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-iE4ELi!9tiê=pI.ss!!DITERMO DE SOLICITAçÃO PARA ABERTURÂ DE PROCESSO LICITATÓRIO

3Secretaria solicitante:

Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória

3Especificação do obieto da Licitação:

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

e comercializaçâo de produtos artesanais no "ESPACO UNIÃO FEITO À MÃO" no

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

3Das lustificativas da Contratação e a necessidade dos Itens/Serviços:

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

com geração de trabalho e renda;

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

objetivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômico e turístico;

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

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

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

Municipal se é oriundo de convênio - caso em que seia iuntar a cópia do convênio
e seus anexos):

Não se aplica

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

Liamar Aparecida da Silva, CPF n.a 539.831.229-49- Cargo: Assistente Social - Fiscal.

Danielle Witeki- CPF 045.330.069-30 - Cargo Assistente Administrativo- Fiscal
Substituto.
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3Dos prazos, locais e condições de entrega:
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Incentivar a atividade artesanal, valorizando o aftista e os produtos de arte manual;

3Da Jusüficativa do quantitativo solicitado:



s.+{.;

lH
estloo oo plmttÁ
PREFETTURA lrtUNrcrpll O: UrrÃO Ol Vttónrl
Ruâ Dr. cruz Machado, 2o5 - 3' e 4" andârês
Fone: 42-3521-12OO e-mall: licitàcao(ouniàodavatoria.pr.oov,br
CNPJ 7 5.967 .7 60 I OOOI-71
Sltê Oficiâl: ygtgw,gnjapÍE]li!9Íiê=pI=99!=br

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

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

Vitória/P[ em horário de expediente, das 12h às 18h, em envelope lacrado constando

nome e CPF do proponente.

3Prazo de vigência/execução do contrato:

O presente edital terá o prazo de vigência de 12 [doze) meses.

União da Vitória/PR, 21 de outubro de 2022

FÁ IMAVARELA
SECRETA NTERI A DE C{II,TIIRA
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA V|TÓRIA
Rua Or. Cruz Machado,205 - Centro - União da Vitória - PR

CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 TeleÍone: (42) 3521-1200
E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
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Eslê documento solicita a abertura de procedimênto licitalório conforme especificações abaixo. A existênciâ de
recursos orçamentários foi conflrmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, êstando de acoÍdo com a
legislação em vigor.

Processo AdministÍativo

Modalidade:

Forma dê J ulgamento:
:orma de Pagamento:

-Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Vigência:

Obieto da Licitação:

Observaçõês

Convidados:

23312022

lnexigibilidade de licitação Chamamento Público | 712022

Outros

Não se aplica.

12 meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12 meses
O presente editâl tem por objêtivo selêcionar artesâos, com suas respectivas produções,
para ocupação de um espaço coletivo, para adivulgaÇão e comercialização de produtos de
artes manuais no "ESPAÇO CULTURAL UNIAO FEITA A I\IAO" de Uniáo da Vitória, pelo
período de 12 (doze) meses.

Despesas
Recursos orçamentóriosr PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÀO DA vlTÔRlA

Organograma Descriçáo da Despesa l/áscara Valor Estimado

15.001 MANUIENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE
CULTURA

R$ 1,00

R$ 1,00

15.001.1 3.392.0023.2070.3.3.90.39.00

Total da enlidadê

Totalgêral: R$ 1,00

tens

Ouantidade Unid. Código D esc riçã o Valor U n itário Valor Total

1.000 Credenciamento de inleressados em pârticipâr do
edital de ocupâçáo do Espaço Cultural União Feita à
Mão

RS 1,0000

Vâlor totâl dos itêns

R$ 1,ô0

R$ 1,00

v
,<) \&:r,

União da Vitória, 26 de OulubÍo de 2022

Secretário(a) responsálB I pela solicitação

1 uN 99026387
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PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigaçôes decorrentes do objeto especificado abaixo,
certifico que:

I { Ha recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes conforme dotações especificadas

[ ] - Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes

o
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233t2022

lnexigibilidade de licitação

26t10t2022

Chamamento Público : 712022

O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções, para
ocupaçâo de um espaço coletivo, para a divulgaçâo e comercializaÉo de produtos de artes
manuais no'ESPAÇO CULTURAL UNIAO FEITA A MAO" de União da Vitória, pelo peÍÍodo de
12 (doze) meses.

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA

Processo

Modalidade:

Data do Processo:

Obrêto do Processo:

Cod. Descrição da Despesa i,4ásca ra Fonte Valor Estimado

250 Manútenção da Secretaria Municipalde
Cl,lltura

0000015.001.1 3.392.0023.2070.3.3.90.39.00

Total

Total Geral

R$ '1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

União da Vitória, 26 de Outubro de 2022

Rosemeri Ferreira e Souza - CRC PR 03549
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O(a) rêsponsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
especialmente a Lei Nr.8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

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

Processo Adminisfialivoi 23312022

Modalidade: lnexigibilidadedelicitação ChamamentoPúblico: 712022

Forma de Julgamento: Outros

Forma de Pagamento: Náo se aplica.
)razo dê Entrega: 12 meses

Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Vigência: 12 meses

Objeto da Licitação: O presente edital tem por objetivo selecionar artêsãos, com suas respectivas produções,
para ocupação de um espaço coletivo, parâ a divulgâção e comercialização de produtos de
artes manuais no "ESPAÇO CULTURAL UNIÃO FEITA À MÂO'de União da Vitória, pelo
período de 12 (doze) meses.

Observações:

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA

Organograma Descrição da Despesa l\,4á sca ra Valor Estimado
15.001 Manutênção da Sêcretaria Municipal de Cultura 15.001.1 3.392.0023.2070.3.3.90.39.00

TotalEntidade

R$ 1,00

R$ 1,00

Íotâl Entidade R$ 1,00

Ã

Lindam ir Fátima Varela
União da Vitória, 26 dê Outubro de 2022

Secretá rio d Ad min istração
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pREFEITURA MUNICIpAL DE uNtlo oavlróru^n
CNPlt 75.967.7 60 IOOOL- 7l - Rua: Dr. Cruz Machado, n. s 205 - CEP:84.600-900

União da Vitória - Paraná

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.9 07 /2022
PROCESSO ADMINISTRATM N .e 233 /2022

CREDENCTAMENTO DE ARTESÃOS DO MUNICiPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA

PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARTESANATO

o MUNICíPIo DE UNIÃo DA vlTÓRIA, 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 FEITo À MÃo" no Municípios de União da Vitória, pelo período de 12

fdoze] meses.

Pelo período de doze meses, contados de O1/ll/?-O22 âOULU2O23, estarão abertas as

inscrições para Credenciamento Público a todos os interessados que atendam as normas do

presente edital.

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@uniaodavitoria.pr.gov.br - www.uniaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitória/PR, 2 6 de outubro de 2O22.

BACHIRABBAS
Prefeito
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A manifestação de interesse de credenciamento e a documentação prevista no Edital

poderão ser apresentados apartir do día OUIU2O22. devendo ser protocolada no Setor

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

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

às 18h.
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CHÂMAMENTO PÚBLICO N,S 07 /2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9233/2O2I
"UNIAO FEITA A MAO"

cREDENCTAMENTo DE ARTEsÃos - MUNrcipIo DE UNIÃo DA vlrórua7en
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARTES MANUAIS

óRcÃo oa eourNrsrRAÇÃo púsLIca SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO pÚgUCO Ne 07 /2022, com base na Lei ne 8.666, de 27 de

junho de 1993 e, no que for aplicável e nas disposiçóes previstas neste Edital e nos seus

anexos, mediante as seguintes condições:

LOCAL DE RETIRÁDA DO EDITAL:

Direto no Portal da Prefeitura de União da Vitória (wyw.unjgpdavrtpieel.gto!.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

18h.

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

Prefeitura Municipal de União da Vitória.

o MUNICíPIo DE UNIÃ0 DA vlTÓRIA - PARANÁ, pessoa jurídica de Direito Público tnterno,

com a devida autorizaçáo 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. OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
1.1. O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções,

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

artes manuais no "ESPACO CULTURÁL UNIÃ0 FEITA À MÃO" de União da Vitória, pelo

período de 12 (dozeJ meses.

t.z. o ESPACO UNIÂo FEITA À MÃ0 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;

ttt - Divulgar as atiüdades de artes manuais de forma a oportunizar novos negócios,

objetivando a cultura como fonte de desenvolvimento econômico e turístico;
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2. DAS VAGAS E OPORTUNIDADES

2.1. Serão disponibilizadas para este edital até 50 fcinquental vagas para proponentes que

realizem artes manuais;

2.1.2. Caso a quantidade de vagas não seja 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 CONDIçÔES DE PARTICIPAçÃO
3.1. Poderão participar da seleçâo:

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

inscrição;

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

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

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

3.3. Não poderâo 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 INSCRIçÂO

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

Prefeitura Municipal de União da Vitóri4 no envelope lacrado, o FORMULÁRIO DE

TNSCRICÃo (Anexo IJ e os seguintes documentos:

4.1.1. Cédula de Identidade;

4.1.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF (com a respectiva declaração de regularidade emitida
no síno: hüp : / /www.re ceitafazenda.g ov.br;

4.1.3. Certidão Criminal que: Nada Consta (http://www.tjprjus.br/servícos/certidoo-nada-
e

4.1.4. Comprovante de residência recente Idos 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 na.7.775, de 29 de agosto de 1983.

FLS
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4.1.5. O Termo de Compromisso (Anexos II);
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2.1.1. Caso a quantidade de vagas não seja preenchida, a Secretaria Municipalde Cultura,

poderá, a seu critério, estâbelecer novo prazo para suprir as vagas remanescentes.
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4.1.6. Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexo Ill);

4.1,.7 . Declaração de Relação de Parentesco [Anexo I[;

4.1.8. Declaração de Residência (Anexo Vl;

4.2. A manifestação de interesse de credenciamento e a documentação prevista no Edital
poderão ser apresentados apartir do dia OL/1112022. devendo ser protocolada no Setor

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

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

às 18h.

4.3. Pelo período de doze meses, contados de O1/11/2022 âOUlll2023, estarão abertas

as inscrições para Credenciamento Público a todos os interessados que atendam as normas
do presente edital.

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

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

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

às 18h.

Etioueta do Envelope:

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

CPF N.S

TELEFONE:

CHAMAMENTO PÚBLICO N,9 07 /ZO2Z - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.9 233/2022

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO

5.1 Após a inscrição, conforme conforme previsto no edital, 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 dâdos constantes no formulário de inscrição
e documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a pontuação atribuída será

0a3):

(,

L

be q
ob
EFLS
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4.1.9. Declaração de Produção Própria (Anexo VIJ;

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.
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ITEM ITEM DE AVALhçÃO PONTUAÇÃO PESO

1 Produto associado à iconografia local [utilização de

imagens simbólicas que representem o tema de

União da Vitória - Paraná)

0-3 1

2 Identidade Cultural (elementos simbólicos das que

contribuíram para a formação cultural; referência à
diversidade cultural brasileira resultado dos povos

e etnias presentesl.

0-2 1

Originalidade (autêntico; de criação ou inspiração
própria; nâo 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 Iornais,
revistas, matérias jornalísticas e livros).
Apresentar cópias que comprovem a participação,

independentemente da quantidade de publicaçôes

será atribuído somente 1 [um] ponto.

0-1 1

TOTAL 10

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, O resultado será

publicado no órgão Oficial do Município.

5.4. Do resultado da habilitação, é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos

termos do artigo 109 da Lei nq 8666/93, o qual será recebido e processado nos

termos ali estabelecidos.

5.5. Ao proponente, que tenha a intenção de recorrer da decisão da comissão de avaliação

da documentação de habilitação, deverão apresentar um requerimento por escrito à

Secretaria Municipal de Cultura, no prazo de cinco dias úteis.

5.6. A Comissão de Avaliação terá o prazo de até 5 (cincoJ dias úteis, após o prazo de recurso,

para dar ciência ao resultado do julgamento à parte interessada.
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5.7. No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de confirmação da

participação, o candidato selecionado será automaücamente considerado desistente.

5.8. 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
(Mural de Licitações].

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

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

I. LINDAMIR DE pÁrlN4a vaRsla - cargo: Secretária de Cultura;

ll. LIA APARECIDA DA SILVA - Cargo: Assistente Social;

III. RICARD0 SOMMER - Cargo: Diretor Geral de Cultura;

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

V. DANIELE BORGES DE LIMA - Cargo: Consultora administrativa

7. DA 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 OBRIGAçÔES OOS EXpOSITORES SELECIONADOS

9.1. Os artesões participantes deverão realizar as atividades propostas conforme

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

aplicável.

9.2.1. 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.

9.2.2. Manter a organização e higiene do local e entorno, prezando pela boa apresentação

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

utilizados e jardinagem 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.
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9.4. Os artesãos participantes serão responsáveis por quaisquer danos ao mobiliário urbano

ffloreiras, 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

9.6. Aos artesão selecionados, para o bem da convivência entre todos, no ambiente de

trabalho, devem contribuir para a criação e preservação de um ambiente saudável, respeito,

de ordem e organização.

10. DAS VEDAÇÕES

10.1. Aos artesãos participantes do evento é vedado:

10.1.1. Manter ou comercializar mercadorias não autorizadas ou em desconformidade

com a sua autorização.

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

10.1.3. 0s proponentes deferidos deverão providenciar recursos necessários para evitar
infortúnios, avarias ou danos capazes de prejudicar as instalações, responsabilizando-se

por quaisquer acidentes envolvendo os bens deste patrimônio público ou pessoas.

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

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

mercadorias.

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

11. DA UGÊNCIA 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://wwwuniaodavitoria.pr.gov.br, de forma integral e o extrato do edital no Diário

Oficial do Município.

13. DAS DISPOSTÇÔES GERAIS

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

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

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

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

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

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

competentes, passar por üstoria 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 diwlgado.

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

Municipal de Cultura.

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

neste Edital.

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

qualquer das formas estabelecidas no Edital.

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

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

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

artesãos selecionados.

União da Vitória/PR, 26 de outubro de 20ZZ

Lindamir de Fátima Varela

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

Combate à Corrupção, no telefone 3521-1200.
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO DE ARTESÃO

ESPAÇO UNIÃO FEITO A MÃO

Isd

I

ô4

FLS
o
2

FORMULARIO DE INSCRIçAO

1) ldentificação do Empreendedor de Arte Manual
Nome do Empreendedor de Arte Manual:

Endereço:

Bairro: CEP

Doc. Identificação
E- mail:

2) IdentiÍicação da(s) técnica(s) utilizadas:
( ) Costura Criativa O Artes plásticas O Origami/Kirigami
(J Vidro IJ Mosaico

(J Couro IJ Crochê/tricô

[) Cerâmica (J Patchwork

O Cartonagem [ ) Artesanato sustentável

( ) Bijuteria [ ) Madeira/MDF
( ) 0utro, especificar:

( JProduto alimentício, especificar:

Página 9 de 14
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

AUTORIZAÇÃO

Edital Credenciamento na

Eu, portador [aJ do RG de ne

residente no endereçoinscrito (a) no CPF sob ns

na cidade de selecionado (a) para

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

disposições preüstas no Edital nq 

- 
da Secretaria 

-.

Assumo também ter ciência de que

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

segundo as orientações da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

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

evento,

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

dano ou furto do 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 comercialização das peças.

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

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

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

suas vedações.

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

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

Edital.

[CIDADE], [DATA]

a FLS

O,t

x;It

(Nome e assinatura e do artesão/trabalhador manual autor da peçaJ
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ANEXO III
DECLITRÁçÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

Eu, portador (a) do RG de ne

residente no endereçoinscrito [aJ no CPF sob nq

na cidade de declaro possuir

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

[crDADE], IDArA]

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

FLS o,
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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.
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ANEXO IV
DECLTRAçÃO

Eu,

Na

brasileiro(a), portador(al do RG

CPF ne 

-/- 
/ 

--- 
residente e domiciliado[a] na

declaro para fins de

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

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

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

Administração Pública Distrital Direta e Indireta, compreendendo as Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;

[CIDADE], [DATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscritaJ
(Número do registro civil/RGJ

Página 12 de 14

t)?
FLS





,(.+4,i,

l-*r
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÂ T{UNICIPAL DE UNIÃO DA VIÍóRIA
Rua Dr. Cruz Machãdo, 2OS - 3'ê 4'ândares
Fone: 42-3521-12OO ê-mail: licitacao(ôuniaodavitoria.pr.oov.br
cNPl 7 5.967.7 60 / OOO a-7 a
Sitê Ofi.ial: !gww,!!i3sdi!i!qlie.-pÍ.oov.br

ANEXO V

DECTARAçÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, brasileirofaJ, portador(a) do

RG NA CPF no _/_ / _-- declaro para fins de comprovação
junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória que sou residente e domiciliado(a] no

Município de União da Vitória, (Rua/AvenidaJ, na (númerol - (bairroJ, Cep (informar) na

cidade de (município) - [UF).

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

responderei criminalmente em caso de falsidade das informaçôes aqui prestadas.

[CIDADE], IDATA]

(Assinatura e nome do artesão ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)
(Número do registro civil/RGJ
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ANEXO VI
DECLARÁçÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Eu, brasileiro(aJ, portador(a) do

RG NS 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.

[CIDADE], IDATA]

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

[Número do registro civil/RG)
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PARECER JUR|DICO N" 68712022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público no 0712022 Processo Administrativo 23312022

Veio a este departamênto, para análisê e posterior parecer do Processo

Licitatório em epigrafe, questionamento apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura

de União da Vitória, em conformidade com a possiblidade de prosseguimento da indicada:

O obieto do processo: Credenciar artesãos, com suas respectivas produções,

para divulgar a comercializaçáo de produtos artesanais no "espaço união feito

a máo" no Município de União da Vitória, pelo período de 12 (doze) meses.

Preliminarmente, é necessário mencionar que esta manifestação se trata de

parecer de caráter opinativo, tendo como objetivo a análise da viabilidade iurídica da

pretensão apresentada mediante apreciação dos elementos juntados até o momento.

Passo à análise.
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O Credenciamento é uma modalidade de inexigibilidade de licitação que até o

advento da nova lei de licitaçôes náo constava de forma expressa na legislação, mas já

era amplamente aceita pela doutrina e os Tribunais de Contas, conforme constata-se do

entendimento exarado nos seguintes Acórdáos do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná:

Credenciamento. Contratacão Direta. ComDeticão inviável. lnexioibilidade

lndependente da oriqem do recurso. Leqalidade. lnobstante tratarem-se os recursos

total ou parcialmente oriundos de transferências voluntáias da União, decorrentes de

convênios ou instrumentos congêneres, o convenente, o tomador do recurso não

estará obigado a licitar, podendo lançar mão do juízo de conveniência, necessidade

e opoiunidade, sopesando os elementos da situaÇão concreta para decidir se o

caminho que o levará ao alcance do mÍeresse público está na realização de um

certame licitacional ou na utilização do s,sÍema de credenciamento, respeitados e

observados todos aqueles elementos já abordados aqui quando do enfrentamento da

primeira questão. Destaúe, se fazendo presente a inviabilidade de competição aplica'

se o ai. 25 da Lei n" 8.666/93, inobstante a origem do recurso, sa/vo se

expressamente no temo de convénio ou instrumento congênere constar cláusula

obrigando o convenente ou tomador do recurso a realizar prévio procedimento

licitatório. (Consulta com Força Normativa - Processo n' 531044/08 - Acórdão n'

789/09 - Tibunal Pleno. Re/. Cons. Aftagão de Mattos Leão.)

Contratacão de profissionais de saúde oela via do credenciamento. Possibilidade, em

nndário ao atendimento rioritário do Termo de A u

2de6
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É possível a realizaÇão de credenciamento de Clínicas Médicas espêcializadas para

atendimento médico diretamente à população, nos termos da Lei 8.666/9. Tal medida

porém deve ser adotado em caráter suplementar, devendo ser respeitado o Termo de

Ajuste firmado com o Ministério Público do Trabalho. Quanto ao credenciamênto,

devem ser observados os valores da tabêla do Sistema Único de Saúde, conforme

jurisprudência desta Corte. Esses serviços poderiam ser prestados em locais

indicados pela Secretaria de Saúde tais como, Postos de Saúde, PAC'S e outras

unidades de Saúde em dias e horários determinados em edital. (Consulta com Força

Normativa - Processo no 408048/08 - Acórdão no 1633/08 - Tribunal Pleno - Rel.

Conselheiro Hermas Eurides Brandão.)

O Tribunal de Contas da União descreveu, de forma breve, o que podê ser

entendido por credenciamento no informativo no 386:

O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitaçáo, é ato

administrativo de chamamento p(tblico de prestadores de servlços que satisfaçam

determinados requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer

a todos igual opoftunidade de se credenciar.

Portanto, o credenciamento destina-se as hipóteses de contratação que a

Administração tenha interêssê e possibilidade de aceitar todos aqueles que manifestem

intuito em firmar vínculo e satisfaçam as condiçÕes exigidas no edital.
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O pressuposto que justifica o presente processo licitatório decorre da intenção

de incentivas a atividade artesanal, valorizando o artlsta e os produtos de arte manual,

proporcionando polos de comercializaÉo, estimulando a atividade cultural e econômica,

com a geração de trabalho e renda, segundo o relatado pela Secretaria solicitante, o que

se alinha com o interesse público, já que busca divulgar as atividades de artes manuais

de forma a oportunizar novos negócios, constando, assim, maniÍesto o pressuposto de

ordem material (necessidade da licitação) para a realização do processo licitatório.

Portanto, em análise ao objeto e o intuito da presente licitaçáo, é possível

também verificar que a inexigibilidade em razão do credenciamento é aplicável ao caso,

pois a Administração tem o intuito de convocar todos os profissionais dispostos e

qualificados, o que inviabiliza a competição, possibilitando, assim, a aplicação do

credenciamento ao caso.

Ademais, já foi reconhecido pelo próprio TCU que, quando devidamente

utilizado, o credenciamento se mostra como modalidade capaz de atender de forma mais

eficiente e qualificada ao interesse público:

Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no processo TC

008.797/93-5 gue o sistema de credenciamento, quando realizado com a devida

cautela, assegurando tratamento isonômico aos interessados na prestação dos

servços e negociando-se as condições de atendimento, obtém-se uma melhor

oualid.ade dos servlcos além do menor , podendo ser adotado sem licitaÇão

amparado no aft. 25 da Lei 8.666/93. (Decisão n" 104/1995 - Plenário) - g.n
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Uma vez analisada a escolha da modalidade aplicáver ao caso, passo a análise

que o edital encartado no processo atende ao que determina o art.40 da Lei no 9.666/93,

trazendo no seu preâmbulo a secretaria interessada, a sua modalidade, o número de

ordem, bem como a menção de que o procedimento será regido pêla Lei no g.666/g3.

Não obstante, constam ainda: objeto; justificativa; vagas e oportunidades,

condiçÕes de participação, inscrição, processo de seleção de preços para recurso;

fiscalização; venda e atendimento; obrigaçôes; vedações; vigência dos processos

seletivos; publicação; disposiçÕes gerais.

Assim, o Edital sob análise apresenta os elementos necessários e suÍicientes

em consonância com a legislação supracitada, com destaque a:

a) A necessidade de contrataçâo;

b) O objeto e sua definição precisa, suficiente e clara;

c) Condições de habilitação;

d) Prazos;

e) Condições de participação;

f) Sançôes;

d

ot
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Nêsse sentido, os termos do edital e seus anexos, respeitam os critérios lêgais

iniciais para seu prosseguimento, respeitando a legislação vinculada (Lei Federal no

8.666/1993), o que permite a este Departamento Jurídico manifestar-se favorável a

realizaçáo do credenciamento pretendido, podendo ocorrer o prosseguimento à fase

externa com a publicação do edital e seus anexos, devendo ser assegurado a todos os

interessados iguais oportunidade de se credenciar.

Cumpre mencionar que o intuito deste parecer é apenas de orientar acerca dos

aspectos legais do procedimento, sem adentrar o juÍzo de conveniência e oportunidade

dos atos administrativos, cabendo aos Gestor a análise desses aspectos.

É o parecer

União da Vitória/PR, 3í de outubro de 2022

^ --,// -/ _..
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PÊEFEITUFÁ MUNICIPAL
oE uNrÁo DAvfióFra
Esraoo Do PARÀNÁ

hrômãms árnda a0ê, dáeid6 ô p@ô ácimá, ê rbêdu.á ê .nálisê
dá d@ftntâéo @mplffinláÍ $ daÍá tu diâ 17111/2022 às

r5h00min LocÂL Prêíei|lr6 Múnidpardê união dâvriôôá- R@ D.
Cruz Maóado n " 205, 4" ãndar (Sala do L'dtaçào), Bafio Cánto -

rlnrão d. \llóri./PR.

AVrSO DÀSESSÀO DEANÁL|SE O^oOCUMENTÁçÀO
COMPLÉMEMÍAÊ

Com íúndámênto rc d'sposto no §3o, do âí. 43, dô Lái n.q 8.666r'93

Rêí.r Châmâr'. Púbíê n-. 0061022 - P,@ 
^t,ôinÉidivô ^.!179t2022

oblêrôr cetBi.éo dé ó,qànlzç.o(õ6) coop€Briv4 ê/@
asaçó6§ d4 érádú6 de @reÍiaÉ @iJareÉ ô @tliáw6 paê

. G!.@çáo d. 3. 1@ Ébl@ d. PROCESSÀr,EN]O .
COVE oC,ÂLIZAÇÃO dê rr'du6 sidôs uôàM pôlén@lm.nÉ

Íêúül!:áwis êlóü eli.lávêis se.ôs, dê @râ.|êíslloô dmi:ili.cs ô!
qu'p.6d.s prov6n'õnê doà $úç.€ do @5I3 sL§€ públié @

MunÉipro dê uniáó d. vúna

aôns dêrêndo â lNÂAltlTÂÇÁO dê áhbàs ás p.nic pánlés,
COOPÊRÀTIVÁ OE ÍRÂBÂLI]O DOS AGENTÉS ECOLOGICOS .

êNÊJ N.' 13 3ô73a9{m1,32 . ASS@AÇÁO OÔS
REC'CLÂOORES E COLEÍORES OE RECICLÀVÉIS OO VALE DO

l. JÀÇU - ARCREVI- C\PJ \.o03 402 932/0001-36, olíomê
Páre@ Té6i@ n.. 062022. . 

^dminisr.Çto 
â ruz d. opoíuniúdê e

d!€nêmj:r, 6ru l@ dê g...nlií . 6Lrii.d. . a eMú d.6
ârc. &m fêar os prftipiG bá{rlá6 d. lltuçaô. @ turÉámnlo no
d sposro @ §3', .,o .í. 43, dô Ld n.'4.66ô/§3, Íraó novo pr.2Õ, âlê

âs 13h0Orin dodiâ 14/112022, p€râ qu. slam 6@lmados G vloc
ce @oláÉm a r,,o.a@ntaaãô dê hábllirâcão ápr.seiâd. p.las

pêÍl,opán16,

w PREFEITUFA MUNICIPAL
oE uNtÃo DA utóBta
EsraDo Do PARANÁ

Av|so DE EDIÍÁL DÉ CHÂMAMÊNÍo PÚgLIco N,. 072022
PROC€SSOAOMTNTSTRAIVO N ! 233/2022

CREOÊNC|^UÊNTO OÊ ÂRTESÁOS OO MUNICIP|O OE UN|^O DÂ
úÍóRlÂ

PÂR,1FINS oE coMERcIALIzAÇÁo DA PRooUçÀo oE
ARTESANATO

o MUNtclPlo DE uNrÁo oÂ vrrÓRlÂ, Esrrô dô Ps6ú por
inlêmédio dô Prêíêiro, BACHIR ABaÀS. ,omâ públi@.5 iod6 os

inlê€ssád G, q u ê p r.lê ndê cEdên.iá. àri6ãG 6 m 8uàs r.spôclúãs
p.oduÇó€s, paE d'wlsaç§o ê l:trcodüâçãô dé pÍôduros ônâsná,s

nô 'ESP^ÇO lNlÁO FEITO À liÀO' rc Mun'cipiosdê Un ào d.
vrrôriá, pero p.,iodó d. 12 (doê) m*é.

A mâníestâçéô dê inlêé* de cédê^dê@nlo e a dc@@hlá*o
o@úE m Ed'bl @dêrào Br gBnlsde sBtu do dis 0 r /r 1/m22
dêvsndô *r orôrúlâr1â 

^ô 
sêrôr d6 P61mlô d. Prêlêi1u6 Mun oipâl

do unéoda vlóna, b@li&do siro à Rua ctu: Mâôhado, n.§ 205
léíéô - cênro - U.iãó dâ VilóÍià/PR eú horáno de exp€diente, d*

12h&13h.

Pêlo pêriodo d. dde mo$s 6n\ados dà o1t11Do22 à 41t111202s
6sr.ràô âbônàs à6 nssiÇõ€s para crodônciâmeniô Públi@ a tôd6 d

intêlBâdG q!ê âtondam.s l1@s do oê$nle €diiâl

Outâ6 i^ímâçõ.s pod.m *r Õbid8s M Dêpâêmêhlô d. Lidâçào
dâPEíêilurâdê união dâ !tuna .o ênd€ÍêÇo Ruá or. cru2 Mâ.hâdô
..205. 4' páümárô enlÍô,r.lêíôn6 (42)35211237-3521 1223

E MÂlL/SlTÊ lorá.ãô1ôrnLãodaúloda.prmv.ú :
!uN,uírlo!êlioDapiloYnr

ffi PÊEFEITUNÀ MUNICIPÂL
oE uNrÃo DA vrróRA
Esraoo Do PÂEÂNÁ

EXTRÂTO DO 
'ONÍRATO 

OÉ FORNECIMENTO

conbb rdmrni§rErih No... 173/2022 (Ala d. RPa.'164/2022)
ConlÉranre Prere'iuÉ Mlnicipsl União da \ltiii, - CNPJ í.'

cdiãiads seroréd sinárdaÉo Mánâ LÉ.. CNPJn.'
35.3!0 37510001{4.

vàÚGlobâl. :R$539.S00,94(Ouinhento..tnntâêhovâhi
is . rcEhl,. ê oro @nM)

oarê d6 Âs9^atuó.. ,... 26i/102022.
P@ dê \rq6nqá.. -...: lnl.jo: 26l1ol2a» - Íéni^Õ: 28110D4?3 - '12

(deê) m@.s.
L OEç6O PREGÁO ELETRONICO N' S3'2O22

ReiGOEsmdünG :

E\ê.p.s (!3) M.nuronçto dá Sdêi.dê Muneêal óe Àdd'niesóçáo .
04.001.04,122.0003.2006.4.4.90.52.00 - Fonlê (0o510)

D*pês (30,1) Ss.uná Murrclpál d€ Írâmno, V giârcia ê
F sr'açáô . 22 m1.15.452 00O 7 203ô 4 ,r 9{) 52.m - rônt íOCIoOo\.

Oà.Io , , ,, ,, PFGIS-RO DE PREÇOS PÂRA Ê UÍURÂ F EVEVTU,.L
AOIJISIÇÃO DE EAUIPA[/ENTOS PARA SINÂLIZAÇAO VÊRÍICAL,
sENoo:10 (DEZ)CONJUNToS DoÍlPo l:6 íSEIS) CONJUNTOS

oô TlPo I E r0 roÉ2] CoNJU&TOS OO TIPO lll, CONFORVE
coNorÇoÊs orJÀNnD^DEs E ExlGÊNcâs EsrÂBELÍclD^s

NESTE EDIIÁL E SEUSANEXOS,

un'á. dâ \,, óriálPR 31dôollubrcde 2022

& Munlclplo dr Poío vltórlá
Rúô O.vlrdô Gôru d. sr&., 7r, - fôi.: {.2) 357}12r 

'cÍrJ: 75.6ar.3../o@1{2 . CE : ê4rl.@
M.Bldtlo.r..E@ubr

Ávtso DE LtctÍaÇÀo
PROCESSO ADMINISTR^JIVO Xc 116/2022

PÊOCÊSSO OECOMPF No 113rã22
PÂEGÂO ELETFOIIICO N9 7312022.

OBJEÍÔ: CôNTEATACÁO DE ET'PRÊ§A ESPECIAU2ÀOÂ PÂRÂ
colETÀ. TÂÂNsPoRYE, ÂRMA7E NÂMEl{l ô, I FÁTAMENIo L

DESTTXACÀO FrNÁ L OO frXO OÂllrNOO 00S CENTnOS OE
s^uD. oo MUNrciPro DE PoRrovrróÊr^. F.m..,.

r Padn d.. lrrho1ml[ l.Êr. d. &aúo
. prdi' d.. r.h3omrn. toc^L:

31Cee4!!Ie dÊ?!2?,
llarlrê C! E l, &§oú:a

MÀRla cEtEsrE oE ÂssuNÇÂo MÂNcE
PB3rdênrê dá comi*ão dê Liot Éo

PBEFEIIUFA MIJNICIPAL
ôÉ uNtÁo DÂ vrróFlA
ESÍÂoo oo PÀRÁNÁ

ÀVISO OE HOMOLOGAçÃO E ÀDJUÔICAÇÀO
orsPENsÂoE LtclIÂÇÁo N..65/2022 - PROCESSO

ADMINISTRAÍIVO N.O 23,I/2022

q=!,rrr 6 Hmolo!ô. em 271102022, ô OÉpôn$ d. Lrcjliâ@ .c
retus dô An 2.1. lnc'$ X dr Le, n" 4.666/93. o !6 diéÍáÉq3
posroÍ,oês, na íoÍmâ dêc|..ádá pêlô O.panam.nlo Jundi@ do

Llúnlcipio ,ie União dr MldbrPR, em ónlmi&dê M a júsüÍ@liva
@Bt mê no

PROCESSOADMINISTRÂTIVO: N.O 23.42022 . OISPENSA DÉ
LrcrTÁcÃo N.65no22

OSJEI^ .OCÁÇÁO DE ô'(UMIIT,IôVÊL SÍUÂDO À RUÀ
DESEMBARGÁDOR COSTÂ CAIIVAI}IO, N.! 495, BAIRRO CÉMTRO

- uNtÃo oa vtrôRÁlPR. oEsrlNÀoo À TMPL NTAçÃo oo
PROGRAMÀ CONSCIÉNTEAR I.

LOCAoOR: Criêiánê CàsâSBnd6 Ca§&e Omil
VALOR ÍOÍÁr: Rt 15.000,00 (Ouiuê h'l eaisi.

DÀTA DA HOMOIOêAÇÂO 27110/2022.
FUNDAMENÍO IEGÀL: Aí. 24, indso 'X' da L6' h.' 8.6a6/93

FORO: Unéo da ViiaÍiâ/PR.

Êi'iRÀ]J r,O CONTaÂ:O

§
ESTAOO DE SANÍÂ CAÍAÊINA

PREFEITURA MUNICIPAL OÊ IAINEOPOLIS

PRocEssô úqÍÀtóRn uq 76/:0:22
c,oNcoRPENOA r$ 078022

cÔD1613 00 TcÊ N'
À F'.r.,ruÉ vJ-'.'Drl o. lnn.ôpol r ldn. pJbr.ê paé -on".4rrc
e '.8*sdl6 qu€ 'a iaâ tu 1 â 6 dr EzÚorc 4 2012 à.
l}:.m hô,ê Pro..s {"iro@ na MÕ.larEàdé co@án@ (@
crlê' 

'o 
de 4dNd4âcêô MF {OP PPEÇO G!O6^1. de cúrdo @ú c

1., no a 666 93 visnoo á 'coNsÍFlJÇao 0E UMA UIIDÂDÍ
ÉSCOLAR MUNICIPAL, COM ÂRE' DE I,93A,13 M:, i2 PÀVIMEIITÚS

COU É'RNECIME§IO DE MÂTEÂIÀS E MÃO OÊ OBBÂ.
I,OAFORMI PqUJÊT OS, UÉMORIÀL OESC!ITWP, 

'JFOI.JOGRÁMAq9CO TNÀNCE'FOE PLA\ILiÁ ORÇÀMENÍ 4qIA. O ôd,EId6
úc'laaá. €omnlra-s€ â .lispG'(5o d6 ÍÍêrês$dG. nô

D€pàl@do ,s Ú!nà\ o6. no n.'âaô d* na 3ô a I I 30 € dãs
r3@ôs r:m.eiàâÊ,,àPáre..20ô Cdt.. Íi@@l§ 5C.

f.m a7 3521111!, n.6ir. wjdl1@li'sc.@br lnôàóúlb 3l
d. õrnutto d.7c)2,

r,{EEMF FÊRNANDO ÂÂCÁÊI
tu.Íê'lo iiunúpá

conlBro de !@çãó dê ln5El n.o 174/2022
LMIám...: P€r.itu€ Municrrál (Jnia. dâ Vndã - CNPJ N.q

75.967.760/0001.71
L@âdoi.,. cÍisriám c.*gBnd. cabmono oomir.

vâlorê|obr1............: Ra r5.000,00 (ouinÉ Eil rsb).
Oarâ d. 

^eÉUÉ 
do c.í!r6to. .....i 3l/1012022.

P]ãÀ dó vigê ja. .. i hicb: 3r/10/2022 - Témi.ó 31,0r/2023 - 03
Ir&) n1ee

ucíâéo.... .: oisp.'sá de Liolaçáono.: ô5/2022
Rêd,s Oç:m..Én6: Dosp.e (19,{)- Oôbçãô

i03.001 r ú 3o2 @40.2072.3.3.9.36.0O) - Alênçlo 
^ílôurárdúr 

e
Hosel8r- FônB r00?o3J.

rocÀÇIooEor (uM,rMÔwr srTrjAooÀPIJA
DESENIBÂPGAOOÂ COSÍA CARVALHO, N,' 495, BAIRRO CÊNTRO

- u|,l tÁo oÀ vtrôRrA/pR. DEsrtNÂoô À |MPLÂNTAÇÁô oo
PROGPÁMÂ CONSCIÉNÍiZAR +

un'àô dâ \nón,PR 31 dã ÕurubÍo dô 2022.

AÀCHIRABBÂS
Prefeik'

,-Ê- Munlci.üô d. Pôrto vltôílâ
'l( i u," o.,"rd" o.* lã s,tu ,?17-ion.: Í44 !s?!-t,12

-í "*.F.ddúrEspv,E:'TFAÍO DE HOMOLOCIçÂO Ê ÁO,IUDICAÇAO OE UCIT ÇÂOpÊocEsso ÁoMtNtsÍBATtvo N' 1,14/2022
PBOCÉSSO DE COMPF^ N'133/2022

olsPÊNsÁ M 29/m22
oB-iETo RÉvsÂo oE r o.o@ KM Do vÉicuLo GoL 1.0 ÂNo 2o2o

MrrDELó 202r Pr ÁCÂS AES 2E31 ÀNO 2020/2021 AB^NCO CHÂSS|
9WAWÂG45U2MÍ093033 A SÍâ. Mânsâ d€ Fálima llkiu dô Soua,

3 âlÍibuiqág âqâ's TO.MOLOG.a o
pred,rcnrô i .ibróiô, incrúindo ô áio d€ ÀoJÚDlcÂçAo p@rondo

.m 3 r /1or2022 Eror6l. s OISPENS m êpigÍáío, rendo como
-onrabooo p opon"nte DlSTElBUlOOqÀ RDv^ÍHF\SÉ DÉ

\ I ( LLO5 5 A /UNDJ 35 13! 704'0004 07 6m o vá ô.dF ft$ 624 r r
,.rÚrbs é Mnre. quâuô,êâÉ 6 @. @^lâbs) FuhliqueÉê. Poío
vía á PÂ. !' dêdrudoóêm?? Úãnsde Fá[üllr'ud.sea

*§*í,
Lu^!.íplo dG Porto VtlórlE

- Fo^.: (r43573-1212

wFloüloÍl..D.côvhr
ryrÂ^Ío DE HOrrôLOc^çÀo DE LrCíÂç^o

PâOCESSO ÀDMrNrSTi^rWO: N. 126/2622
PBôCÊ§SO DE COMPÂÂ Nq r21,2022

PREGAÔ ELÊÍÊONICO NE 762022
cofinÂT iÍTÉ; uuNlçrPro DE poRTo uróÊlA - F^Àal{Á
COIITRAIAOO: ÂNDRÉ AUENO - MECÀNICÂ . ME ' CIPJI

25,49í.424/0o0r-44, com ô váloÍ d. n4 65.000,00 (e!..nra €
dí@ mrt t.!r.). OBJÉTo: RECISTRo DE PREÇos PÀRA

CONTRÂJAçAO DE EMPRES,À DÂâÁ TUTURA E EVETTUAL
PhÉ§TAÇÂO D€ SEÊVIÇOS DE CORI.IECIMENIO DE UÁO DE

O6iA MECANICÀ PAÊA MÀNUIEIICÂO PFE\'ENTIVÁ E
COÂÊETruANASEMBAFCÁçOESRESOCÀDORSÂOMI9UÉLII

E a^Ls^ Dl PRÊFÊ|TUnÂ Mul,llclpÂfDE PôãTOVnORlÀ-
paÁzo DEucÉNcl^' 1z (d@)hôd. FoFo: c6hár6 d. un{aô

d. vrÚrr.. Ê6rádo rrô Páráha.
Poío \ríód. Fâ,

31 d. ootuto d. 2022.
M..iÉ ó. F.lin.llttu dê Soúz

Prí.fiá u!.Iêigal

AVTSO 0E HOMOLOGAÇÁO Ê ÁOJUD|CÂÇÃO
otsPENsa DE LtctÍaÇÃo N.! 66/2022 - PROCESSO

aoMtNtsTRATtvo N o 235120?2

Râti6 e Hl)mLgo, em 271108022, â oispens EMERGENCI^Ldê
Li.l'âÉô nôs rêms dó aí. 24 lnci$ rv dá Léi 

^. 
4.666/s3, é §uás

âhááÇõê3 pôsreÍ*, ná rom. derárádá !êro oô!âíámêmô Júíd .ô
do MoôÉi!€ do UhÉo dá Mtóíia,FR em @nímidade @ a

IusliÍ€wa s6ranrc rc

PROCESSOADMINI§ÍRATIVô] N ! 2352022 -OISPENSADE
LtctTÂçÁo N o 6612022

oBJEÍO: Cônráiacáô ÊMÊâGÊNCIÂL óê ênD@ êspê@r'ãdâ êm
er@ção & sMços d. @1.G, taNpoíê, lralâmêdô e dolnnaÉo
fnál áúbênrâhénlê ãdequ.dê dG Íê6iduos sól dos dos sêrüç6 dã

s.údê dc qtuoG dare]fc.dG !.la lêsislacáo üqnlê .m A
(atoLôGrcos). s (ouíMcos) e É (PERFURoaoRÍÂNTES),

pDwnEnr6 dos 6tab€lemêd6 da súd. plbli6 eúián6
públi6s, Sêloí dê DêÍêsáÁnimldô Municipiodê União dâ Mlória -
Pá6ú bêm @mo álêtâ dê ..imâis monôs êm io§6dourcà públi6
ou S.lor d€ D6í6e Ânidl, drdrc 6p.cíéÇaar @hda 6te

p.qê!o 8&16
côúTR TÂoo: cêrijlilê TÍáiámdro d. Rêsídu$ óê sêNrÇe dê

sâúdô Ltdâ. -CNPJ N..26.522.0471000149.
VALOR ÍOTAL Rt 32.910,00 Ínnia . doÉ mil .@eenbs é Áe

É6)
DÀrÁ DA HoMolocÂçÀo 27110,2022.

FIJNOAMENTO LEGAL Án ?4, inc ao lv de L.ih." 3.666/93.
FoRo União dâ \ltórià/PR.

Cônlr.t nlê...: Pr.íêitur5 Munic'pãl Uniào dE \Íi$ á - CNPJ N."
7s 967.7mm001-71.

c.nr_àr.da... c.rnlÍíe ÍE€@do de R6idu6 dô sêtuiio6 dê sã:dê
Lrda - oNPJ N.26.522 047rcO01,09.

Válor Gbbâ|....... . R$ 32.S10,0O 1ÍÍlnL ê dors mll rcwcôntN e dêz
rê4s).

Dd dé Â53i^du€ do cmr..to ...... 271102022.
P@ d. viq€hcrô ......: lnrcro 2711012022 - Íénino: 251ú|2423 - 90

lnovênc)dlô.
UoEç3ó. : oÉpên& de Lloiâçãô n!..6612022

Red6 OíçâtunlriB: D4oéa í239) - Dôlácaô
(21,001,13.í1 003a.2076.3.3 90.3s.00)- Mênut6hçáo dâ Sô@lanâ

MunicrDaldê Mê6Ambiênrê - Fonlá t511ê 000).
obiêio....... : conrábcáo EMÊRGENC|Á! dé .mpGs *p.aaltâda

ên or@çlo de *úç6 dê.ol€râ, úâNpôÍie râlâmênio ê
deí'naçáó tÉr âmhr€niálmênr€ adequ.da dÀs re§idu6 sól'dG d6

s5úcád6 pê.l€s'àlâ+o v §ôntt €r
Â túor ôclcos) 3 (o-íMrcos) ê E TPERFJRo-CoF rÁÀ I ts sr
DMni.nr.s óos êrab.rêdMtc d. $rldê públic, .dú!nc

púhlko6. Sêior d. Deres ani@l do Mu.l.ipio <,,. l.Jíil- dã Vtdi. -
PaÉhá. b6m (m ..1êtá dê snirols moíos em lo9ÉdouÍ6 pút*i6
ou Sêior de oeí.sa Ánihal. cdtom 6pecíi€çó6s @nlidd nêsls

pr\jtu Bâi6.

EXTRÂTO DO CONTRÁTO EMERGENCIÀ!N " I75120?2

unráô dâ vilóná/PR 31dê oúrubo d€ 2022

r'trrhi4
PREFEITURÁ MUNICIPAL

DE uNtÀô DÀ vtróEl^
Esraoo Do PAFANÀ

PUB. LEGAL

I
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Art. l'. CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM
PESSOA DA FAMILIA, ao (â) seguinte Seruidor (a) Municipal:

PERIODO €M
Dt^s

CARL{ ROsANA FÉR§CII

tlrr0/1012\ llrrl/2022

ArL 2'. Registre-se, Cumpra-se.

tlnião dâ Vitória. 26 de outubro de 2022

LtNtt.tulR Dti ,ÁT| .,1 vaREL,l
s.§dtü Munic,pal dê Adm

Publicado por:
Sidnei Alves de LiÍna

Código Idertiíicâdor:37D8F764

SECRETARIA MT'MCIPAL DE {)MINISTRAÇÃO .
COMPRAS E LICITÂÇÕES

PORTÂRIA N" 590/2022

LINDAMIR DE FATIMA VARELÀ, Secretária Municipal de

AdministÍação, nomeâda através do Decreto n' 19212022, no uso de

r- suas atribuições legais;

FERNAÀ'DÀ MÂRIA
ÂZIVEDoGRABOWSKI

t0t7 t0t.l TEC'N|CO EM
t7it0/2022 

^ 
l4 0trl0ll

SILMÀRA LINDÁMIR
so-.\REs Dos s.ANToS

AÍt. 2o Registre-se, Cumpra-se.

União da Vimria, 26 de outubro de 2022

LINDAMIR DE FATIMÁ YARELA
SecÍetária Municipal de Adminiskação

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima

Código IdeotiÍicador:4F614E0E

SECRETÀRTÂ MUNICIPÀL DE ADMI)iISTR-AÇÀO .
COM PRAS E LICITAçÕES

3'TERMO ADITIVO DE 2022 DO CONTRÂTO N'80i2022
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2022 - PROCESSO N' ó412022

OBJETO DO ADITAMENTO: Da Prorrogaçào do Prazo de

Execução.
OBJETO DO CONTRÀTO: CONTRÁTAÇÃO, SOB REGIME DE
EMPREITADÁ POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA

ESPECL LIUDA PÁRA EXECUTAR A CONSTRUÇ,ÍO E
AMPL\AÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMEN|O PROWSÓRIO DE
ANIMAIS EM SITUAÇÀO EMERGENCIAL (CÀPASE) DO

MTNICÍPIO DE I]NIÃO DA T']TÓRIÀ/PR. DE ACORDO COM
MEMONAL DESCNT]í/O, PLANILHA DE SER"IÇOS'

CRONOGLLW E PROJETO BÁS]CO, CONSTANTES NO ANEYO

CONTR{TADO: SUSAN HATSCHBÀCH GRAUPMANN EIRELI
- ME- CNPJ n' 28.582.13310001-09.
nO pnAZO DE EXECUÇÃO: Conforme solicitação da Secretaria

Municipal de Plan€jamento (SEPLAN), o Prâzo de Execuçâo a que se

refere à Cláusula 43 Termo de Contrato n" 8012022 fic prorrogado

por mais 30 (trinta) dias, a inici^Í 2811012022 e a terminar em

291t 12022.

FUNDÀMENTO LEGÁL: Artigo 57', § l', Inciso II da Lei Federal

n." 8.666/93 com suâs alterações.

FORO: Comarca de União da vitória

União d, Vitória. 27 de outubro de 2022.

BÁCHIR ÁBBÁS
Prefeito

Jéssicâ Caroline Bindemann
Código Identiíicrdor: I CDo38E6

SECRETARIÀ MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO -
COMPRAS E LíCÍTAçôES

TER!ÍO DE ÀPOSTILAMENTO N" I6/2022 DO TERMO DE
coNTRATO N' r90/20r9 (5J5ó) PREGÀO ELETRÔNICO \.'

772019 - PROCESSO !1712019

OBJETO DO ÀDITAMENTO: Do Rêequilibrio Financeiro
(Acréscimo do valor).
CONTRATAT{TE: Múnicípio de União da Vitória - PR.

OBJETO DO CONTRATO: O objeto da prcsente licitaçào é a
escolha da ploposta mais vantajosa paru a CONTRÀTAÇÃO DE
PESSOÁ JIJNDICA ESPECL4UZADA NO FORNECLMENTO
CONTIM]O E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍYEL (GASOLNA

COMUM), PAK4 ÁTENDER À FROTÁ DE VEJCULOS OFICA$
DA PREFEITURÀ MUNICIPÁL DE UNIÃO DÁ VITÓNA, coníonfie
condiÇões, quantidades e etigências estabelecidas neste Edital e seus

CONTRATADA: AUTO POSTO IPIRANCA LTDA - CNPJ n'
81.642.308/0001-32.
DO REEQUILiBRIO: PaÍa ÍDanutenção do equilíbrio econômico-

financeiro entre as pârtes, o Item n' I ficará reajustado para o valor de

RS 5.14 resultândo no valoÍ deste aditivo no acréscimo de R$

46.005,72 (QuaÍenta e seis mil cinco .eais e setenta e dois centavos).

FUNDÂMENTO LEGALT Aíigo 65", Inciso II âlínea "d" da Lei
Federal n." 8.666/91 com srvls alteraçôes.

FORO: Comarca de União da Vitória.

Uniâo da vitóriâ, 27 de outubro de 2022.

o MuNICiPIo DE uNlÀo DÀ vlTÓRIA, Estado do Paranô por

intermédio do Prefeito, BACHIR ABBAS, toma público, a todos os

interessados, que pretende credenciaÍ artesãos, com suas resp€ctivas

produções, para divulgação e comeícialização de produtos artesanais
icipios de União da"I.]SPACO UNIÃO FEIT() À MÃo" no Mun

Vitoria, pelo período de 12 (doze) meses.

A maoifestâçâo de interesse de credenciammto e a documentâção
prevista no Editâl podelão ser apresentados apartir do dia q!!!202L
devendo ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitllra
Municipal de Uniào da Vitória, localizado sito à Rua Cruz Machado,

n.o 205, térreo - Centro - União da Vitória/PR, €m hoÍário de

expedietrte, das l2h À l8h.

Pelo peíodo de doze meses, contados de Olllll2022 
^ 

Olllla023,
estarão âbertas as inscriçôes para Credenciamenlo Público a todos os

interessados que atendam as normas do presente editâI.

Outras informaçôes podem ser obtidas no Departamento de Licitâção
da PÍefeitura de União dâ Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz

4
Ê

Pu

)llluolcL al com.bt arlD 285

fsER-EFrcE a?aRrcrDÂl '^
I oos s,r,.rros

I "-*.r.*
lr..,,ro*

R.ESOLVE:

tut. 1'CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, âos seguintes servidore§

Públicos Municipais:

FrEoDo r,E LIcElrç^
IPRÊMrOil mm_l.*-

BÁCHIR ÁBBAS
Prefeito

Publicado por:
-Téssicâ Caroline BindeÍnanú

Código IdctrtiíicâdoÍ: AB9FD978

SECRETARIA. MUNICIPAI- DE ADMINISTRAÇÃO.
COMPRAS E LTCITÀÇÔES

AVISO Df, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N."
07/2022 PROCESSO ADMII\,ÍISTR{TM N.' 233/2022

CREDENCÍAMENTO DE ARTESÃOS DO MI.JNÍCÍPIO DE

UNIÁO DA VITóRIA
PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÁO DA PRODUÇÃO DE
ARTESANATO
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Machado, n.' 205, 4o pavimento, cenüo, telefones (42) 3521-1237 -
352t-1228.

E-MAIL/SITE: licitacao@uniaodavitoria.pr. gov.br
www.uniâodavitoria.pr.gov.br

Uniâo dâ Vitórir/PR.3l de outubro dê 2022.

BÁCHTR ÁBBAS
Prefeito

Publicado por:
Paulo MaÍcelo Scheid

Código Ideítifi câdor: D2078854

SECRETARTA MUNICIPAL DE ADMINISTRA.ÇÃO .
COMPRA,S E LICITAÇÓES

EXTRÀTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Coítrrto AdmidstEtivo N"...: 173/2022 (At de RP n." ló4120221

Colltrâtânte...: Prefeitua Municipâl União da Vitoria - CNPJ ú."

7 5 .961 .160t0001 -7 I .

Contratâda: Seoaled Sinalização Viriria Ltda. - CNPJ n."

36.810.875/0001-04.
Valor Global... RS 539.999.98 (

novecentos e loventa e nove reais e noventa e oito centavos).
Dat! de Assinatura.......: 26/ 1012022,

- Pr-o de Vigência.......: lniçio. 26llol2o22 - Término: 2611012023 -
l2 (doze) mes€s.
Liçitâção......: PRXGÃO ELETRÔNICO N".: 98/2022
Recursos Orçammtirios....:
Despeso (43) Manutenção da Secreraia Municipal de Ádminí§tração
- 04.00 1.04. 1 2 2.0003. 200ó.4.4.90. 5 2.00 - Fonte (005 I 0)

Despesa (304) Secretarid Municipal de Trônsito, Yigilôncía e

Fiscaliraçào - 22.001.15.452.0007.2080.4.4.90.52.00 - Fonte
(00000);
Objeto..........: REGTSTRO DE PREÇOS PAR4 FUruR4 E
EYENTL]AL AQU|SIÇÀO DE EQIJ|PAMENTOS PÁRA

SINÀLIZ{Ç,iO WRTICAL, SENDO: 10 (DEZ) CONJTAITOS DO
TIPO l: 6 (SEIS) CONJUNTOS DO TIPO II E l0 (DEZ)

CONJLNTOS DO TIPO 1, CONFORME CONDIÇõES,

SUANTIDADES E EXIGÉNCIÁS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.

União da Vitória,/PR, 3l de outubro de 2022

e trinta e nove mil

)qEm cümprimento ro disposto nâ R€solução 9r8t2022 dó
CONTRA§, notiÍicamos que foi lavrada a aut
cometidr com o veículo d€ suâ pÍopriedade,
indicar o condutor infrator, bem como ofe
autuâção junto à UVTRAN até l5/122022.

r9rt0rl0ll

RID]J I7

Pubücado por:
Tatiane de Fátima Staceche

Código Identiíicâdor:7C93FAC2

Em cumprimento âo disposto na Resolução 91812022 do
COf{TRÀN, ootificrmos que foi impostr r p€nelidcde d€
AD!'ERTÊNCIA em decorrênciâ de cometimento da iífrâçio de
trânsito, dispondo V. S.' oíerecer recurso contrâ . infrâção jünto
à IJyTRA.N sté 15112n022, o quâl será rêmetido à JÁRI prrr
julgrmeÍto.

Publicâdo por:
Tatiane de Fátima Staceche

Código ldentiÍicsdor:74486F62

l007,l0tl

Publicâdo pori
Tatiane de Fátimâ Staceche

Código Idêítifi cadortC N1 A4'l 9

DduDcnto de H.bili..çio

-

Em cumprimento âo disposto na Resolução 91E12022 do
CONTR{N, lotificamos que foi lâvrada a auturção d€ infraçâo
cometida com o veículo de suâ propÍi€dade, pod€ndo V. S."

indicar o cordutor infrator, bem como oferecer d€fesr da
âutuâçãojunto à UVTRAN até l2l12/2022.

{x t01022

Publicâdo pori
Tâtiane de Fátima Staceche

Código Identiíicâdor: 85648902

SECRXTÀRIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E
FISCALIZAÇÃO

EDITAL NA 7l2rt021 106075

SECRETÀR]A MUNICIPAL Df, TRÀNSITO, VIGILÂNCLA E
FIScALIZÁÇÃO

EDITAT NP 20221027 106105

Em cumprimento ao disposto nâ Resoluçâo 918/2022 do
CONTRAN, notiÍicamos que foi imposta â penrlidâde de MULTÀ
em dccorrênciâ do cometimetrto da infrâção de trânsito, dispondo
v. S.'oferecer recurso contra a infrâção junto à UVTRAN até
l6/1212022, o qual será r€metido à JARI perâ julgâmento.

BEH]65J

Publicâdo por:
Tatiane de Fátima Stâceche

Código Identiíicador:98D528B0

UNIUV. FUNDÀÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO
CIDADE DE T]VA

PORTÀRIAN.'III/2022

O Reitor da Fundação Municipal Cenlro Universitário da Cidade de

União da Vitôria - UNIUV, nomeado pelo Decreto Municipal n.' 14,

\\1,'1v. diarioml.ur Ic i al.corr.br,alno 28ó

BÁCHIR ÁBBÁS
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Id€ítificâdor: l SFl 89l9

SECRITARIA MUNICIPÂL DE Tl<-A§'T'SITO, VIGILÂNCIA E
FIScALIZAÇÀO

EDTTAL NA 2022102ó l0598lt

de infrâção
v. s..

SECRETARIA MUNTCIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E
FISCALIZAÇÃO

EDITÀL_NADV_2022 102ó_10ó034

SECRETÀRIA MUNICIPAL DE TRÀNSITO, VIGILÂNCIA E
FISCAIIZAÇÀO

EDITAL_NP_2022 I 025_l 05926

Em cumprimento âo disposto na Resolução 91812022 do
CONTR{N, notificâmos que foi imposts s p€nâlidâde de MULTA
êm decorrênciâ do cometimento da infnçâo de trânsito, dispondo
V. S.'oferecer recurso contrâ â iníração junto à UyTRÁIi âté
12/1212022, o qu,,l será rêmetido À JARI prra julgamcnto.

io

fr8lo/ro22 | 545n

|tg,rtt'lo» 15%70

I Pl.o v.i.ub laú.ú lirrrç.o I Dâ.a InfBçio lcódiso líÊrÇÀo

|\tHH5lrJ-F I ó roólql1qq F,r,:oLoerl2rb82o22 15.1óoo

fD---r-.iiiãã-lã;'"r;,t.-|i,,".'"Í*.,.
lol o_:o:r l5\rr,r I Rs rro. 16
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011111202210:28 [,4ural de Licitaçôes [,4unicipais

TCEPR
3o

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICÍpIO DE UNIÃO DA VIÍóRIA

Ano* 2022

No licitação/disp€nsa/inexigibilidôde* 24

Modâlidâde* processo lne{igibilidade

Número editàl/process.* 233/2022

.so. prov.na.rt.r dc org.nl.mo! lítcrnâ.lonáir/multll.t.ràlt d..réd
InstituiÉo Frnânceirâ

Côntrato de Emprésümo

Descr(ào Resumidà do Ôbjêto' O presente edrtàl tem por obletvo selec,onàÍ àrtesàos, com suàs Íespectrvas

. produÉes, para ocupàção de um espaço coletivo, para a divulgação e

comercialização de produtos de artes manuais no "ESPAÇO CULTURAL UNIÃO

FETTA À MÂO" dê Uniâo dô vitória, pelo pe.íodo de 12 (doze) meses,

Dotado Orçament^ária* 1500113392m2320703390390000

Preço máxirio/Reíerên iB de preço -

R$"

Data Publicação Termo ratificação

Data de Lânçâmênto do Edital

Data da Abertura das Propostas

1,C0

ollt1/2072

Há itens exclusivos para EPP/I'4E?

Há cota de participação para EPP/I4E?

TÉta-se de obra com exigêncià de subcontratação de EPP/ME?

Há píiôridade para âquisiçõês dê microempresâs regionôi5 ou locâís?

Percentual de participaçãor O,0O

Datâ Caccelamento

cPFr 2254273469 ilaslUll

https://servicos.lce.pr.gov.br/TCEPR/lvlunicipal/âml/DetalhesProcêssoCompra.aspx 1t1

t rq-r!,t*

I


