. 2. Con§dsranü) á nEÉ6dâdê dâ
Plànâhrn6rno,
§ êô
SerârârÉ Mun'ooal da
rdáo c,o iôterês§o publEô,
dâ manúonç3o Eríqo6â da
^dÉ,nlstaqão.
ôrôNr. o lôtunonlo e o mtêÍssso rDcioroco entrâ os
'co;tÉhn!66.
ro6olv6m ah6Í4 a ClÉu6ulá Soeunda - Oô
F.nunêraqiô s â Cláuelâ Oüaíâ - Oa§ Doi.§p6
Orcâm6nláís, palsndo E p.sval€cor ô 360úinto:

m

h
út

cr@dtâEl.

z

2. cúusuLÁ sEGUNoa

DA FEMUf,lEtuÇÁo:
páoo pdo Mun@pE à ConÍatacla êr
O pcro ã
ptdsta
E Cláusuh Pnmr4
râzio da êiâc.iLo da oora
3êrá dê R§ 78,{.5&3,70 {§êl€c8mos e od6ll ê quaro mil.
quiahsntos o onlá 6,Ô6 r.âis o selênlâ câ.tâvos).

2

Ít
ioodrld.c'o@d.6alv.,7!7-t..:(.21!!rll212
dru
rEi,
cxPJ:76.aaa3aa,@í{2

O3/2(»i

-í,

Fáiló.llklu d. soua

conlrrudo

intêras$d6

thrúá

Poío Yúonâ PB. 16 dâiúlho do 2021.

BACHTR ABAAS

P6lo Drents Temo de RelúoÉo do EdÍlal d€
COrcORRÊNCIA PÚBLICA N Ô 1402I . PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.' 110/2021, âlândêndo áos pnrclpios
quê mrtêlâfl a Gêstào Públicá, .m ía6 dê modficâçõ.s
.r!o.Íament6 n6c€ssádas, o Munlclplo do l.lniào dâ VilÓna,
Ért'Àês.!€ cohÉ§áo Pêrunênlq do L ici.Éo, que por mep
do p.6$nt!, tomâ p'jblico DáE @hécimenlô do§

rêâ§)

â Lés

OYFON MAHAU KLEÍÍXE âODFIGUES
CIPJ rôb ô óc 3s./t4?.726/O0ollr2

OBJETO: Co.rátâÉô ds pêssoa lddicá pârá â pr.§açao
& *Nips médicô6. páE Éalizáçáo rlê sêMços d6
.oorúlnrenrs na uôrdados de 3âúdê ê unid6de dê PÍonlo
Abrdn!Énto - llPA 24hÉ, do Mu.'cíDro ó€ Unillô de Vnônâ PR: co.n ô tomocimento de loda a máo dê ôbrâ à pêd.ita
.t .uÉo dos sê,!içG, p6lo p. odo d6!ámimdo de 06 (s6is)
mês6s, ou ató a 6n.lusão do concurso Público pâE
píÉn ltirenlo das va€âs, @nÍôm€ espeo'ficaçoa @nlidas
m3lê rnstrumsÍo ê s.*arexG.

/

oE MULTA: Comp€iê à conrala^rá

Uniáoda vltónâ,,PR. l6 dêtúlho de 2021

coNcoRRÊNchPÚBLrcaN.'l/2021 -PROCESSO
aoÍtNtsTRÀÍtvo N,. 110/2021

Ne

^DÍÍNO

PA^ZO DE vlGENCla: @ (6ásêí{Â) dls6.

ÍôzodlG

2020

11

CONTFATÁNIE: MUNrcÍPP OE POBTO V|IóRA

OBJEÍO: AOUISIÇÂO OE UMÁ BÀÍEFIÀ PAqA FAZEF A
SUBSTITUICÀO DÀ OUE ESTA NO REFRIGEqADOF DE
AAMAZENÁMÉNTO DE TVUNOSTOLÔGTCOS E MEDTCAÇÁO
DE AITO CUSTO, PAFA OUE HNA PENFEIÍA
PRESERVACÁO DO§ MEDICAMENTOS, VISTO OUE ESTA
JA NÀO ESTAO MÂIS SEGUNANDO CAÊ64 PARA A
FARMACIA DÂ SECNEIARIÀ MUNICIPÀLOE SAIJOE,

LOR: RS L323,0o (úm mil.

..ar5e

Ío[^o ^OM|NISÍ8ÀTIVO
DE PFEçO r{e 0ô2020

C,ONTRAÍADO: DYFON MA8^U KIETIXE BOOFIGUES
CNPJ sob ô ne 39 4.17 726rcO0142.

v

Ní

PFOCESSO

CONTSAÍANTE] MUNICiPIO DE POBÍO VIÍóFIA

contrltrnl.

AVISO OE RETIFICAçTO E REABERTURA DE PRAZO

Epo.t6,ro.r.F.Cú-b,
IÊFMO ÂDiÍNO CONTBATO Ne245

ir

ww.u.iaodavitonâ.prôôvbr

PFEFEITURA MUNICIPAL
oÊ uNtÁo oÂ vtÍóFA
ESTAOO OO PARANA

crpJ: ?s.aat 3a6/!ooíd - cEP:

ü

6al21r2!
78/Ar21
PROCESSO DE COUPB^
DTSPENSÂ DE LlCr çAO Nr 32/202r

p.

OrJEs intu{ÍraÉ.s p.dêm sêr ôàüóas íô Dopanârlê.lo d.
Linaçáo de Proloirurâ de Uniáô da ViióM, m 6nd66çô Ruá
clr. c.nz M.châdo, n'205, 4' pavirento, @niro,leleÍoNs
/L12) 3521-1237
E-MÂlUSlTEr licile@launiaodávilôriâ.or@.b. -

'17

úrdreil..t !.gd.t

EXTÀ^ÍO DE COI{T8AÍO

^DlllNlSTRAÍlVO
CREDENCIAI'EiiTO PAR RECEBIÍENÍO DE
suaslolo/^uxluo ErrERGENcraL

uÍlclplo d. Poio vl!óÍi!
nú oMldo oom .r. 6h/r, 717 - Fú: (arl 3rr12r2

Münlclplo.b Porio vhórl.

Rú

pÊ@Esso ÂDutxtsÍF^Ítvo t'll

N.'

ll.' ll7l202l

PROCESSo

T

-

O IGUASSÚ

ffi'*u*un'

O

g fi-s

PUB. LEGAL
Sábdo ê Oomngo,

t)

*r

4

cL usuL

oUARTA

- oas ooÍAÇÓEs

ORÇAMEMÍA8IAS

A dê60ê§a com o pâoân€.lo .lâ cdrtáladâ
@resôôndsnlo ao vâlor do adúvo conerá à @lnâ dô
orçâmênlo óo MuÍicipio. 6rsêoô 2020, s (bhâÉ dolr4óês
4.1 .

coníom6 or(Éínsnto ü0€nt6.
Óeáo: 02 podêr oreorlivo. Undad6

05 - Sdélâriâ ds ObÍe, ÉNiço§ públicôs ô D6@N.
rlôãno. Proiêro/AlN'dad.' L006 - oâüm€nlecio d€ ruãs

âvêíidaa.o2.o5.1 006 4.4.9o.5r .oo.@ @ 0o
3 - Â6

(I

s

r

l.

d6roE cleJbs ..ondçó6 @itrâúaÉ
p.man.c.m inált6.ada.

Pôíô viioriâ,/PF. 6m 0a d€ Julhô dô 2021,

uantsÂ

DE

FÁruÂ tlKtu

oÊ

Pr.l.lu Uunlclpal

Soua

Contttt ni.

EarcEL ss Et{cENH^n[

E

coNsÍauçÓEg EtÊEu

CNPJ/Lf : 07.2@r tE/üOl

Con@d.

rlg

o

t

Paraná . 19 de Julho de

2021

.

Diáío Oficial

2'O donatário que fizer mau uso ou nào aplicar os materiais na
reforrna e/ou na recuperâçào da moradia dcntro do prazo de 60
(sessenta) dias deverá devolver os materiais ou restituir o valor
§

correspondente aos mesmos.
§ 3' O disposto no caput desrc anigo não obstâ que o PodeÍ Executivo
formalize termo de parc€Íia com instituiçôes de ensino supeÍior para
promover a execução da obra e/ou do pÍojeto.
§ 4'Â CIAHAB designará servidor pâra acompanhar a aplicaçâo dos
mâteriais, o qual deverá larraÍ o respectivo terÍno com a conclusâo ou
notlficar a auloridade superior sobre o mau uso ou não aplicação dos
materiais Da reforma e/ou recuperaçâo dâ úorâdia.

dos Municipios do

Paraná

.

ANO X I N" 2108

(as) da cultüa, em vinude dos impâctos sociâis e econômicos
advindos da pandemia do COVID-I9, nos termos da
22 de iunho de 2021.

A

mânifestâÇâo de interesse de credenciameDto

ki

n.'4928. de

e a documentaçâo

prevista no Edital deverá ser apresentâda no período de ljl@!al3
09/08/2021, devendo seÍ protocolada no Setor de Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Uniào dâ Vitóriâ, localizado sito à Rua Cruz
Mâchado, n.'205, térreo Centro Uniào da Vitória./PR- em horário
de expediente, das l2h00min às lSh00min.
OutÍas informações podem ser obtidâs no DepaÍtamento de Licitaçào

ÁÍ.6"

As desp€sas com a ex€cuçâo dâ presente Lei, quândo ocorrer,

corredo poÍ conta de oÍçanento próprio e do Fundo Municipal de
Habitação de InteÍesse Social,

da Prefeitura de Uniào dâ Vitoria, no endereço Rua Dr. Cruz
pa vimento. c€ntro. lclclones (42) 3521-12

n.'205,4"
f,-MAIL/SlTEr

Machado,

licilacao@uniaodavi toria.pr.gov. br Lww\t.
União dâ

VitóriÀ

15 de

julho

un

iaodavi tor ia

de 2021.

ôtlaEnto Lltls

(;oN(

sccErnriôMuicipsld.

oÉ uNr{ o
c.br

Fi.S

Utrião da vitóriâ/PR, I ó de julho de 2021
vr:s

:,>

BÀCIIIR ÁBBÁS

^díi.irúâçÀo

I

Prefeitcr

Publicrdo por:

Pu

§idnei Alves de Lima
Código IdeÍtifr crdor:88928ó29

SECRETÀRIÂ MIJNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPRAS E LICITAÇÓES
RESOLUÇÃO 07/2021

Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identitrcrdor: 2D8CF0EC

SECRETÀRIÀ MUNTCIPÀL DE ÀDMINISTRAÇÂO.
COMPRAS E LICITÀÇÕES
AVTSO DE R.ETIFICAÇÀO E REÀBERTURÂ DE PRÀZO

coNcoRRÊNclA PÚnttca x. ' rnolr - PRocEsso

Comissão Organizadora da 13"
ConfeÍêícia Municipal de Assistência Social de

Âprovar
Uírião dâ

a

Vitória

PR.

ADMI\ISTRÂTIVO

N.

" II0/202I

a
Múnicipal n" 4056/2012 c consider"aÍdo a Delibcração Plenária
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,

OBJETOT Contratação de pessoajurídica para a pÍestação de seÍviços
medicos. para realização de serviços de atendimetrtos nas unidades de
saúde e unidade de PÍonto Atendimento - IIPA 24hrs, do Município
de União da Vimria - PR; com o fomecimento de toda a mão de obra
à perfeita execução dos serviços, pelo periodo determinado de 06
(seis) meses, ou até
conclusão do ConcuÍso Público para

R6olve:

preenchimento das vagas, conforme espccificações contidas neste
instrumeíto e seus anexos.

O Coúselho Municipal de Assistência Social (CMÂS) de União da
vitoriâ - Estado do Paràná, no uso de suâs atribuições que lhe confere

tri

ArL l'. Conltltuir â Comlssio Orgrniz.dor. d. 13' Conferênch
Muriciprl de Asslstêtrcia Soci.l de Uriio dr Vltórir - Estado do
PrrrnÁ.

GoverDsmentais:
Leonice de Fatima Espanhol

-

Secretaria Executiva dos Conselhos

Viviane Tereske Secretaria Municipal da Assistência Social
Vâness5 MaÍiir Augusto - CIAHAB

a

Pelo pÍesente Termo de Retificaçâo do Edital de CONCoRRÊNCIA

PÚBLICA N- . I I2O2I . PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N. "
ll0/2021. atendendo aos principios que norteiam a GestÀo Pública.
em face de modificações extÍemamente necessátiâs, o Municipio de
União da Vitóri4 através de Comissão Permanente de Licitaçâo, que
por meio do presente, toma público para coúecimetrto dos
interessados as seguintes correçôes:

Socleàde Ciül:
Mailene SonneÍlstrahl

-

NUCRESS

RETIFICAR, a fórmula parâ aferição

v'AndreiltonSoares InstitutoPiamaía
Grâce Kely

Malat

da Nota dâ Proposta de Pre4os

(Item 8.2, subitem 8.2.1):

APAE

Art 2'. Esta resôlução entra

Por força dâ referida alteÍaçâo. com base no An. 21, §4", da
em vigor na data de sua publicação.

União da Vitô.ia. l5 de julho de 2021

8.666/93,

as datas e

tri

n'

horáÍios Íicam lemarcâdos, sendo:

DATA DE ABERTURA E JULGAMf,NTO: dia 09/D/2021 is

.

14h00min,

ANDREILTON SOARES
Ficam ratificadâs as demais condições do Edital n" 0ll202l ConcorÍênciâ Públicâ. O iíteiro teor do presente Termo de

Presidetrte

Püblic.do por:
Sidnei Alves de Lima

Cüigo Idend8crdoÍr39ABA-EB6
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -

todos os interessados.

Outms informações podem ser obtidas no Departamento de Licitaçào
da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no endereço Rua DrCruz Machado, n' 205, 4' andar, Certro, telefotre (42) 3521-1228 i

COMPR,TS E LICITAÇÔES

DE ED|T.{L D[: CH {\r {VE\ rO P( BLICO \."
06/202t - PROCISSO ADMTNISTRA.TIYO N." ll712021

Á\'lso

CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMI,NTO

Retificação, estará disponibilizsdo no sire da Prefeitura de União da
Viória, Mcnu: Poíâl dâ Transpa.êocia c Licitaçào, para ciência de

3s2t

Du

-

t231

.

União da Vitória, l6

de

julho de 2021.

SUBSiDIO/^UXÍLIO EMERCENCIAL

o

MÀRTÁ CELESTE DE ASSÜNÇÃO MANCE

MUMCÍPIo DE UNIÀo DA !'ITÓRIA, Esudo do Paraná, por

Presidente dâ Comissào Permanente de Licitações

intermédio do PÍefeito. BÁCHIR ABBAS, torna público, a todos os
interessados, a concessào de Auxílio Emergencial aos ü?balhadores

www-diüiomunicioal.com.br/amD

2'79

o

Mural de Licitaçóes [runicipais

19t07 t2021

FLS

TCEPR

o

3
Vollar

Detalhes processo licitatório
I

Entidade Executora t4UNtCÍpIO OE UNúO DA !{TóR[A

Ano* 2o2t
i

No licitação/dispensâ/inexigibilidàd,e'

;

Modàlidâdê* processo lnexigibilidôde
Númêío edatal/processor 1122021
.cu1505 provênlcnt.5 dê o.g.nlrmos

int..nô.ioíáls/hú

Instituição Finôncêira
Contrato de Empréstimo

-1

Descrição Resumida do

Objeto*

ç6116gssã6 6s 1uxílio EmeÍgencial ôos trâbâthadores (as) dâ cultrrra, em virtude

dos impêatos sociais e econômicos advjndos da pôndemia do COVID19, nos
termos da Lei n.o 4928, de 22 de junho de 2021,

DotaÉo Orçamenüária* 150011 j392002120703390480000
Preço máximo/RefeÍência de preço

- 108.000,00

R$*
Data Publicação Termo ratificação

1910112021

Dab de Lançamento do Edital
Dâtâ da Abertura das Propostas
Há itens exdusivos pa.á EPP/I4E?
Há cotô dê participâção parô EPP/!lE?

Percentual de participâção: 0,00

Trata-se de obrã com exigência de sukontratação de EPP/l.lE?
Hii pnoridade para aquisfõês de microempresas regionais ou locais?
Datà Càncêlamento

cPF: 22s422,r69 (tagaul)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoComprâ.âspx

1t1

