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ESTADO DO PARÁNÁ
PREFEITURÂ U]TICIPAL DE UÍIIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cru, l.tachãdo, 2O5 - 3' e 4" ànderês
Fonei 42-3521-12OO
cÍ{PJ 75.967.760lOOOl-71
Sitê OÍiciàl: W!,vw.!nia gdtviloÍialBr.oov.bt

MEMORANDO -NO 10712022

De: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo
Para: Setor de Licitações

União da Vitória, 0B de novembro de 2022

Atenciosamente,

José Pedro Wal
Secretário de Desenvolvi Econômico,

Turismo e Urbanism

Página I de I

Vimos através deste soricitar abertura de chamamento púbrico para
concessão de exproração comerciar para brinquedos, amburantes, artesãos e
entidades sem fins lucrativos para Natal da União 2022.



. +r.,.*;

@J-.,:1..r;.,1

Esr^Do Do paRA Á
pREFEtruRÂ MuÍ{rctpll oe uxrÃo ol v:tóntl
Rua Dr. Cruz lLíachado, 2O5 - 3" ê 4. andnres
Fon€: 42-3521-12O0
cN?) 7 5.967 .7 60 / OOOL-7 t
Sitê Oficial: lvww.uniaqdavjtoria.prrgovJr

RUA, PRAçÃ CORONEL AMAZONAS , EM FRENTE ANTIGA
PREFEITURA

OEScRtÇAO

ESPAÇOS

TERMO DE SOLICITAÇÃO PAM ABERTURA DE

CHAMAMENTO PÚBLICO

Secretaria solicitante:

Especificação do objeto do chamamento:
A presente soricitação tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e
físicas, para ocupaçáo de espaço coletivo para exploração comercial de brinquedos
infláveis, amburantes, artesãos e entidades sem fins rucrativos para o Natar da união
2022, objetivando, para tanto, Chamamento público para Concessão de
Exploração Comercial de Brinquedos infláveis, ambulantes, artesãos e
entidades sem fins tucrativos para o Natar da união 2022 paraatuar em espaços
públicos determinados pera secretaria de Desenvorvimento Econômico, Turismo e
urbanismo conforme croquis em anexo, rocarizados praça coroner Amazonas, área
central de União da Vitória _ pR.

Justificativa da Contratação e a necessidade dos ltens/Serviços:
Tem como justiÍicativa propiciar ao cidadão maior conforto e razer no âmbito dosespaços púbricos e ainda incentivar os pequenos empreendedores para que possamaumentar seus rendimentos contribuindo assim para maror geração de renda.

DOS LOCA|S, ESPAçOS DtspoNivEts, QUANTTDADES E T§(AS:

TEM UNO QUANT

1 Ço 3X3 09 M') M2
CADA - AMBULANTES,
ARTESÃOS

14

TAXÂ
ocUPAÇÃo
S/ENERGIA
ELÉTRtcA

TAXA
ocupAÇÃo c/

ENERGIA
ELETRICA

R$ I 10,0001 - 02- 03
-04- 05- 06

-07-08 -

09-í0-
11 -12-
13 - '14+-

]ESPAÇO 3X3 - 09 M' M2 114
]cnon - ENTIDADEs
I seru,t nlrs LUcRATtvos

FLS
o3

d

olôÉuxrÂo

o
2

2 í5- 16-
17 -',18 -
19-20-
21 -22 -
23-24-

4

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo

R$ 55,00
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ESTADO DO PÂRANÁ
PREFEITURÂ iIUÍ{ICIPAL OE UNIÂO DA VITóRIA
Rue Dr. Cru2 Môchãdo, 2O5 - 3'e 4'ândares
Fonei 42-3521-l2OO
cr{Pt 7 s.967 .7 60 I OOO[-71
Site OÍlcial: wwri[ u n iaodayit! riA.p r,gqv, br

o
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f.s:r6rI 27 -28
-+ --t29ES

CADA
BRINOUEDOS
INFúVEIS

OESCRI o

ESPAÇO 10X7 70 M2
CADA - BRINQUEDOS
INFúVEIS

PAÇO 12X10 - 120 M2 01 N/C

TAXA
OCUPAÇÃO
S/ENERGIA
ELÉTRICA

TAXA
OCUPAÇÀO
C/ ENERGIÂ
ELÉTRICA

rl
I L

ITEM UND TANUo
ESPA Ços

M2 01 0'1 N/C R$ 360,00

Fica limitado um espaço por proponente

DO PRAZO DE CONCESSÃO Oe exploRAÇÃO COMERCTAL:
A utilização dos espaços rearizar-se-á no períádo de 03 à 23 de dezemb rc de 2oz2das 19h ás 22h

DAS CONDTÇôES PARA O CREDENCTAMENTO:
Poderão participar desde Credenciamento quaisquer interessados especializados
nos ramos pertinentes que satisfaçam as condiçÕes do objeto deste Editar, para
ocupação de espaço coretivo para exproração comercial de brinquedos infláveis,
ambulantes, artesãos e entidades sem fins rucrativos para o Natar da união 2022.

os interessados em participar deverão apresentar os documentos abaixoreracionados a partir do dia t6 de novembro das í2:00 horae às {g:o(r, emenvelope devidamente racrado nas dependências da prefeitura Municipar de üniaoda Vitória' devendo ser protocorados no setor de protocoro Gerar da prefeitura
Municipal de União da Vitória - 1" andar Rua Dr. Cruz, n.o 20S, União davitória/PR, aos cuidados da secretaria de Desenvorvimento Econômico, Turismo eUrbanismo, com as seguintes condiçôes:

MUNICIPAL DE VÊREADORES

RUA, PRAçA ALVIR RIESE EM FRENTE A

EDITAL N"

TA

c MHA AM NE To UP BL c Po ARA oc cN ESS oÃ ED PEX oL RA Ão oc EM RÇ C ALED BR N Ua DOE s FN vLA E S AMBULA TN ES A RTEsÃoS NE DTI DA Es ES MF NS UL cRAT VoS P RAA NAo DL UA N IAo 20 22

w

3
R$ 360,00
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INTERESSADO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
E-MAIL:

A Documentação obrigatória exigida paÍa a habiritaçáo no processo de
credenciamento, a serem apresentados em cópia autenticada em cartório, ou cópia
simples acompanhadas das originais para autenticação na secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, sáo os seguintes:

BU N EA TE OS:

TRATANDO.SE DE PESSOA FiSICA:

a) Cópia da Carteira de ldentidade;

b) Documento de inscrição no Cadastro de pessoa Física (CpF);

c) Cópia do comprovante de endereço;

d) Requerimento do EspaçoÂ/aga preenchido pelo interessado (Anexo l);

EM SE TRATANDO DE PESSOA JURíDICA:

a) Contrato social em
respectiva sede.

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

b) Para o MEI: apresentação do certificado de Microempreendedor rndividuar;

c) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas (CNPJ); mediante
a apresentação do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastrar áitido peta
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação decertidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos oscréditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçÕes sociais previstas nas

1991
alíneas "a", "b" e "c,, do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21

{
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às conhibuições instituídas a título de substituição, e às conkibuições devidas, por
lei, a terceiros;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço -
FGTS, mediante apresentação do certificado de Regularidade do FGTS - cRF,
fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF;

f) Prova de reguraridade fiscar perante a Fazenda Estaduar rerativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de certidão Negativa de Débito ou certicÍão
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivarente do Estado sede do
licitante na forma da lei;

g) Prova de regularidade Íiscar perante a F azenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresêntação de certidâo Negativa de
Débito ou certidão positiva com efeito de Negativa ou documento equivarente do
Município sede do licitante na forma da lei;

h) Requerimento do EspaçoA/aga preenchido pelo interessado (Anexo l);

BRINQUED oS INFLÁVEIS:

PESSOA JURiDICA:

a) Contrato social em
respectiva sede.

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

b) Para o MEI: apresentaçáo do certificado de Microempreendedor rndividuar;

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas (CNpJ); mediante
a apresentação do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastrar emitido pera
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçÕes sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.212t1991,
as contribuiçÕes instituídas a tÍtulo de substituição, as, por
ei, a terceiros;

e às contribuições dev

4
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço -
FGTS, mediante apresentação do certificado de Regularidade do FGTS - cRF,
fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaçáo de certidão Negativa de Débito ou certidão
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivarente do Estado sede do
licitante na forma da lei;

Tributos
Certidão
ede do

g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de certidão Negativa de
Débito ou certidão positiva com efeito de Negativa ou documento equivJente do
Município sede do licitante na forma da lei;

h) Requerimento do EspaçoÂ/aga preenchido pelo interessado (Anexo l);

ENTIDADES SEM FINS LUCRATTVOS:

a) Ato constitutivo ou estatuto em vigor, devidamente registrado;

b) Prova de inscrição no cadastro Nacionar de pessoas Juridicas (cNpJ); mediante
a apresentação do comprovante de inscriçáo e de situação cadastrar emitido pera
Secretaria da Receita Federal:

c) Prova de reguraridade com a Fazenda Nacionar, mediante a apresentaçâo de
certidão expedida conjuntamente pera secretaria da Receita Federar do arasiilnra;e pela Procuradoria-Gerar da Fazenda Nacionar (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da uniáo (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários rerativos às contribuiçÕes sociais previstas nas
alÍneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n: g.zl2t,tggl 

,às conkibuiçóes instituídas a títuro de substituição, e às contribuições devidas, por
lei, a terceiros;

d) Prova de reguraridade perante o Fundo de Garantia por Tempo de serviço -
FGTS, mediante apresentação do certificado de Reguraiidade do rcrs - ônr,
fornecido pela Caixa Econômica Federal _ CEF;

e) Prova de reguraridade fiscar perante a Fazenda Estaduar rerativa aos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado
licitante na forma da lei;

5



oÉ oUNiÀ

t'*+à

Ieí
" /!i''-'

FLS

d.8

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de certidão Negativa de
Débito ou certidáo Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do
Município sede do licitante na forma da lei;

g) Requerimento do Espaçofuaga preenchido pelo interessado (Anexo l);

DAS CONDIÇOES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Estará Autorizada a usar a áÍea a empresa ou pessoa física que, apresentar
corretamente a documentação exigida;

o Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação
dos serviços pelo credenciado, podendo realizar o descredenciamento em caso de
má prestaÉo, verificada em processo administrativo especíÍico, com garantia do
contraditório e da ampla defesa,

o credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços sem
qualquer vínculo funcional ou trabalhista;

Náo poderá participar direta ou indiretamente do presente processo servidor da
Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória-pR.

DOS CRtrÉRros DE CLASS|FICAÇÃO:
A classificação dos proponentes dar-se-á conforme a análise dos seguintes critérios.

EsraDo Do paR N^
pREFÊtruRA ttuNtcrpaL og uttÃo ol vróntl
Rua Dr. Cruz llachado, 205 - 3' e 4' andarês
Fonc: 42-3521-120O
cN?J ? 5.967 .7 60 I OOOI-71
Sitê OÍicial: W!y!rr.-u n laodÀVitolia,pr.pv. b!

o
4.

1

2
J

Pela Ordem de Protocolização
Atendimento dos requisitos de Habilitaçáo

Quantidade de espaços disponíveis

Do resultado, será publicado no "Diário oficial dos Municípios do paraná,,,
classificação final do credenciado(a).

DO PAGAMENTO
o pagamento, será condicionado a taxa de ocupação correspondente a cada espaço
explorado, conforme disposto no presente edital.

Nome completo do Fiscar de contrato ê do substituto, para acompanhamento
(com número do CPF e o cargo)
sandro Di carlo Teixeira - cpF 77s425.s09-00 - Diretor da sec. lnd. com. e
Turismo

a

6

Daiane scolaro - cPF 031.593J3940 - coordenadora da rnd. com. e Turis

A
w
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EsraDo Do PAR.aNÁ
PREFEITURA HUNrCrplL Oe ultÃo ol vróntl
Rua Dr. Cruz lL{achado, 2OS - 3" e 4'ândares
Fone:42-3521-12OO
cNPJ 75.967,760/OOOl-71
Slta Olicial: $twl/v. u tli.qdôvitojia..B r. gov-b r

INFORMAçÔES IMPORTANTES

É necessário conter a especificação completa, precisa, crara e detalhada do objeto a
ser licitado.

o objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade do poder público,
com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidenteÀente, ascaracterísticas irrelevantes e desnecessárias, que têm o condão oé 

-i"rtnnji. 

"competição.

Obse rvacão: Náo nos responsabi lizamos.por objeto com especificaçôes imprecisase incompletas que possam resulta r na aquisição de itens e/ou serviços incompatíveis
com o desejado pela secretaria solicitante

José Ped ro Wal
Secretário de Desenvo nto

Econômico, Turismo e U ntsmo

-l

Sa rlo Teixeira Da iane Scolaro

Fiscal do Contrato Fiscal substituto (a)
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sor-rcraçÃo DE ABERTURA DE uctrAÇÃo

Este documento solicitâ â âberturâ de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de
recursos orçamentários foi conÍirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislação em vigor.

Processo Administrativo:
Modalidade:

Forma de Julgamento:
Eorma de Pagamento:

vPrazo de Entrega:

Locâl dê Entrega:

Vigência:

Objêto da Licitâção:

Obsêrvaçôes:

Convidados:

25412022

lnexigibilidade de licitagão

Outros

Conforme edilal

CONF. EDITAL

CONFORME EDITAL

12 meses

Chamamento Público : gtzozz

O presênte Edilal tem por objeto o credenciamento de pessoâs jurídicas e físicas, para
ocupação de espaço coletivo para exploração comerciâl de brinquedos infláveis,
âmbulântes, artesãos e enlidades sem Ílns lucrativos para o Nâtal da Uniáo 2022,
objetivando, parâ tanto, Chamamento Público para Concessão de Exploração Comercial
de Brinquedos infláveis, ambulantes, artesãos e entidades sem Íins lucrativos para o Natâl
da Uniáo 2022, para âtuar em espaços públicos determinados pelâ Secrelaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo conforme croquis em anexo âo
processo, localizados Praça Coronel Amazonas e Praça Alvir Riesemberg, área central de
União da Vitória - PR.

Dêspesas
Recursos orçamentários: pREFETTURA MUNICIpAL DE UNIÃO OA VITóRtA

DescriÇão da Oespesa l\,4 á scâ ra Valor Estimado. Organograma

04.001

Itens

MANUÍENÇÁo DA SECRETARIA MUNIcIPAL DE
ADMINISTRAÇÃo

04.00 1.04. 1 22.0003.2006.3.3.90.39.00

Total da entidade:

Total geral;

R$ í,00

R$ 1,00

R$ 1,00

Ouantidâde Unid. Código Descrição Valor Unitário Valor Total
1,000 UN 99026441 Chamamento Público para Concêssão de

Exploraçáo Comerciâl de Brinquedos inf,ávejs,
ámbulantês, ârtssãos e entidadês sêm iins lucrativos
para o Natal da União 2022.

R$ 1,0000

Valor lotal dos itêns:

R$ 1,00

União da Vitória, 17 de Novembro de 2022

Secretário(a) sável pela solicitação

R$ 1,00

ESTADO DO PARANÁ
pREFEtTURA MuNtctpAL DE uNtÃo DA vtróRlA
Rua Dr. Cruz Mâchado, 205 - Centro - União da Vitória - PR
CEP: 84605-575 CNPJ: 75.S67.760/000'l-71 Telefone: (42) 3521-1200
E-mail: gabinete@unieodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodâvitoria.pr.gov.br/

1
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PARECER CONTÁBIL

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

t I - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes conforme dotaçôes especificadas
[ ] - Náo há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes

Processo

Modalidade:

Data do Processo:

Objeto do Processo:

254t2022

lnexigibilidade de licitaÉo Chamamonto pitbllco : gt2\22
'17 t't 1 t2022

O prese_nte Edital tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicâs e Íísicas, para
ocupação de espaço coletivo para exploraçáo comerciâlde brinquedos inlláveis, ambulantes,
aÍtêsáos e entidades sem rins lucrativos para o Natal da União 2022, obietivando, para tanto,
Chamamento Público para Concessão de Exploração Comercial de Brinquedos in11áveis,
ambulantes, â.tesãos e entidades sem fins lucrativos parâ o N alal da tJni: o 2022, paÍa atuar
em espaços públicos determinados pela Secretariâ de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Urbanismo mnforme croquis em anexo ao processo, localizados praça CoronelAmazonas e
Prâça Alvir Riesêmberg, áreâ central de União dâ Vitória - pR.

Cod Descrição da Dêspesa Máscara Fonte Valor Estimado

38 Manutenção da Secdetaria Municipalde
Administração

04.001.04.1 22.0003.2006.3.3.90.39.00 00000

Total

Totâl Gerâl

RS 1,00

R$ 1,00

R$ 1,00

União da Vitória, 17 de Novembro de 2022

Rosemeri Ferreira - cRC PR 035492/0-3

t
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AUTORTZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADM|N|STRAT|VO DE LtCtTA ÇÃ

. .O(a) responsável por estã entidade, no uso das atribuiçôes que lhe confere a legislação em vigor,
especialmente a Lei Nr. 8,666/93 e suas alteraçôes legais, resolve:

1 - Autorizar a aberturâ do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processô AdminislÍativo: 25412022

Modalidade: lnexigibilidadedelicitação
Forma de Julgamento: Outros

Forma dê Pagamento: ConÍorme edital

\JPrazo de Entrega: CONF. EDITAL
Locâl de Entrêga: CONFORME EDITAL
Vigência: 12 meses
Obiêto da Licitação:

Obsêrvaçõês:

Chamamento Público : 912022

O presente Editâl tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, para
ocupação de espaço coletivo para exploraÇão comercial de brinquedos iniáveis,
ambulântes, ârtesãos e entidades sem fins lucrativos parâ o Natal da União 2022,
ob.ietivando, parâ tanto, Chamamento público para Concessão de Exploração Comerciâl de
Brinquedos infláveis, amburantes, artesãos e entidades sem Íins rucralivos para o Natar da
U^iáo 2022, para atuar em espaços públicos determinados pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo conforme croquis em anexo ao
processo, localizados Praça Coronel Amazonas e praça Alvir Riesemberg, área central dê
União da Vitória - PR.

Recursos orça mentá rios PREFEITURA MUNICIP AL DE UN IAO DA VITORIA

Organograma Descrição da Despesa Valor Estimado
04.001 Manutenção da SeqetaÍia Municipal de AdminjstraÉo 04.001.u. 1 22.0003.2006.3.3.90.39.00

Total Entidade

Total Entidâde

Linda E Fáti a Varela
inistração

R$ r,00

União da Vitória, '17 de Novembro de 2022

Sec r rio de

Máscara

R$ 1,00

R$ 1,00
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EDITAL DE CHAMAMENTO N9 0912022
(Processo Administratívo na 254/2022 -lnexigibilidade n" 30/2022)

CHÂMAMENTO PÚBLTCO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAçÂO COlrlEnCW Or
BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AMBULANTES, ARTESÃOS E ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS PARA O NATAL DA UNIÃO 2022

o MUNICiPIO DE UNIÂO DA VITÓRIA, Estado do paraná, pessoa jurídica de direito público,
nos termos da Lei n.s 8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público que está
procedendo o Chamamento Público para Concessão de Exploração Comercial de
Brinquedos infláveig ambulantes, artesãos e entidades sem fins lucrativos para o Natal
da União 2O22, para attar em espaços públicos determinados pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, conforme croquis em anexo, localizados
na área central de União da Vitória - PR, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,
que deste fazem parte, conforme segue:

1. DO OBTETO
1.1. o presente Edital tem por obieto o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, para
ocupação de espaço coletivo para exploração comercial de brinquedos infláveis, ambulantes,
artesãos e entidades sem fins lucrativos para o Natal da União 2022, obletivando, para tanto,
chamamento Público para concessão de Exploração comercial de Brinquedos infláveis,
ambulantes, artesãos e entidades sem fins lucrativos para o Natal da União ZO2Z, para
atuar em espaços públicos determinados pela secretaria de Desenvolümento Econômico,
Turismo e urbanismo conforme croquis em anexo ao processo, localizados praça coronel
Amazonas e Praça Alvir Riesemberg, área central de União da Vitória - pR.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Tem como iustificativa propiciar ao cidadão maior conforto e lazer no âmbito dos espaços
públicos e ainda incentivar os pequenos empreendedores para que possam aumentar seus
rendimentos contribuindo assim para maior geração de renda.

RUA, PRÁÇA CORONEL AMAZONAS, EM FRENTE Á ANTIGA PREFEITURA

ITEM DESCRIÇÂO UND QUANT.
Espaços

Ne do
Espaço

TAXA
OCUPAçÃO

c/ ENERGIA

ELÉTRICA

1 ESPAÇo 3X3 - 09 M,
CADA - AMBULANTES,

ARTESÃOS

1,4 01 -02-03
04-05-06
07-08-09
10 - 11- 12

13 - 14

R$ 5s,00 R$ 110,00

Página 1de 11

3. DOS LOCÁIS, ESPAçOS DISPONÍVEIS, QUANTIDADES E TAXAS:

TAXÁ
ocuPAç,{o
s/ENERGTA

ELÉTRTCÂ

M2
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2 ESPAÇO 3X3 - 09 M'z

CADA - ENTIDADES

SEM FINS LUCRATIVOS

M2 14

3 ESPAÇO 12X10 - 120 M'z

CADA - BRINQUEDOS

INFúVEIS

M2 01 29 N/C R$ 360,00

RUA, PRAçA ALVTR RIESEMBERG, EM FRENTE A OÂMARÁ MUNICIPAL DE VEREADORES

ITEM DESCRIÇÃO IINT) QUANT.
Espaços

Ne dos
Espaços

TAXA
OCUPAÇÂO

S/ENERGIA

ELÉTRtCA

TAXÁ
OCUPAÇÂO

C/ ENERGIA

ELÉTruCA

1 M2 01 01 N/C R$ 360,00

3.1. Fica limitado um espaço por proponente.

4. DO PRAZO DE CONCESSÃO DE EXPTORAÇÃO COMERCTAL:

4.1. A utilização dos espaços realizar-se-á no período de 03 a 23 de dezembro de 2022 das
19hrs às 22hrs.

5. DAS CONDrÇÔES PARA O CREDENCIAMENTO:

5.1. Poderão participar desde Credenciamento quaisquer interessados especializados nos

ramos pertinentes que satisfaçam as condições do ob,eto deste Edital, para ocupação de espaço

coletivo para exploração comercial de brinquedos infláveis, ambulantes, artesãos e entidades

sem fins lucrativos para o Natal da União 2022.

5.2. Os interessados em participar deverão apresentar os documentos abaixo relacionados a
partir do dia 21 de novembro das 12:00 horas às 18:00, em envelope devidamente lacrado
nas dependências da Prefeitura Municipal de União da Vitória, devendo ser protocolados no
setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória - 1o andar Rua Dr. Cruz,
n.o 205, União da Vitória/PR, aos cuidados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Urbanismo, com as seguintes condições:

15-16-17
18-19-20
21 -22-23
24-25-26

27 -28

ESPAÇo 10X7 - 70 M,
CADA - BRINQUEDOS

INFúVEIS

Página 2 de 11
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5.3. A Documentação obrigatória exigida para a habilitação no processo de credenciamento, a
serem apresentados em cópia autenticada; ou cópia simples acompanhadas das originais para
autenticação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo; sendo os
seguintes documentos conforme estipulado abaixo:

5.3.1 Da documentação em se tratando de PESSOA FÍSICA.

al Cópia da Carteira de Identidade;

b) Documento de inscrição no Cadastro de pessoa Física (CPFI;

cJ Cópia do comprovante de endereço;

dJ Requerimento do Espaço/Vaga preenchido pelo interessado [Anexo I);

,
at,
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARÂ CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AMBULANTES, ARTESÃOS E ENTIDADES SEM

LUCRATIVOS PARA O NATAL DA UNIÃO 2022.

DE
FINS

EDIT AL N9 09 /2022

INTERESSADO:
CPF/CNPI:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
E-MAIL:

5.3.2 Da documentação em se tratando de PESS0A JURÍDICA.

a) Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas (CNPJ); mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria da
Receita Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidâo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais preüstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal n.e 8.212/7997, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

Página 3 de 11

b) Para o MEI:apresentação do Certificado de Microempreendedor Individual;
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eJ Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica

Federal - CEF;

f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negaüva de Débito ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na
forma da lei;

h) Requerimento do Espaço/Vaga preenchido pelo interessado (Anexo I);

5.3.3 Da documentação em se tratando de ENTIDADES SEM FINS LUCRATMS.

aJ Ato constitutivo ou estatuto em vigor, deüdamente registrado;

bJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria da
Receita Federal;

c] Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaçâo de certidâo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal nP 8.272/1991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

dJ Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica
Federal - CEF;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

Q Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidâo
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na
forma da lei;

g) Requerimento do Espaço/Vaga preenchido pelo interessado (Anexo I);

6. DAS CONDIÇOES PARA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

Página 4 de 11
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6.1. Estará Autorizada a usar a área a empresa, entidade ou pessoa física que, apresentar
corretamente a documentação exigida;

6.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos
serviços pelo credenciado, podendo realizar o descredenciamento em caso de má prestação,
verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla
defesa;

6.3. O credenciamento configurará uma autorização para utilizâção dos espaços para prestação
de serviços sem qualquer vínculo funcional ou trabalhista;

6.4. Nâo poderá participar direta ou indiretamente do presente processo servidor da Prefeitura
Municipal de União da Vitória-PR.

7. DOS CRrTÉRIOS DE CLnSSTFICAÇÃO:

7.1. A classificaçâo dos proponentes dar-se-á conforme a análise dos seguintes critérios.

1' Pela 0rdem de Protocolização

Atendimento dos requisitos de Habilitação

Quantidade de espaços disponíveis

7.2. Do resultado, será publicado no "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", a classificação
fi nal do credenciado(a).

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, será condicionado a taxa de ocupação correspondente a cada espaço
explorado, conforme disposto no presente edital.

9. DA AUTORIZAÇÃO

9.1. É de responsabilidade exclusiva e integral da Autorizada a utilização de pessoal para a
exploração da área, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigaçôes em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para a Prefeitura Municipal.

9.2. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos da autorização que é parte
integrante desse chamamento público;

9.3. O termo de Autorização a ser assinado está contido no anexo II;

9.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto da
Autorização.

10. DO PRAZO DE VALIDADE

Página 5 de 11
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10.1. A vigência do Termo de Autorização é exclusiva ao período de realização pertinente às

Festiüdades do Natal, compreendendo os dias 03 a 23 de dezembro de 2O21.

10.2. O prazo de execução dos serviços, bem como o início dos trabalhos deverá ser simultâneo

à realização das festiüdades.

11. DAS OBRIGAçOES DA AUTORIZAçÃO
11.1. A Autorizada deverá atender às seguintes obrigaçôes:

11.1.1. Respeitar e fazer respeitar a Iegislação pertinente;

11.1.2. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi Autorizada, em compatibilidade

com as obrigações por ela assumidas;

11.1.3. Zelar pela área obieto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, a sua

utilização indevida por terceiros;

11.1.4. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso,

conforme descrito e caracterizado no objeto do edital, observando as exigências legais e

higiênico -sanitárias pertinentes;

11.1.5. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem

assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura disponibilizada pela

Administração (espaço público);

11.1.6. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área

Autorizada, observando a totalidade das exigências de ordem higiênica sanitária,

11.1.7. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão

ser reparados pela empresa ou pessoa fisica Autorizada;

12.DAS PENALIDADES

12.1. A recusa inlustificada por parte do credenciado em assinar o termo de Autorização,

dentro do prazo de o2(dois) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação

assumida. Nesta hipótese, é facultado a Administração convocar os cadastrados remanescentes

na ordem de classificação;

72.2. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições de presente Edital serão

aplicadas às penalidades preventivas nos artigos 86 e 87 dalei8.666/93, bem como do Decreto
26.851/2006 e as penalidades administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório.
13. DOS ANEXOS

13.1. Fazem parte integrante do edital os seguintes anexos:

ô"

I#J

13.1.1. Anexo I - Requerimento da utilização do Espaço;

Página 6 de 11
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13.1.2. Anexo II - Termo de Compromisso e Autorízação',

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. Esclarecimento relativo ao presente chamamento público e às condições para

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão

prestados quando solicitados por escrito, encaminhado à Secretaria de Desenvolümento

Econômico, Turismo e Urbanismo, ,unto à sua sede.

13.2. A cópia integral deste edital pode ser obtida no site da Prefeitura Municipal de União da

V it6Íia - www.uniaodavitoria.pr.g ov.br

13.3. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Urbanismo e no Departamento de Licitações, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, no

205, Centro, União da Vitória - PR, telefones (42) 3521-L255 - 3521-l?37 - 3521-7228 -3527-
7200.

13.4. Fica eleito o foro da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, como competente pera

dirimir todas as dúvidas oriundas deste termo e questões decorrentes do credenciamento.

União da Vitória, 17 de novembro de 2022.

JOSÉ PEDRO WALCK

Secretário de Desenvolümento Econômico,
Turismo e Urbanismo

FI-S
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ANEXO I

FORMUúruO DE INSCRIÇÂO

1) IdenüÍicação do Proponente
Nome do Empreendedor:

CPF / CNPJ

Telefone Celular/WhatsApp

Endereço:

Bairro: CEP

Doc. Identificação CPF

E-mail

', No campo ESPAçO PRETENDIDO - ASSTNALAR COM "X" A OPÇÀO PRETENDIDA

17 No campo Número do Espaço Pretendido - lnformar o número do respectivo espaço

(Conforme opção de espaços disposto no Layout)

REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÂO DO ESPAÇO

união da virória (PRJ, _ ae

RUA, PRAÇA CORONEL AMAZONAS, EM FRENTE Á ANTIGA PREFEITURA

ESPAÇO
PRETENDIDO

(Assinale "X")

ITEM Descrição Número do
Espaço

pretendido

Taxa Ocupação

( l 1 ESPAÇO 3X3 - 09 M'? CADA -
AMBULANTES, ARTESÂOS

N'
SEM ENERGIA

ELÉTRICA

()

COM
ENERGIA
ELÉTRICA

()

t ) 2 ESPAçO 3X3 - 09 M'z CADA -
ENTIDADES SEM FINS

LUCPÁTIVOS

( ) 3 ESPAÇo 12X10 - 120 M'z CADA -
BRINQUEDOS INFLÁVEIS

N"_ ()

de 2022
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COM

ENERGIA
ELÉTRICA

Nome e Assinatura do Requerente
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Nome e Assinatura do Requerente
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1) Identificação do Proponente

Nome do Empreendedor:

CPF / CNPJ

Endereço:

Bairro: CEP

Doc. Identificação CPF

E-mail:

'.- No campo ESPAçO PRETENDIDO - ASSINALAR COM "X" A OPçÃO PRETENDIDA

RUA, PRÂÇA ALVIR RIESEMBERG, EM FRENTE A CÂMARÁ MUNICIPAL DE VEREADORES

ESPAçO
PRETENDIDO

(Assinale "X"J

Descrição Número do
Espaço

pretendido

Taxa Ocupação

( ) 1 ESPAÇO 10X7 - 70 M'z CADA -
BRINQUEDOS INFúVEIS

N" 01 COM

ENERGIA
ELÉTRICA

( )
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na cidade de

ANEXO II
TERMo DE AuTonlznçÃo

TERMO DE COMPROMISSO

AUTORIZAÇÃO

Edital Credenciamento ne O3 /2021

Eu, portador (a) do RG de ne

inscrito (a) no CPF sob ne residente no endereço

(se pessoa iurídica
preencher os dados da empresa proponente) selecionado [a] para utilização do espaço público

para exploração comercial durante as festividades do Natal 2021, comprometo-me a cumprir

as disposições preüstas no Edital ne 

- 
da Secretaria

Assumo também ter ciência de que:

1. Atender as condições estabelecidas no presente edital

2. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;

3. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi autorizada, em compatibilidade com

as obrigaçôes por ela assumidas;

5. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, conforme

descrito e caracterizado no objeto do edital, observando as exigências legais e higiênico -
sanitárias pertinentes;

6. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim por

danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura disponibilizada pela Administração

(espaço público);

7. Manter a excelência de padrões de higiene e limpeza dos equipamentos e área autorizada,

observando a totalidade das exigências de ordem higiênica sanitária,

8. Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão ser

reparados pela empresa ou pessoa física autorizada;

9. Não há ônus à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, e suas

vinculadas, em caso de acidente, dano ou furto de material durante o processo de logística,

sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro, durante

o trajeto, assim como, para o período de exposição e comercialização.

Página 10 de 11

4. Zelar pela área obieto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, a sua

utilização indevida por terceiros;
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10. Declaro estar ciente do prazo de utilização do espaço, em relação ao início e término,

conforme estabelecido no presente edital.

Por fim, declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, não incorrendo em nenhuma

de suas vedações.

lcrDADEl, IDATA]

gÉ.

FLS
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(Nome e assinatura - CPF/CNPJ)
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De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público no 0912022

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do processo

Licitatório em epigrafe, questionamento apresentado pela secretaria Municlpal de

Desenvolvimento Econômico, Turismo e urbanismo, em conformidade com a

possiblidade de prosseguimento da indicada:

O obieto do orocesso O presente Edital tem por objeto o credenciamento

de pessoas jurídicas e físicas, para ocupação de espaço coletivo para

exploração comercial de brinquedos infláveis, ambulantes, arÍesâos e
entidades sem fins lucrativos para o Natal da União 2022, objetivando, para

tanto, Chamamento Público para Concessão de Exploração Comercial
de brtnquedos infláveis, ambulantes, arfesáos e entidades sem fins
lucrativos para o Natal da llnião 2022, para atuar em espaços púbticos

determinados pela Secretaria de Desenvolvimento Económico, Turismo e
Urbanismo conforme croquis em anexo ao processo, localizados na praça

Coronel Amazonas e Praça Alvir Risemberg, área central de união da Vitória
_ PR.

Preliminarmente, é necessário mencionar que esta manifestação se trata de

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

pretensáo apresentada mediante apreciação dos elementos juntados até o momento.

w

PARECER JU Dfco No 74712022

I de6
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A licitação na modalidade de Chamamento Público destina-se a dar

publicidade ao interesse de acrescentar ou executar atividades ou projetos que tenham

interesse público, sendo essa parceria celebrada por meio de termo de colaboraçáo,

fomento ou acordo de cooperaçáo.

No caso, o pressuposto que justifica o presente processo licitatório decorre

do intuito e proporcionar ao munícipe maior lazer no âmbito dos espaços públicos, bem

como incentivar os pequenos empreendedores para que possa aumentar seus

rendimentos contribuindo para gerar renda durante as comemoraçóes natalinas do

Município, constando, assim, manifesto o pressuposto de ordem material (necessidade

da licitação) para a realização do processo licitatório.

Assim, para o regular prosseguimento do chamamento público é necessário

que fique demonstrado a observância dos critérios estabelecidos na legislação, bem

como orientaçôes da doutrina aplicáveis ao caso. segundo o TCU os critérios a serem

seguidos são:

,@
2de6

O presente certame se refere ao Chamamento Público, possuindo

regulamentaÇáo especíÍica, conforme art. 37 da Constituição Federal, Lei 8.666/93, Lei

9.637/98, Lei 13.0Í9/14 ê Lei Municipal 5.010t22.
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Decisão 656/í995 do TCU - sobre a legalidade do credenciamento, tendo-se
posicionado positivamente, com fundamento no artigo 25 da Lei n.o 8,666/1993 e

desde que respeitados os princípios da Administração Pública ê os seguintes

requisitos: í - ampla divulgação, inclusive por meio "de convites a interessados do

ramo que gozem de boa reputação profissional; 2-fix os critérios e exigências

mínimas para que os interessados possam credenciar-se, de modo que os
profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser credenciados tenham, de fato,

condições de prestar um bom atendimento, sem que isso signifique restriçáo

indevida ao credenciamento; 3 - Íixar, de forma criteriosa, a tabela de preços que

remunerará os diversos itens de serviços médicos e laboratoriais e os criterlos de

reajustamento, bem assim as condições e prazos para o pagamento dos serviços

faturados; 4 - consignar vedação exprêssa do pagamento de qualquer sobretaxa

em relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de

servidores, p. ex.) da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação

do pagamento dos serviços prestados; 5 - estabelecer as hipóteses de

descredenciamento, de forma que os credenciados que não estejam cumprindo as

regras e condições Íixadas para o atendimento, sejam imediatamente excluídos do

rol de credenciados; 6 - permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer

interessado, pêssoa fÍsica ou .iurídica, que preencha as condições mínimas

exigidas; 7 - prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo

crêdenciado, bastando notificar a Administração, com a antecedência fixada no

termo; I - possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada

na prêstação dos serviços e/ou no faturamento; e I - fixar as regras que devam ser

observadas pelos credenciados no atendimento (como p. ex.: proibição de que o

credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco)."

No caso, o objeto do chamamento público é a qualificação de qualquer

interessado nos ramos pertinentes, seja pessoa física ou jurídica, que satisfaçam as

condiçÕes do objeto do edital.

Observo, ainda, que no edital apresentado constam os elementos

necessários em consonância com a legislação supracitada, com destaque a critérios e

exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-se e o pagamento.

Ainda, e importante pontuar que, por se tratar de credenciamento público, é necessário

que haja ampla divulgação, inclusive por meio de convites a interessados do ramo q" 
W

3de6
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gozem de boa reputação profissional, conforme entendimento do TCU na decisão

acima mencionada.

lmportante, contudo, ressaltar que é o entendimento de que o

credenciamento é modalidade que não permite classificação dos interessados, uma

vez que se há possibilidade de classificação desconfigura o a inexigibilidade, nesses

termos está a seguinte decisão do STJ:

4de6
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÁO
JURISDICIONAL- INEXISTÊNCIA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FUNDAMENTO
TNATACADo. SúMULA 283 Do srF. tNctDÊNctA. cúusuLA DE ELEtÇÁo DE FoRo.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE, AUSÊNCIA, LITISCONSÔRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
FORMAÇÂO, SÚMULAS 5 E 7 DO STJ, APLICAÇÃO, INTERESSE DE AGIR E
DECADÊNCIA. pRrNcÍpto DA |NAFASTAB|L|DADE DA JURrsDrÇÃo. FUNDAMENTo
CONSTITUCIONAL. EXAME NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. CREOENCIAMENTO.
HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo. CRITÉRIoS DE PoNTUAÇÃo
PREVISTOS EM EDITAL, ILEGALIDADE. LEGTSLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
(. )

10. Ainda quê superado o óbice da Súmula 280 do STF, o Credenciamento constitui
hipótese de inexigibilidade de licitação não prevista no rol exempliÍcativo do art. 25 da Lei
n. 8.666/93, amplamente reconhecida pela doutrina especializada e pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da Uniáo, que pressupÕe inviável a competiçâo entre os credenciados.
11. Para a Corte de Contas, a ausência de expressa pÍevisáo legal do credenciamento
dentre os casos de inexigibilidade de licitaçâo previstos na Lei 8.666/1993 não impede que
a Administração lance mão de tal procedimento e efetue a contratação direta entre diversos
fornecedores previamente cadastrados que satisfaçam os requisitos estabelecidos pela
Administraçáo (Acórdáo 768/201 3), respeitando-se requisitos como: i) contÍataçáo de todos
os que tiverem interesse e que salisfaçam as condiÇões fixadas pela Administraçâo, não
havendo relaÇão de exclusâo; ii) garantia de igualdade de condiçÕes entre todos os
interessados hábeis ã contÍatar com a Administraçáo, pelo preço poÍ ela deÍinido; iii)
demonstraçáo inequlvoca de que as necessidades da Administração somente poderão ser
atendidas dessa forma (Acórdáo 250412017\.
í2. Especificamente sobre a hipótese vertida nos presentes autos, o Tribunal de Contas
reputa ser "ileoal o estabelecimento de critérios de classificacão oara a escolha de
escritórios de advocacia por entidade da Administraçâo em credenciamento" (Acórdâo
40812012 e Acórdão 14112013\.

13. Sendo o credenciamento modalidade de licitacáo inexioível em oue há inviabilidade de
comoeticâo e admite a possibaladade de contratacão de todos os interessados em oferecer
o mesmo tioo de serviÇo à AdministÍacão Pública, os critérios de oontuacâo êxioidos no
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étuL
edital oara desclassificar a contratacáo de credenciado iá habilltado mostra-se contrário ao
entendimento doutrinário e iurisprudencial acima esposado e prestiqiado no aresto
recorÍido.
'14. Apelo especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, restando

prejudicado o agravo intêrno. (RECURSO ESPECIAL N" '1.747.636 - PR (2018/0143346-
6))

Entretanto, deve o Gestor ficar atento que a modalidade de credenciamento

é fêita de forma a contratar todos os interessados que atenderem os critérios dispostos

no edital.

Contudo, conforme estabelecido no inciso ll, parágrafo único do art. 79 da

nova lei de licitaçÕes, há a possibilidade de, quando o objeto não permitir a contratação

imediata e simultânea de todos os credenciados, ser adotado critérios obietivos de

distribuiçáo da demanda. Portanto, apesar do presente processo não ser feito com

base na nova lei, é necessário observar que os critérios de classificaçâo estabelecidos

somente como forma de distribuição objetiva da demanda, já que não há a

possibilidade de contrataçáo imediata de todos os interessados, caso o número de

habilitados ultrapassar a quantidade de espaços disponíveis.

Assim, constatado que os termos do edital e seus anexos respeitam os

critérios legais iniciais para seu prosseguimento e atendem a legislação vinculada,

devendo se atentar quanto a necessidade de contrataçáo de todos os interessados

habilitados na modalidade de credenciamento, este Departamento Jurídico se

manifesta a favor da realizaçáo do processo pretendido, podendo ocorrer o

prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos, com b""" @
5de6
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na análise de cunho essencialmente iurídico de seu edital , desde que atendido o

disposto anteriormente.

Cumpre, ainda, mencionar quê 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, 18 de novembro de2022.

70 a
LETICIA A

Advogada do Município
oAB/PR 96.447

&,ná,
LVES dE,/JESIIS
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ESTADO DO PÂRANÁ
PREFNITURA MUNICIPÀL DE UNIAO DA VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO - CONíPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA N" 634/2022

l-tNDAMIR DE FATIMA VARELA. Secreairia Mr-rnicipal de Administmção, noúeada através do DecÍeto n' 19212022. no uso de qras arribuiÇôes

Icgai§: ' L'\-

R-ESOL\TE:

Al.t. 1' CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTAnES, aos seguintes Sewidores Públicos Muúicipais

PrRioDo

\\D}:RS')\ N\ SII.\ \ \IOREIR \

,\tI,\lrR rÍ)s sÀN ros

oPER \lnrR l)t: \l (Ql r\ \\
OPER^DÔR DE \IAQT'I\AS

Qt|iNflCo t6/ll/102: Á 05/l r!022

s\\trR^ Àt^R^ ÍtF nr()R1Es \crl\TÍ a'oML\r'r 
^RIíJ 

Dr §{l ÍrF.

101U,20:l 1Ltltltllt a 21tturolz

llrr\ETF Dri Fir]\í^ soPflsÀ 21/ /10!1^ l0/ll/1022
(] \IIDSO\ LUIS AAI,DIAIA RÂIíOS ,{UXILIAR ADMINISTRAl'IVO 2tí,r0zrÂ r0]l1/2011

t,{tLo t! \RcÊl-() Prt LEx 02/01,011alr/0r/2023

.,\lR rrr.oRa\Tl\o (llÁR\r)sxl 0!,01,1013 A.ll/0li20U.l

slD\f\ \l Rlrr;rl 
^l.I 

NlaN\
\ \LDE( IR / \ IOR\KI 10:trz022 02/ol/1023 Â -il/01/202_l

2rlll12011A r0I!. 1022

I]DNILSO\ D\ SIL\ t]IRA TECNI(I) fV RÂDloLOGIÁ

An. 2" Registre-se. Cumpra-se.

tinião dâ Vitóriâ- | 7 de novembÍo de 2022

t t\» !\l t t)i i lTlú t faRn.4
'iJc,ciátu úutr'cip3) d. 

^dínnistàçào

Pulrlicrdo porl
Sidnei Alves de Lima

Código ldentiÍicsdor:D4l 7D I I I

^--*"-
AvtSo DE EDTTAL DE CHAMAMENTO PÚBLICo N.' 09/2022 (PRocEsSo ÀDMINISTRÀTM N" 254n022 - INEXIGIBILIDADE

N. 30/2022)

CIIÀMAMENTo PÚBLIco PARA CoNCESSÁO DE I)CLOILA.ÇÃO COMERCIAL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, AMBT]LANTES,
ARTESÃOS E ENTIDÀDES SEM FIN§ LUCRATIVOS PARA O NATAL DA UNIÀO 2022

o MUNTCÍPIO DE UNIÃo DÀ I.ITóRIA, Esrado do Paraná, pessoa juridica de direito público, nos termos da Lei n.' 8.666/93. e suas allerações

posteriores, torna público que está ptocedendo o Chrmâmento Público para Concessão de Exploração Comercial de Brinquedos iofláv€is,

âmbulântes, aíesãos e entidades sem ,ins lucÍâtivos parâ o Natâl da União 2022, para atuâr em espaços públicos detem nados pela SecÍetaria

dc Desenvolrinl€nto Econômico. Turismo e Urbanismo, contbrme croquis em anexo, localizados na área centrâl de Uniào dâ Vitória - PR, nas

condiçõcs estabelecidas neste Edital e seus anexos, que deste fazem parte, conforÍne §egue:

I - DOS LOCAIS, ESPÀÇOS DTSPONiIEIS, QUANTIDÂDES E TAXAS

RI {- PR^ÇA CORO\[I. A$ T?.O\TS. EM FREN'TE Á Â]\IT'CA PEÊFEIT(JRA
TÁXÁ OCL-P^Ç^O
S/ENIRCIA ELÉTitICA

T^\^ (ruPÀcÀo

ESP^(O lxl O9 M' 
'ADA 

AMBLILÀNTES.
\1.

0t - 02,03 04 -05 - 06 07 - 0ll
09l0- ll- lz ll- l,l

Esi^ço lx3 09 Mr c^D^ ENTID^DES sÉM r5- t6- 17 13- t9,t02l,22-
7!24-25-2ór-24

ISPACO I2XIO I2O M' CÂDA BRINOUEDOS
INFLAVEI§

RT À. PRACA AL\1R RIESEMAERC. EM FRITTtr A CÂMAI'{ MUI{ICIPAI. DEVEREÀDORES
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Pararrá , 2l de NovembÍo de 2022 . Diário Oficial dos Municipios do Paraná ANO XI No 2649

\)
A [lilizâçio dos espaÇos reâlizar-se-á no pcríodo de 03 a 23 de dezembro de 2022 dâs l9hrs às 22hrs.

{
III - DAS CONDIÇÕES PÀRA O CREDENCTÀME\TO DÍ Li"
Podcrào panicipar desdc Crcdenciamcnto quaisquer interessados especializados nos rarnos pertinentcs que satisfaçam as condições do objeto
t.idital. para ocupação de espaço coletivo pâra exploração comercial de brinquedos infláveis. ambulântes, artesãos e entidades sem fins lucmtivos
pa€ o Natal da Uniâo 2022.

Os inleressâdos em panicipar deverào apresentâr os documentos abaixo relacionados a panir do dia 2l de noveÍtrbro das 12:00 horâs às 18:00, em
cnvelopc devidamente lacrado nas dependências da Prefeiturs Municipal de Ulliào da Vitória, deveÍdo sel prctocolados no setor de Protocolo Geral
da Prefeirum Municipal de Uniio da Vitória - lo andar Ruâ Dr. Cruz, n." 205, União da Vitória/PR, aos cuidados da Secretaria de

Descnvolvimento Econômico. Turismo e Urbânismo

Í\' - DOS CRrTÉRrOS DE CLASSTFTCAÇÃOr
A classificação dos proponentes dar-se-á conforme a análise dos seguintes critérios.

l" Pcla Ordem de Protocolizaçào.
2" Arendimento dos requisitos de Habilitaçâo
J" Quantidâde de espaços disporlíveis.

Outras informaçôes podem ser obtidas na Secrelaria de Desenvolvimenlo Econômico, Tunsmo e Ulbanismo e no Departame[to de Licitações, no
cndereço Rua DÍ. Cruz Machado. no 205, Centro, União dâ Vitoria PR, telelones (42) 3521-1255 - 3521-1231 3521-1228 3521-1200. E-
MAlLlSl lEi licitacao(q),uniaodavitorio.pr-gothr=w\L\t:.uníaodavitoria.pr.gov.hr

Uniào da Vitóriâ/PR l8 de novembro de 2022.

IIlCHIR,lBR,lS

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid

Código Identifi câdor:4624ts I D9

StrCRETÀRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . COMPRAS E LICITÀÇÕf,S
PORTARIA N" 639/2022

BACHTR ABBAS, Prefeito Municipal de Urião dâ Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

AÍ. t" O MUNICIPO DE UNIÃO DA vl'fóRIA/PR, por meio de seu representanre legal. TORNA PÚBLlCo o presente:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N" OO9/2022.

Art.2. O MUNICÍPIO DE UN!ÃO DA VITóRIA./PR, mmunica o ROL DE INSCPJTOS com tNSCRIÇÕES INDEtrERIDÂ§. referentes ao

EDTTAL DE CoNCUR§O PÚBLICo N" 00t/2022, conforme abaixo:

ROL DE INSCR]TOS _ INSCRICÔES INDEFERIDAS

Agenlê de Trânsito, vigilância c Fiscâlizâção

ANA FR NCIELI SOFFI

Á\DERSON PÂLllA\O DOS S^ll10S
EDSON LEON,IRDO !€N'ANCIO BURAKOVSXI

,Alsso^- 
^DÀo 

DE souaA
.tlit-lÀ\^ MAR-^ BÀLLEI DOS S^NTOS

LEANDRO ALVES PEREIR,{

LUls R[),la-" Â\To\lUTl
MÂRCOS À{;EL DOS SANTOS

vÀRto f ÂlltÂl\to RUcINSKI

RFN I APÀRE('IDÂ TII XÊIRÁ

urrt LrÀN wrRcrl-lo BRlx\llR

ÀIiDRISSA MARIA S ÍICHE('HEN
c'{Rr\ JO§ra\r l)ÔoPt1T
CÀROLINI CI]MARÀI]S KO\II:('HI l2'rr5/201I

CHTILÂ OÂNIELIi SANDI

GT II IIFRMI LIMÂ SOI]IA
rÂouÉLtN,: GR_^clÂt\io wEN{lfizYN

\lroR Dtj soLzÁ Rrts
\lVIFLLI ÂPÂRIiCIDÂ STAVÂSZ

U]LL,IÂN IIENRIqUE ÁGÔSÍINIIO
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PUB.LEGAL

Sábâdo ê Ooíningo. 19 s 20 dê Novsmbro de 2022 - Ed.4779

O IGUASSTI

LINDÂI.IIR DE FAN Â VÂRELÂ

rg
PTERMOÁOITIVOAO

coNÍRÀTO N ' 30912020
PREGÂO PRESENCIAT N 

q

LtcrÍÁÍÔRto N o r7al2020

CONTRATANÍE Muô'cipió de
un'ão d. vitónâ . PR

CONÍRATÂOO CENÍRO
EOUESTRE BOHRÉR LÍOA.
CNP..I..o 37.544.94Or'00O1-71

OBJETO DO CONÍRÀTO
C6br.çáo dê êmp€

esp.oat2adá m pr6l,ação dê
ewiçe ú Éq!(ação

T@Éulká (Equolê€pia) paE
aládlfr óíro d6 Pâdont6 om

indi4§lo m&i@ do MuncíPiôde
unrào dã vnóiã - PR

OBJÊiO DO ÂD|TÀMENÍO Dá
Prrogãçáo do P@o dê
vrgê.oá/Et&rçao 6 do

OÀ PRORROGAÇÁO DO PRAZO
D€ VrcÊNCÁ C6IÔM
úridaçaô dô s4elâ@

Múnidpâl d. Sáúdà (Mêmm.do
n.i 14612022). bêm ómô nôs
rêmós dá clálsuh Noôa do

,nsÍum6ló enlrâúâ|. o p.âzo
d€ lrgàn.der6açáo dô Íem
dê cúrEro n.o 309,2020, 15€

DÍúoqadó Pó, rois 12 (d.zê)
@ú. z tâto, e6 »t11t21122 ê

â rêm'náí .h ?21112023.
DO VÂLOR Fre 8dtudo e

cmrsb n! 30§/2020. ô várôr
br.rdé R$ 225.000 00 {ouzêôlos
e Mnt€ e Cine Mí Rêâis), pâr. a

ügêfloa d€ 12 (dó2êl @6
OO FUNOAMENÍO LEGÁ!:
ÂnAô 5r l(ie ll. dã Lei

F€deÍ.1 n '6.666/19S3 cm súãs

FORO Co@É dê unÉo óã

Llniào dá Vtóna, r3dênovembrc

,f,'§Ér'
Múnlcrplo dê PoÍlo vnrirlâ

Rua O.Ék o cóm. dã sirE, 717 - Fo..: i.2) 35r312r 2
c|rPJ: 75.5a33Car'0001{2 . CÊÊ; a4615{oo

*w.podoúon..Prcôvhr

EXTFÁTO D€ HOI,IOLOGAÇÃO DE LICIIÂOÁO
PROCESSO ÀOMINISÍBÁIVO: No 12.1/2022

PFOCE§SO DÉ COMPRÂ No 132i2O22
PFEGAO ELEÍRONICO |c 32,2022

coMÍRÂTÂNrE MUNtcrPlo oÉ PoIíTo vÍróaÁ . PARÂNÀ
CONÍaÁTÂDOS: CLÁYTON UAIFÁTAN Fla€IRO . CNPJ:

os 362 157/0mr j1, côm Õ varo de Rt {o.mo m (qu&eôla mil Íêâs)
W,M COMÊACIO OE MED4CAMÉNIOS LI[]A . CNPJ:

1O s52.A22l0OO1 a9. @m o váloÍ de RS 30 0@ 0O l1íiniâ mi Í€is)
OB.ETO FEGIS] RO OE PFLÇOs PÀFI ÉU I LFA E EVENTIJAL

CI]NTFÂTÀCÁO DE FESSÔA IURIDICÀ NO PÀMO OE FARIIIÂCIÂ
coMÉRcÁúpaRÁ FoÊNEclMÊNÍo DE MÉocÂJr,rENTos ÍENDo

CoMo FÉFERÊNoA Á TÂaELA oÂ cuED/ ÂNVISÁ. PRÂZO DÊ
IIGÊNCÁ' 12 (dolel nêsés FORO: Cmré de Un'áo dá Vhónâ.

Eíado do ldeá.

Pdô Mtoía PB rA dê nffibÍo do 2022
Mane d€ Far@ rrkiü de souzâ

,fi, Municipio dê Porto vlió a
eua o.v.rdó Gôm6 da srt6, 7r 7 - fo..: (4) 3s7si 21 2

êr.rrJ:75.63ai66rcoo142"cÊP: 3,rôrse
ffi.pod@fton..pí0ôÍb,

D«R^Ío o€ rND{claluoÁo€ DE ucÍraÇró
PÊOCESSO ADMINISTBÀTIVO l\! I 53r?O22

PFOCESSO DE COMPRÂ Nc I5ODO22

CoNTFÂTANTE MuNtcrpro DE poÂÍo vÍÍôaa.
CONTFÂTÀOO. INOVAF COMEFCIO E DISTÊIBUIOORÁ DE LIVFOS
ElÊtll CNP, \obono26aso964'000' 25 OBJÊÍO aOrJlSlÇiODC
LI,qOS DE LÍTEÀATUBÁ INFÀNÍIL PAÊÀ Á SECÊETAFIA MUNICIPÀI

DEEDLCÂCáO PÊÁ200E EICCUCÃO 30,rnErd'ô VÂLOF
rorr,r RsrT:a93 7s nnnrs ê serê mí. tufiocênbs € @..ta e t6
rák ê sêr€nta ê cinco @nlâcl. ÊESPÀI.DO LEGAL: âniqo 25. ú.is

l. dá lêi n' 3 666s

Pdóviôd PR 13 dé mffbrô dê 2C22.

Má.i$ óê FÁüma rrku d€ 50!26
PÍoloib Muntopár

Líder
absoluta
em AM

:

d Jcr

37327

37579

§071

35828

35781

36@7

SIRLEI APARECIOA OE PAULÂ

SIRIEI DOMIÂN§<I

SO{IA CRISTI iE PAI€K ZwlEÍizÍxolrr/SKl

TrcrÁNE Mtooos(
VÁIERIÁ KARII\C VASXO LAVA'! OA SILVÂ

VÂIIESSA AIEXSSANDR^ FRERES

1g1C!1945

2ZO1t1§2

0a/1r1900

27,99!1*9
2!09tgs1
11,O&r998

Íac'rlco rn 6!,i(E Àlc.l d. lrúloita dc arid. d. líÍÍllâ - Êsf
fl' INSC C^I{OIDAÍO D.t. N..c

4lG1 OÊLlO€s RlBElRo 0O NÂSCIIEI,ÍTO 3O031S4

35830 M RCYE-EOEiIORÁIS 13!4'i$9

Íácalco .m !.türrç. do Íôô.Ôo
rf tNsc cÁnor(»To

3890 ÂNDR]IIÂ inl'r AmS 5A|{T06 Gqíç IVES

408A9 FR^rChr€ OEC^SS]AJOH IÜ{

§294 JEN |FFER ÍHA|S OOS SIÀÍÍOS

3743s Ju-o cÊzaR @s saNTos

35&15 KÁRINE MÂRIÂIIA RIEEIRO RÂI,IOS

19/!sr2@0

0í1o/rt80
19Dr1994

og't1t1§1
1?/1ú1998

RÁFAÊLA O€ SOUZA CAROOSO FELTZ

SIONÉI ROSERTO MJNIZ OÉ LÉÀ,IOS

S LVIO POPP

1911nú1
07/081976

13tOZ1 7

AÍt. 3 R.gidG.., C!Ínpr.-...

Uniro d! ViÉíi.. 1 8 d. Ítor''nvo d. 2022

36878

37460

37703

BACHIR ABBAS
PrêÍelto irunlclpal

,fr\É=r'
Uuílêipio dê Po.to Vitó.Iâ

R4 O.Érdo GdrB ds slrv,. 7r, - Fo.: l.?) !57Ir 21 2

ErrF^Ío DE ÂoJUDrcÀÇÀo oÉ ucÍÂÇÂo
PROCESSO ÀDMIN|STÊÂT|VO Nq 136/2022

PÂOCE§SO DE COMPFA NO 133/2022
PFEGÁO ELÊÍÊONICO NC 33/2022

coNTRArÁNrÉ ÍrÀJNrctpto oE poÂro vÍróRh pÂÂaNÁ

CONIA ÍÀ0OSr ÂT^CÀSUL MAIERIÀS €LETÂICOS LmÁ - CNPJ
,r1 501 .241 r0@1-90 cm ô Élo. de Ít§ 3 234,tÍl lrrês mil. d40r6 6

) 6À LUz INOUS rClÂ É
coirEFcro o€ vÂÍÉÂrÂrs ELFIRrcos EnEU CÀPJ

.o 690.0S7O001'26, cm o !-àre .'ê Rt 49.«17.@ (q@sta e n@
'@3, SlÂ,O\l NDUS rBlI

cRÀFrcÀ LrDÀ CNPJ J7.652.239tr!@r 33. @Í ô !árd d. C$
L2go @ lúm mrl € du2slôs ê fo6ta Í@3). Oa.lETo REGISTBo

OE PFFCOS PTBÂ FUTUqÀ E FVENÍUÁI 4OUISIÇAO DE UÂTçRIÂIS
PAÂÀ II UVINACÀO NA ÍAúNA OÔ MIJ\ICIPIO DE OORÍO VIÍORIÂ

PÂazoDEvlGÊNclA !2 (dozê) mes6 FOÂo c.maÍca de Uniáo da
v da Êslá.b dô Preá.

Pôd. víónâPR 13 dê tuêmhb dê 2022.

a'ddo c.srilho dê OrÉrâ

,&. Município dê Porto Mtória
Ruá O.vâldó Gôm4 d. sllr, 717 - aMê: {.2) 357!i 212

c rJ: 75.a5asrooô132.CEP: 446i5{00
epodod Lr.pícôqà.

EXTR TO OE AÀrUOiCÂÇÃO OE LrcÍÍ ÇÂO
PROCESSO ÀDTTINISTF T]vO N, r2a2022

PROCESSO DE COMPBÀ NC I3?2O'?
PREGÀO ELEÍÊONICO Ir! 32,2022

CONIRÂÍÂN]E] MÚNICIPIO DE POFTO VT''ÔFA . PÀÊANA
C'INIÂÀTÂOÔSI CLÂYTON UBIRÁTAN FIBEIFO CNPJ:

09 J62 !5r 0001 3 - 6f orálryde R$4000000 (q-á€íârl êá'5r
W M COMÊRCIO OE MEDICÂM€NTOS LTDÀ , CNPJ:

r o.s52.32à000r 39. @m o vârôÍ de B$ 30.0m 00 & nia mil r@s)
OB.IETO: AÊGISÍAO OE PÂEÇO§ PÀFÀ FLmrÊ^ E EVENTIIAL

CONÍFÀ ÍACÂO DE PESSOA JUf,ItXCÀ NO ÂAMO DE FAAMACIÂ
C'IT'EChL,PAÂÂ FOÂNECIMÉMTÔ OE MEOICIMEMIOS IENDO

cÔi,Io REFERÊNoÂ A TÀaELÀ DÀ cMEo, ÂNVÉÀ. PRAZO OÊ
uGÊNClÀ 12 (dozê) h66. FORO: C@ár@ dô Ufráo da Mród:r

E§âóo do Pa6na

PôdÕ V óná FÊ 13dênMmbíodom22

PEqdb.

1,g'f{Ê=a
PFEFEITUFA'I,lUNICIPAI

oE uNrÁo DA vlTóFra
ESTAOO OO PARÁNA

(Jomãl o lgua$ú) dê 10 de nowúbo de ?o22 Edçlo 4r3, p<inâ
07.

Âvrsô oE HoMoLoGÀcÂo
orspErssa oE L tcÍÂÇÀo l\ . 6szo22 - pÍiocEsso N.' 2.6 ,2022

ot{o€ sE LÊ:
É§ 330o.0o (sêlê mÍ e du.í6 Eas)

LÉl^-SÊr
Rl3.a0o.00lonô mí ô quâbodb rê.rs).

AVISO DE €OÍTAf, OE CHAIIIAI\,IENTO PÚALlcO N.'09/2022
tÍt@ dminis!-atÉ no 2s4,2ô2a lmêxigtbt|óàdê 

^' 
§no?21

cHÁÀ,Â]',ENTo PÚaLco PÂRÁ coNc€ssÁo oE ExPToRAÇÃo
couERctaL DE BRtNou€oos rNFú\€§. ÀMBUtÁrfiÉs.

ARTESÀOS E ENTIOADES SEM FINS LUCRAÍMOS PARÁ O NÀIÁL
DA UN|ÁO 2022

o MlrNlciPo oE uN lÀo oÀ MIÔRIA, Estâdo do tuBú pêsa
jundi€ de dneiic êlbr'@, ffi lelro dã Lêi n.! 3.666/93, e suas

át6açóês pctdioÍ6. ldna púhli@ q@ êsrá p.e6dêiú. ô
chafulMb Púõri, p56 cdessão d. EÇbrãêo c.@oaldê

Biir§ued.s Ífráw's. aí$ulániê ánesàc e e.Mâd6 ffi 6re
luqàri§ pãÉ o Naralda r.)niào 2022, p.É ôr!âÍ ôm âspáços
Dobli6 dêrminádG pêr. sdêtaú de oêsên6Mrunio

Êc6ômj@, Íújs@ 6 Urôánbmô, 6Íímê soqli. êõ ânexo,
Letiz*los ns áEa @nrÍá] de Uniào dá \Ír@ - PR. n6 @diÇõ.s
ésbbêl€tdâs msi6 Edirã|. s.us ânêxos, quê dasrô ra2ofr pêíe

@ním6 sêguê

I OOS LOCÀ|S ESP ÇOS OiSPONI!€§ . DO pRr2O DE

II, DO PRAZO DE CONCÊSSÃO DE EXPLORAÇÀO COMERCIAL
A uirru ãção dos espaços íoâl 2âr* á no periôõo d€ 03 a 23 dê

dêzêfrbÍô dê 2022 das lghcâs ?2h6

llt. DAS CONO|ÇoÉS PÀRA O CREoENCIÂMENTO
Pôdê.ãô pánÉjp, dêsd. Cíêdêd:,

ospê@ladôs n6 ónc pdh$iês q!ê sljbÉh ás @d'çõê do
obtêto dêíê Edital. p.6 ocupâçào õe espêço @retNo p& êxproÉslo

côôêÍciárdê b.inqBdG nnâveis, êmhulanres. ôn3sã6 ê ênlidádês
seú 15ns !ú.Íàúvós pa6 o Níãr dâ Un'ào 2022.

or 
'nterêsd6 

êm pâí'cipa. ddeéo âpresênráÍ o. d@mênlôs
âbáira rerá.idádor á pánÍ do diã 21 dê iovêmbE dás 12 0o hôás ás

l3 00, en envebE delldámé^lê làc6do É dêp.ndênêas dâ
Pr€làtuÉ Municipardê Unéô dá virê.ê dê@do *Í p.otMládos rc
*l( dê pór@lo G@ dâ PBleituÉ Muniopal dê Un'ão dá Vtôriá
1 ' ard3r Rua or c@ i.' :05. Uniáó da vftiná,PR. s didâd6 da

Súêlánâ dê Dê*nvolúmoto Ecd'óh'@. Iunsmô ê uôânBmo

IV DOS CRITÊRIOS DE CLASSIFICAÇÀO
A dâssúeção dos p.ooodsôrês dêÊ*á &nfome â ânálls€ dos

sêguinlêssléôos

Pérá ordem dê PórMrieçào.
Ar.«limsnlo d6 requisros de Hab'lüçãô

Ouá.idâdê dê êspaçe d'sponrv€'s

outrâs inímâçô.s podem er obBas É S*êiâná dê
t)à*^úh,renró Eonônio Íudw o Uôan úô e no

Dêoâ.taôênlo de L ol,a0õô.. nô êndêrêÇô Ruá ú. ctu: Machado, n'
205 CênlD, União dâ \,Íio.â - PR, rêrefonés (42) 3521-1255 -3521-

1237 - 3521- 1223 - 3521-1m0. E-MA[/StrÊ
lidrâ@o@!ôiaod.úaleri"qqv.E:v4toL!!!3q*ütdiâ.or@rbÍ

União õá \^ônàPR r 3 de rcreí'bro ós 202r.

rs

2

PREFEITURÂ MIJNICIPÁL
oE uNtÀo DÁ vlTóBra
EsÍÀoo oo PARANÁ

uab ülr,rhu

Qourera
!€ 

irc{mwro 

rm
1421 3s22-?245

SêcÍêrrí. Munldpal dê Admlnl§ú.Ciq



21111/2022 A9:17 Mural de Licitações Municipâis

TCEPR
Ê 3?

. Llc'
Votar

u
ã

Detàlhes processo licitatório

Entidade Executoia MUNICÍPIO DE UNIÃO DA UTóRIA

Ano* 2022

'i,, ii.:laçãôr'disp€nsa/inexigibilidade* 30

t4odalidâdê* procê§so Inexigibilidade

Número ed'tal/prc.essol 2í12022

.cúr.o. prov.nicntG. dc orqânl.no3 lntêrn..lon.lrlmultll.têr.15 d. c7érlr

insttu,ção Financeira

Contràto oe Enpréstimo

Des.rição Resumidã do obJeto* O presente Edibl tem por objeto o credenciâmentô de pessoàs jurídicàs e

fisi€as, para oclpação de espaço coletrvo pãrô exploração comerc;al de

brinquedos infláveas. ambulantes, arte§os ê enudôdes sem fins lucrawos pãra

o Natal da união 2022, objetivaído, pâra tanto, Châmômento Público parâ

Dolôção Orçômentária' OíO0104122000120063390390000

Preco ftáximo/Refêrênciâ de preço -

R$"

ôata Publkação Termo €tjílc!Éo

Data de Lançàínento do Edital

1,00

2rl1tl2a22

Drtà dà Ab€rtura das Propostãs

Há itens êxdusivos para EPP/ME?

Há cota de partlcipação para EPPIME?

Tíarj-se de obÍa com exigência de subcontrâtâdo dê EPP/|4E?

Há prioridade para âqúisições de microempresas regionôis ou locôis?

Percentual cle participaÉo: 0,00

Data Cancelamenio

CPrr 2254273469 (lpgql]l)

https //servicos.tce.pr.gov.br/TCÊPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.âspx 1t1
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