
", 

MUNICIPIO DE MERCEDES 
", 

ESTADO DO PARANA 
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

ESPÉCIE: _ 

DATA: Cq /1)7:' ,~11:1;:(\ / "", 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Elenir D. Brun - Secretária de Educação e Cultura. 

Para: Marcelo Dieckel - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças. 

Requisitante: Secretaria de Educação e Cultura. 

Objeto a ser licitado: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente 
de 01 (uma) apresentação artística musical. 

Especificações Técnicas e Valor de Mercado: 
LOTE 01 - Apresentações artísticas musicais 

l.Cada apresentação terá seu horário e local previamente agendados com cada inscrito, cabendo tal 
tarefa ao Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. Os proponentes selecionados 
deverão de estar com todo o equipamento, acessórios e instrumentos instalados e em perfeito 
funcionamento com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

2. O repertório a ser executado pode ser variado, contendo músicas nacionais e/ou internacionais. As 
letras das músicas não devem conter palavras e/ou expressões que incitem de qualquer natureza a 
violência, o desrespeito, a sexualidade, o uso de substâncias entorpecentes lícitas ou não. 

3. O tempo mínimo de duração de cada evento é de 02 (duas) horas, contados a partir do início da 
apresentação. 

4. Dependendo das condições climáticas, quando a apresentação está programada para ser realizada ao 
ar-livre, poderá a mesma ser cancelada e nova data definida. 

5. A Secretaria de Educação e Cultura não se responsabilizará por qualquer dano ou roubo que 
porventura venha a acontecer durante o período de execução da proposta, cabendo ao proponente o 
cuidado de seus objetos e pertences. 

6. As apresentações artísticas serão gratuitas e poderão ser feitas de forma presencial ou em mídias 
sociais, dependendo da determinação do Comitê Gestor designado pelo art. 7° do Decreto n." 203/2020, 
levando em consideração as medidas de segurança para a disseminação do COVID. 

Valor total máximo: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Finalidade: Atendimento às disposições constantes da Lei Federal n" 14.017, de 29 de junho de 2020 
que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n" 6, de 20 de março de 2020, decorrente do 
coronavírus (COVID-19); Incentivo à produção, difusão e fruição, promovendo a formação de público 
da produção artística e cultural em cumprimento à Lei Ordinária n" 1384/2015 - Sistema Municipal de 
Cultura de Mercedes. 

Métodos de Execução: Prestação de Serviços. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Estratégia de Suprimento: Fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Ordem de Serviço. 

Dotação orçamentária: 
02.005.13.392.0005.2023 - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã 
Elemento de despesa: 
Fonte de recurso: 

339039 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 
1031 - Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural- Lei 
Federal n" 14.017/2020 - (COVID-19) 

Mercedes, 09 de dezembro de 2020. 

ct)~ lC), ~\N'- 
Elenir D. Brun 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 
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Chamada Pública n° 512020 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS DO PROPONENTE: 
Formulário I - se for inscrito como pessoa física. 
Nome: 
___________________________________________________________ CPF: 

RG: -------------------- ---------- 
Endereço: 
comprovante) 
Cidade: Mercedes 
Esmail: ------------------------------------- 
Através deste e-mail o mesmo receberá o link para preenchimento do cadastro do Sistema 
Municipal de Informação e Indicadores Culturais - SMIlC 
Telefone Móvel: ------------------------------ 

(anexar 

Estado: Paraná CEP: 85.998-000 

Formulário 11 - se for inscrito como pessoa jurídica. 
Razão Social Vo 1m i·lr A {t/e. s do. S>,. ( lia 
Nome do 

V<i/lrnlr A fv€ s e:/o S;' I UC\ 

CNPJ: C/:~. f3··~·3()·:;./oôt)(. ':}.( 
representante legal: 

CPF: 01{;, c. i,;, Si, t709·_ t-]{ RG: 10 1,21..3- i- ~ __ ':~ __ 
Endereço: - :Eu..3_. i)1--:_ T .. :_ivl.i/f-ei2 ._._. .... __ .____ N° ?-J.J2 (anexar 
comprovante) 
Cidade: Mercedes Estado: Paraná 
Esmail: ~'Wh1J$iCCl br ..B-b2.t'Yv7Cl rI c~-'---_ 
Através deste e-mail o mesmo receberá o link para preenchimento do cadastro do Sistema 
Municipal de Informação e Indicadores Culturais - SMIIC. 
Telefone Móvel: (413) q'EZ 0:-:; "'l 40'f 

CEP: 85.998-000 

Integrantes do grupo: 
Nome: 
E-mail: ------- 
Através deste e-mail o mesmo receberá o link para preenchimento do cadastro do Sistema 
Municipal de Informação e Indicadores Culturais - SMIIC. 
Nome: ----------------------------------- 
E-mail: ---------------- Através deste e-mail o mesmo receberá o link para preenchimento do cadastro do Sistema 
Municipal de Informação e Indicadores Culturais .- SMIlC. 

LOTE PRETENDIDO: 0.1- 
DADOS BANCARIaS PARA PAGAMENTO (de titularidade do proponente, exclusivamente): 
Conta-Corrente: Agência: _ 

Banco: ~--------------------~------~~~.~~~~------------- 
Na assinatura deste termo o proponente autoriza o município de Mercedes 
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Chamada Pública n° 512020 

- a utilizar os registros da ação artística, bem como as imagens de seus resultados na rnídia 
impressa, intemet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo 
ineleterm inado. 
- a utilização dessas imagens para fins educacionais e de divulgação, sem cornercialização e 
fins lucrativos. 

Declaro que tenho conhecimento integral elas regras previstas no Edital de Chamada 
Pública n" XX/2020 e aceito as condições propostas, responsabilizando-me pelas informações 
fornecidas neste formulário. 

Por ser verdade, firmo e presente. 

Mercedes-PR,.o3 de. dt~J(_mbi(} de 2020. 

Assinatura do proponente 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Ofício 0.° 275/2020 

Mercedes, 09 de dezembro de 2020. 

Exma. Senhora Prefeita, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
Processo Licitatório n" 275/2020, na modalidade DISPENSA n." 125/2020, que tem por 
objeto a aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 
(uma) apresentação artística musical. 

Outrossim, informo a existência de previsao orçamentária para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O 
pagamento será efetuado através da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.005.13.392.0005.2023 - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã 
Elemento de despesa: 
Fonte de recurso: 

339039 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 
1031- Ações Emergencíaís Destinadas ao Setor Cultural 
- Lei Federal n° 14.017/2020 - (COVID-19) 

Sendo o que tínhamos para o m 

DE: MARCELO DIECKEL - Secretário de Plano Adm. e Finanças 
PARA: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Parecer 0.° 275/2020 

Mercedes, 09 de dezembro de 2020. 

Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 

Considerando as informações e parecer contido no presente processo administrativo 
AUTORIZO o Processo Licitatório n" 275/2020, na modalidade DISPENSA n.? 125/2020, 
que tem por objeto a aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, 
especificadamente de 01 (uma) apresentação artística musical. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 282/2020, na qual estão designados os membros da 
Comissão de Abertura e Julgamento, a qual deverá ter sido publicada no Diário Oficial, 
anteriormente à publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

-: 
leci M. [1~ffi~' 

PREFEITA 

DE: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 
PARA: MARCELO DIECKEL - Secretário de Plano Adm. e Finanças 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 325~-80~~ ,-~~~~ ~~:?~~-:_~~~;~M~e!cedeS - PR 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

PORTARIA N.o 282/2020. 
DATA: 17 DE JULHO DE 2020. 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto no Art. 71, 11, "c" da Lei Orgânica do 
Município e para atendimento ao disposto no artigo 51 do Decreto Lei n°. 8.666/93, 

RESOLVE 

Art. 1° DESIGNAR Jéssica Gabriele Finckler, portadora da Cédula de Identidade 
RG n°. 12.857.209-0 SSP/PR, Jaqueline Stein, portadora de Cédula de Identidade RG 
n°. 7.785.147-0 SSP/PR e Nilma Eger, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
6.475.622-2 SSP/PR, servidoras públicas Municipais, como membros titulares; 
Jucimara Carine Biscaro, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 10.307.014-7 
SSP/PR, Marcelo Dieckel, portador da Cédula de Identidade RG n°. 8.432.814-6 
SSP/PR, Jakson Felipe Winkelmann, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
13.516.504-2 SSP/PR, Juliana Schueroff, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.771.728-1 SSP/PR, Tais Finckler, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.767.229-6 SSP/PR, Sidiane Weiss, portadora da Cédula de Identidade RG nO 
8.678.249-9 e Walter Luis Friedrich, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
3.932.567-5 SSP/PR, servidores públicos Municipais, como membros suplentes, para 
que constituam a Comissão Permanente de abertura e julgamento das LlCITAÇOES, 
pelo prazo de 01 (um) ano, a contar desta data. 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 17 de julho de 2020. 

ArSl~kLWJ 
PREFEITA 

·1 ~ I 0".( (aolQ 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n". 125/2020 fls 1 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PROCESSO DE DISPENSA N.o 125/2020 

ENTE PROMOTOR: 
ÓRGÃO INTERESSADO: 

Município de Mercedes 
Secretaria de Educação e Cultura 

1 - Preâmbulo 
- O MUNICÍPIO DE MERCEDES, através da Secretaria de Planejamento, Administração e 
Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n" 
282/2020, com a devida autorização expedida pela Sra. Cleci M. Rambo Loffi, Prefeita, 
exarada em 09/12/2020, de conformidade com a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais legislação aplicável, torna pública o processo de Dispensa de licitação, no 
dia 10/12/2020, às 10hOOmin (dez horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de 
Mercedes, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, objetivando a aquisição de serviços e bens 
vinculados ao setor cultural. 

2 - Objeto 
2.1 Constitui objeto do presente procedimento de dispensa de licitação a aquisição de 

serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 (uma) apresentação 
artística musical, conforme abaixo descrito: 

LOTE 01 - Apresentações artísticas musicais 
1. Cada apresentação terá seu horário e local previamente agendados com cada inscrito, 
cabendo tal tarefa ao Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. Os 
proponentes selecionados deverão de estar com todo o equipamento, acessórios e 
instrumentos instalados e em perfeito funcionamento com pelo menos 30 minutos de 
antecedência. 

2. O repertório a ser executado pode ser variado, contendo musicas nacionais e/ou 
internacionais. As letras das músicas não devem conter palavras e/ou expressões que incitem 
de qualquer natureza a violência, o desrespeito, a sexualidade, o uso de substâncias 
entorpecentes lícitas ou não. 

3. O tempo mínimo de duração de cada evento é de 02 (duas) horas, contados a partir do 
início da apresentação. 

4. Dependendo das condições climáticas, quando a apresentação está programada para ser 
realizada ao ar-livre, poderá a mesma ser cancelada e nova data definida. 

5. A Secretaria de Educação e Cultura não se responsabilizará por qualquer dano ou roubo 
que porventura venha a acontecer durante o período de execução da proposta, cabendo ao 
proponente o cuidado de seus objetos e pertences. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n". 125/2020 fls 2 

6. As apresentações artísticas serão gratuitas e poderão ser feitas de forma presencial ou em 
mídias sociais, dependendo da determinação do Comitê Gestor designado pelo art. 7° do 
Decreto n.? 203/2020, levando em consideração as medidas de segurança para a disseminação 
do COVID. 

Valor total máximo: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

3 - Da motivação 
3.1 Atendimento às disposições constantes da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 

2020 que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de 
março de 2020, decorrente do coronavírus (COVID-19); Incentivo à produção, difusão e 
fruição, promovendo a formação de público da produção artística e cultural em cumprimento 
à Lei Ordinária n" 1384/2015 - Sistema Municipal de Cultura de Mercedes. 

4 - Da forma de Pagamento 
4.1 O pagamento será repassado diretamente ao proponente, em até 5 (cinco) dias após 

a execução do objeto, mediante encaminhamento do relatório de execução devidamente 
preenchido para o Comitê Gestor designado pelo art. 7° do Decreto n.? 203/2020. 

4.1.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de 
correção monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE 
verificada entre a data em que deveria se dar o adimplemento e a data em que 
efetivamente ocorreu, sem prejuízo da incidências de juros de mora de 0,5% ao 
mês. 

4.2 O pagamento decorrente da execução do objeto do presente processo de 
inexigibilidade correrá por conta do recurso da seguinte dotação orçamentária: 

02.005.13.392.0005.2023 - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã 
Elemento de despesa: 
Fonte de recurso: 

339039 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 
1031 - Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural 
Lei Federal n° 14.017/2020 - (COVID-19) 

5 - Do Preço e da Razão de Escolha do Fornecedor 
5.1 - O Preço total a ser pago pelo objeto é de R$ 800,00 (oitocentos reais), e 

corresponde ao valor definido em sede do edital de Chamada Pública n." 5/2020. 

5.2 - A razão de escolha do fornecedor repousa no fato de ter sido selecionado no 
âmbito do edital de Chamada Pública n." 5/2020. 

6 - Documentação Referente à Habilitação: 
6.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e outros documentos deverá conter, 
sequencialmente: 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n". 125/2020 fls 3 

6.1.1 - Para Comprovação da Habilitação Jurídica: 
a) Cópia do documento de identidade. 

6.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 
02/10/2014; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

e) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante apresentação de CNDT 
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), emitida pelo TST (Tribunal Superior do 
Trabalho). 

Obs 1: A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedi da por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exigível para este procedimento, constitui 
documento hábil para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da licitante. 

Obs 2: Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, 
se outro prazo não constar da lei ou dos próprios documentos, serão consideradas válidas 
aquelas emitidas no período de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessão do 
procedimento. 

7 - Regime de Execução 
7.1 - Empreitada por preço Global. 

8 - Validade da Proposta 
8.1 - A proposta da contratada terá o prazo de validade de 30 (trinta) dias. 

9 - Embasamento Legal 
9.1 - A presente dispensa é formalizada com base no art. 24, II, da Lei n.? 8.666/93, 

como limite dado pelo art. 1°, I, "b", da Lei n." 14.065/2020. 

9.2 - Na forma do art. 4° da Lei n.? 14.06512020, a presente contratação será 
disponibilizada no sítio oficial da intemet, observados, no que couber, os requisitos previstos 
no § 3° do art. 8° da Lei n" 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o 
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Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n". 125/2020 fls 4 

número de sua inscrição na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação. 

10 - Prazo de Vigência 
10.1 - O prazo de vigência da presente contratação finda em 31/12/2020, e poderá ser 

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n." 8.666/93. 

11 - Prazo de Execução 
11.1 - O prazo de execução do objeto do presente procedimento é de 15 (quinze) dias, 

contados da emissão da Ordem de Compra, e poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da 
Lei n." 8.666/93. 

12 - Da minuta do instrumento contratual. 
12.1 - A minuta do instrumento contratual consta do Anexo I - Minuta do Instrumento 

Contratual, parte integrante desta Lei. 

Mercedes, 09 de dezembro de 2020. 

·1~~ 
leci M. Rambo Lo fi 

PREFEITA 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n". 125/2020 fls 5 

ANEXO I 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MERCEDES E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXX. 

Contrato n° xxx/2020 
Identificação: xxx2020 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxx, n° xxx, Centro, nesta Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob n". xxx.xxx.xxx-xx, portadora da Carteira de 
Identidade n". xxxxxxxxxx, expedida pela SSPIPR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a 
empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n", 
_________ , com sede na Rua/Av , n°. __ , CEP _ 
Bairro , na Cidade de , Estado doe e) , neste ato 
representada por __ (nome e qualificação completa do representante legal da 
contratada) , residente e domiciliado na Rua(Av) , n". -' CEP 
_____ , Bairro , na Cidade de , Estado doe e) 
______ ., portador da Carteira de Identidade n", , expedida pela 
SSP/ __ , inscrito no CPF sob n°. , a seguir denominada 
FORNECEDORA, nos termos da lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei 
Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, da Lei n." 14.065/2020 e das demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o procedimento de Dispensa de Licitação n." xxl2020, e a proposta 
da fornecedora, datada de .. ../. .. ./ , firmam o presente Contrato, obedecidas as disposições 
da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de serviços e bens vinculados ao 
setor cultural, especificadamente de 01 (urna) apresentação artística musical, conforme abaixo 
descrito: 

LOTE 01 - Apresentações artísticas musicais 
1. Cada apresentação terá seu horário e local previamente agendados com cada inscrito, 

cabendo tal tarefa ao Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. 
Os proponentes selecionados deverão de estar com todo o equipamento, acessórios e 
instrumentos instalados e em perfeito funcionamento com pelo menos 30 minutos de 
antecedência. 
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2. O repertório a ser executado pode ser variado, contendo músicas nacionais e/ou 
internacionais. As letras das músicas não devem conter palavras e/ou expressões que 
incitem de qualquer natureza a violência, o desrespeito, a sexualidade, o uso de 
substâncias entorpecentes lícitas ou não. 

3. O tempo mínimo de duração de cada evento é de 02 (duas) horas, contados a partir do 
início da apresentação. 

4. Dependendo das condições climáticas, quando a apresentação está programada para 
ser realizada ao ar-livre, poderá a mesma ser cancelada e nova data definida. 

5. A Secretaria de Educação e Cultura não se responsabilizará por qualquer dano ou 
roubo que porventura venha a acontecer durante o período de execução da proposta, 
cabendo ao proponente o cuidado de seus objetos e pertences. 

6. As apresentações artísticas serão gratuitas e poderão ser feitas de forma presencial ou 
em mídias sociais, dependendo da determinação do Comitê Gestor designado pelo art. 
7° do Decreto n." 203/2020, levando em consideração as medidas de segurança para a 
disseminação do COVID. 

Valor total máximo: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 
2.1.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

2.2. No preço acima retratado estão computados, além do lucro, todas as despesas e custos 
como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

2.3. Ressalvada a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro devidamente 
comprovado, não haverá durante o prazo de vigência deste Contrato qualquer reajuste de 
preço. 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
3.1. O Contrato terá vigência até 31/12/2020, admitida a prorrogação na forma da Lei. 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DESPESA: 
4.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

02.005.13.392.0005.2023 - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã 
Elemento de despesa: 
Fonte de recurso: 

339039 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 
1031 - Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - 
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Lei Federal n" 14.017/2020 - (COVID-19) 

5 - CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO: 
5.1 - O pagamento será repassado diretamente ao proponente, em até 5 (cinco) dias após a 
execução do objeto, mediante encaminhamento do relatório de execução devidamente 
preenchido para o Comitê Gestor designado pelo art. 7° do Decreto n." 203/2020. 

5.1.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de 
correção monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE verificada 
entre a data em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente 
ocorreu, sem prejuízo da incidência de juros de mora de 0,5% ao mês. 

5.2 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

5.3 O pagamento efetuado não isentará a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes 
da execução do objeto. 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. O prazo de execução do objeto do presente procedimento é de 15 (quinze) dias, contados 
da emissão da Ordem de Compra, e poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n." 
8.666/93. 

6.2 O objeto será recebido nos termos dos arts. 73 da Lei n." 8.666/93. 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

7.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

7.1.2 Efetuar o pagamento devido pelo objeto licitado/executado, desde que cumpridas todas 
as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato; 

7.1.3. Vistoriar o objeto da licitação, a fim de verificar sua compatibilidade com a 
especificação técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos; 

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi das na 
licitação; 
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8.1.2 Aceitar os acréscimos e supressões quantitativas autorizadas em Lei; 

8.1.3 Indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim como a(s) 
pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo; 

8.1.4 Fornecer o objeto dentro das especificações e/ou condições constantes do Edital de 
Dispensa e em seus Anexos; 

8.1.5 Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo Município de Mercedes; 

8.1.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do 
fornecimento do objeto; 

8.1.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e 
desempenho do objeto fornecido; 

8.1.8 Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

8.2. O Contratado autoriza o uso gratuito da imagem e som do conteúdo artístico e cultural 
para fins de divulgação da programação e ações de comunicação institucional do Município 
de Mercedes por prazo indeterminado. 

8.3 Os conteúdos artísticos e culturais contratados poderão ser totalmente ou parcialmente 
indicados, citados, descritos, transcritos ou utilizados pelo Município de Mercedes em 
trabalhos, publicações (internas ou externas, passíveis ou não de comercialização), cartazes ou 
quaisquer outros meios de promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive por meio 
da mídia, sem que caiba ao autor direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de 
direitos autorais. 

8.4. Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamento de tecnologia relativos ao 
objeto contratual são de responsabilidade do Contratado. O Município de Mercedes fica isento 
de responsabilidades sobre fatos decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens 
e/ou obras de terceiros, respondendo por isso, exclusivamente, o Contratado, nos termos da 
legislação específica. 

8.5. Cabe exclusivamente ao Contratado a responsabilidade pela legalidade da utilização dos 
elementos artísticos, atendendo em especial às disposições da Lei Federal n". 9.610/1998, 
pertinente aos "direitos de autor", isentando o Município de Mercedes de qualquer ônus nesse 
sentido. 
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9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO 
FORNECEDOR: 
9.1. Adicionalmente, deverá a CONTRATADA: 

9.1.1 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações SOCIaIS 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-Ios na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
Município de Mercedes; 

9.1.2 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexão 
com ele, ainda que acontecido em dependência da Sede Administrativa do 
CONTRATANTE; 

9.1. 3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; e 

9.1.4Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação do objeto desta Dispensa. 

9.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva. 

9.3. É expressamente proibido ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca do Contrato, 
salvo se houver prévia autorização do Município de Mercedes. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO 
10.1. Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 

10.1.1. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
11.1. O preço contratado não sofrerá qualquer reajuste pelo período de 12 (doze) meses a 
contar da data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente 
com documentos que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em reais, 
observado o padrão monetário oficial, inclusive para fração. 

11.1.1. A execução e fiscalização do Objeto deste contrato serão de responsabilidade 
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dota) Secretário(a) interessado na execução do objeto. 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
12.1 A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções 
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber: 

12.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo 
para o fornecimento; 

12.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela 
inadimplida por dia de atraso injustificado na providência necessária, e de 1 % por dia 
após o 30° dia de atraso, limitada a 50% (cinquenta por cento) acumulada com as 
multas cominatórias abaixo: 

12.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas 
médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na 
sua reincidência, esse percentual será de 1 0% (dez por cento); 

12.1.2.2 multa de 1 0% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses 
de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante. 

12.1.3 Multa cominatória de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por 
descumprimento de obrigação que não constitua mora. 

12.1.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecução total ou parcial do objeto; 

12.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, e descredenciamento 
do Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e máximo 
de 5 (cinco) anos, entre outras, quando: 

12.1.5.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato; 

12.1.5.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5.3 Não mantiver a proposta; 

12.1.5.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 

12.1.5.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou 
omissão de providências para reparação de erros. 

12.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre 
outras, nas seguintes hipóteses: 

12.1.6.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

12.1.6.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6.3 Cometer fraude fiscal; 

12.1.6.4 Fraudar na execução do contrato. 

12.2 Na aplicação de sanção será assegurada a observância do contraditório e da ampla 
defesa, bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsideração, na forma do art. 109 
da Lei n." 8.666/93. 

12.3 As sanções deverá ser aplicadas com a observância dos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infração cometida. 

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito, devidamente 
justificado e aceito pela Administração Pública, ficará o fornecedor isento das penalidades. 

12.5 As sanções advertência, de suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública, 
de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas 
ao fornecedor juntamente com a de multa. 

12.6 As penalidades de multa deverão ser satisfeitas no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da data de sua notificação, podendo a autoridade competente determinar seu 
desconto diretamente das quantias porventura devidas ao contratado. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contraditório, será o contrato rescindido nas 
seguintes hipóteses: 

13.1.1. Descumprimento das condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no 
próprio Contrato; 

13.1.2. For a CONTRATADA declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n." 8.666, de 21 de 
junho de 1993; 

13.1.3. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administração nos 
termos do artigo 7° da Lei Federal n." 10.520, de 17 de julho de 2002. 

13.2. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato em face de razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

13.2.1. As proponentes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do avençado. 

13.3. A comunicação da rescisão ou anulação do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou 
por correspondência com aviso de recebimento. 

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 
comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por 
duas vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato, a contar da 
última publicação. 

13.4. Independentemente das previsões retro indicadas, a CONTRATADA poderá solicitar a 
rescisão do Contrato na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a 
perfeita execução contratual. 

13.5 Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Administração no caso de rescisão 
decorrente da inexecução total ou parcial por parte da CONTRATADA. 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 
CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução do objeto, bem 
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
integram este Contrato os documentos do edital de Chamada Pública n." 5/2020, do 
procedimento de Dispensa de Licitação n°. xxx/2020 e, em especial, a proposta de preço e os 
documentos de habilitação da CONTRATADA, independentemente de transcrição. 

14.2. A execução do Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.? 8.666, de 21/06/1993. 

14.3 Os casos omissos regular-se-ão pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, inciso XII, ambos da Lei Federal 
n.? 8.666/93. 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE: 
15.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas 
testemunhas abaixo. 

Mercedes - PR, de de2020. 

Município de Mercedes 
CONTRATANTE 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PROPONENTE 

Testemunhas: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitações 
Dispensa de Licitação n": 125/2020 
Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 (uma) 
apresentação artística musical. 

Prezados Senhores: 

Volmir Alves da Silva, inscrita no CNPJ sob n." 22.137.307/0001-71, isenta de Inscrição 
Estadual, com sede na Rua Dr. Timóteo, n." 720, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado 
do Paraná, neste ato representada por seu titular, Sr. Volmir Alves da Silva, inscrito no CPF sob 
n." 968.654.909-91, portador da Carteira de Identidade n.? 6.121.776-2, expedida pela SSP/PR, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Timóteo, n.? 720, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, apresenta sua proposta comercial relativa à Dispensa de Licitação n° 125/2020, 
que tem por objeto a aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente 
de 01 (uma) apresentação artística musical, conforme disposto a seguir: 

800,00 
Descrição Valor Total 

Valor total máximo: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos além do lucro todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer 
outra despesa incidente sobre os serviços, inclusive transporte. 

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 
ou qualquer outra que garanta a qualidade igualou superior, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela qualidade do objeto executado. 

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega. 

Mercedes - PR, em 10 de dezembro de 2~ 

voln~a Silva 
Proponente 
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Mês de referência 

~tembrO/2020 ) 

Unidade Consumidora 

( 58850074 ) 
VALOR A PAGAR 

[..__.;;....;;;05.:...:../11..:.:..=/2;;_;;;,,;02;;;.;:..0 ____,J) ( R$ 298,05 ) 

Vencimento 

VOLMIR ALVES DA SILVA 
R DR TIMOTEO, 720 
CENTRO· MERCEDES - PR - CEP: 85998-000 

85294 01 001 751800 
CPF 968.654.909-91 

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municiplo 4532568000 
FA T -01-20209580647199-11 

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181" 
,_. ' .. ''_ ':J-;:',: ~ Informações Técnicas. : -~ .• ,;~.- 

N" Medidor: MD 0242332510 - BIFASICO 

Roside/Resldenclal 

Leitura Anterior Leitura Atual Medido Constante de Total Faturado Consumo Data de Emissão Próxima Leitura 
Multiplicação Médio Diário Prevista 

26/08/2020 25/09/2020 30 dias 
38128 38476 348 kWh 348 kWh 11,60 kWh 261.09/.2020 27/10/2020 

Histórico de Consumo e' Pa amento " ' ,:'..;"": '" : ~:;:.~:'. Valores Faturados 
Mês kWh Dt.Pgto. Valor 

08/2020 297 253,92 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N" 156.1285.641 • ~ÉRIE B 
07/2020 296 08/09/2020 257.49 Emitida em 26/09/2020 

06/2020 325 05/08/2020 290,83 Produto Valor Valor Base Allq. 
Descrição Uno Consumo Unitário Total Cálc. ICMS 

OS/2020 277 06/07/2020 250,94 
ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 348 0,755287 262,84 262,84 29,00% 

04/2020 340 05/06/2020 304,74 

03/2020 445 05/05/2020 390,57 

02/2020 493 06/04/2020 430,33 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 35,21 
01/2020 512 05/03/2020 455.78 

12/2019 326 05/02/2020 300,00 

11/2019 38'/ 06/01/2020 363,79 

10/2019 371 05/12/2019 340,53 

09/2019 261 05/11/2019 254,33 

- • r= ...••.••. Informá ões Su lementares '.. .-_;, .. ~< • 

Tarifas 

Base de Calculo do ICMS II Valor ICMS 

II Valor Total da Nota Fiscal 
262,84 76.22 298,05 

Reservado ao Fisco 

06DO.AOCB.A3EC.72CF.5B8F.4B66,D692.86FD 

, INCLUSO NA FATURA PIS RS1,46 E COFINS R$6,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 
A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,55% e COFINS 2,54%, 
A qualquer lempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados 
M~l~~8~~ ~o FS~~~~ g~ eFI~~:tTbeW~~'8;~mo convênios e doações. 
Atraso superior a 45dias sujeita Inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR 
Agora é possivel recorrer a Ouvidor.a da Copel pelo Site ou Mobile. 
Penodos Band.Tanf .. Verde.27i08·25109 

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770 

Tensão Oontrataca 127/220 volts 
Limite AdequajoTellsão: 111 e 133/202 a 231 volts 

Autenticação Mecânica 

58850074 
Mês 

09/2020 

Vencimento 
05/11/2020 

Valor a Pagar 
298,05 

COPEL 
836100000022980501110004001010202099580647199117 

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 748 - AGÊNCIA - 0715 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

~UMERO DE INSCRiÇÃO 
22.137.307/0001-71 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 26/03/2015 

~OME EMPRESARIAL 
{OLMIR ALVES DA SILVA 96865490991 

'ITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
IOLMIR ALVES 

:ÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 
10.01-9-02 - Produção musical 

:ÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDARIAS 
,9.20-6-01 - Atividades de contabilidade 
4.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
9.1'2-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
nteriormente 
5.92-9-03 - Ensino de música 

ÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
13-5 - Empresário (Individual) 

JGRADOURO 
Dr Timoteo 

I COMPLEMENTO 
****.*** 

,p 
5.998-000 _-,-----' 

I BAIRRO/DISTRITO 
Centro 

I MUNIc!PIO 
MERCEDES ~ 

~ 
IDER~yJ ELETRONICO 
lmercial_volmir@hotmail.com 

I TELEFONE 
(45) 3256-1675 

ITE FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR) 

'uAÇAO ESPECIAL 
.• *"''''. 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
.*** •••• 

rUAçÃO CADASTRAL 
nVA 

DATA DA SITUAÇAo CADASTRAL 
26/03/2015 

>TIVO DE SITUAÇAo CADASTRAL 

vado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

ido no dia 02/12/2020 às 16:22:34 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1 
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Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Identificação ---_. __ •.. _-- --.------------~._~.- . 
-- _._------ .. _._._--------_. _ .. _ ....• _.~---~---- 

Nome Empresarial 
VOLMIR ALVES DA SILVA 96865490991 
Nome do Empresário 
VOLMIR ALVES DA SILVA 
Nome Fantasia 
VOLMIR ALVES 
Capital Social 
15.000,00 
Número Identidade 
6.121.776-2 

Orgão Emissor 
SSP 

UF Emissor 
PR 

CPF 
968.654.909-91 

Condição de Microempreendedor Individual . __ ._._ __ . . __ . _ 
. _--- ... - .----~.- .----- -- _ .. _-_._------ -------- 
Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Número de Registro 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
26/03/2015 

-- -_ - - -_. _'. - ._. - .-._ _._--~"._----_.~-,_.. .. _,-_._._.-_.-.- .•. - ._ _._- ._--_ _.- ._- - ._,-_ . 0.0 ~ _. __ ~. ._. • ._ 

. CNPJ 
22.137.307/0001-71 

Endereço Comercial 

CEP 
85998-000 
Bairro 
Centro 

Atividades 

Logradouro 
RUA Dr Timoteo 
Munícipio 
MERCEDES 

Número 
720 
UF 
PR 

Data de Início de Atividades 
26/03/2015 
Ocupação Principal 
Cantor(a)/músico(a) independente 
Atividade Principal (CNAE) 
90.01-9/02 - Produção musical 
Ocupações Secundárias 

Editor(a) de video, independente 

Forma de Atuação 
Estabelecimento fixo 

Atividades Secundárias (CNAE) 
59.12-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e de 
programas de televisão não especificadas anteriormente 

Instrutor(a) de música, 
independente 
Fotógrafo(a) independente 74.20-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
Contador(a)/técnico(a) contábil 69.20-6/01 - Atividades de contabilidade 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório. 

85.92-9/03 - Ensino de música 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. no endereço: httQ://www.portaldoempreendedor.gov.br/. 
Certificado emitido com base na Resolução n° 48. de 11 de outubro de 2018, do Comitê para GestM da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 



· fENÇAo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro 
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receltaJazenda.gov.br/PessoaJuridjca/CNPJ/fcp!/consylta.asp. 

Número do Recibo 
ME81308523 

Número do Identificador 
00096865490991 

Data de Emissão 
02/12/2020 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 1373/2020 

Emitida em: 02/12/2020 

109355 

[ CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: VOLMIR ALVES DA SILVA MEl 
CNPJ/CPF: 22.137.307/0001-71 
Endereço: RUA DR. TIMOTEO, 720 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR, 2 de dezembro de 2020. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-AWKUZTQCRCZRAY-7 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



L 

(V~fIR ALVES DA SILVA 
r: ooc.1IleHl1tWJf I àoG. tHSSaI/IE-::--I 
I ~121776-2 SESP:a t 
,-::"'" r.""r._IfIO::'l I ~68. 55'. 909-91]L09/05/1975t 
r-FD~ 
JOAO ALVES DA SILVA 

SEDONIA ALVES DA SILVA 

/p: 
--------~.~.~~NM~~~~~~-------- 
lOCAl. --------------,C I)Or._~ 

[MERCEDES1 PR I 28/09/2o:a t 

---Ai!!L~._- 68402107901 
PRnS231B61 

'11' I.R' PARANÁ 

(" 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 023087575-23 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.137.307/0001-71 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/04/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Pagina 1 de 1 
Emitido via l/llernel Pública (02/12/2020 15:39:09) 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: VOLMIR ALVES DA SILVA 96865490991 
CNPJ: 22.137.307/0001-71 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:41 :20 do dia 02/12/2020 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 31/05/2021. 
Código de controle da certidão: CDEB.7DB7.2036.444C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VOLMIR ALVES DA SILVA 96865490991 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 22.137.307/0001-71 
Certidão nO: 31860695/2020 
Expedição: 02/12/2020, às 15:45:18 
Validade: 30/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que VOLMIR ALVES DA SILVA 96865490991 (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 22.137.307/0001-71, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
-~ Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



10/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~_V_O_I_ta_r __ ~II~ __ I_m_p_r_im __ ir __ ~ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 22.137.307/0001-71 
Razão Social:VOLMIR ALVES DA SILVA 
Endereço: RUA DOUTOR TIMOTEO / CENTRO / MERCEDES / PR /85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:10/12/2020 a 08/01/2021 

Certificação Número: 2020121003574652452840 

Informação obtida em 10/12/2020 14:02:23 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 275/2020 

DISPENSA N° 125/2020 

Às 10hOOmin (dez horas) do dia 10 (dez) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), 
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes os membros 
da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n" 282/2020, que 
subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo de 
Dispensa n" 125/2020, que tem por objeto a aquisição de serviços e bens vinculados ao 
setor cultural, especificadamente de 01 (uma) apresentação artística musical. Aberta a 
sessão, verificou-se que a empresa Volmir Alves da Silva, inscrita no CNPJ sob n." 
22.137.307/0001-71, apresentou documentação que o toma apto a contratar com o 
município de Mercedes. Em seguida, passou-se à verificação da Proposta de Preços, onde 
a proponente apresentou proposta no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A comissão 
constatou que a proponente está apta para a execução do objeto e que o mesmo se 
enquadra no Processo de Dispensa. Tal decisão será submetida à autoridade superior para 
ratificação e homologação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, que 
vai assinada por todos. 

Comissão Permanente de Licitações: 

~w.b ~ . 
TaisFi~ 
Membro 

~~~ Nilma Eger 
Presidente 

~.~ 
n F. Winkelmann 
Membro 

Rua Dr Oswaldo Cruz 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
., h r,l.Io I Oi: 7~ o ')7') uvrvrv« •.•• ') 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 
PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento de Dispensa de Licitação n. ° 
125/2020, realizada em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n." 
8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Tratando-se o objeto do procedimento em análise da a aquisição de serviços e bens 
vinculados ao setor cultural, especificadamente de O 1 (uma) apresentação artística musical, 
pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), realizada nos termos do art. 2°, IlI, da Lei Federal 
n" 14.017, de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal n." 10.464, de 17 de 
agosto de 2020 e, em âmbito local, pelo Decreto Municipal n." 203, de 08 de outubro de 2020, 
necessário se faz reconhecer a incidência da hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 
24, lI, da Lei n.? 8.666/93, com o limite dado pelo art. 1°, I, "b", da Lei n." 14.065/2020. 

Segundo o inciso II do art. 24 da Lei n." 8.666/93, com o limite dado pelo art. 1°, I, 
"b", da Lei n." 14.065/2020, é dispensável a licitação para outros serviços (que não de 
engenharia) e compras, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez. 

Ora, o valor da contratação, como já dito, é de R$ 800,00 (oitocentos reais), aquém, 
portanto, do limite legal para dispensa de licitação que no caso é de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais). Não há, ainda, notícia de que se refira a parcelas de um mesmo serviço ou compra 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Insta frisar, por oportuno, que a presente contratação é precedida de procedimento de 
seleção, qual seja, a Chamada Pública n.? 5/2020. Por meio de tal instrumento, oportunizou-se 
a todos os interessados a chance de se inscrever e ter acesso a aludida contratação, 
constituindo-se como critério de seleção, apenas, a ordem de inscrição, desde que 
cumprimentos os requisitos elencados em edital. 

o preço, frisa-se, é fixo e foi determinado no edital da Chamada Pública n." 512020. 

Daí, pois, resulta a justificativa do preço, que foi determinado pela própria 
administração, bem como, a razão de escolha do contratado, que repousa na seleção obtida 
por meio da aludida chamada pública. 

CONCLUSÃO 

No que tange a minuta do instrumento contratual, friso que se encontra e 
consonância com os ditames da Lei n." 8.666/93, não havendo considerações a serem feitas. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 325~-80~~ ~_ C~~ ~5.~~~-OOO - Mercedes - PR .. . - . 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

xposto, concluo pela legalidade do Procedimento de Dispensa de Licitação n. ° 
125/2020 haja vista encontrar respaldo no art. 24, lI, com o limite dado pelo art. 1°, I, "b", da 
Lei n." 14.065/2020. 

Consigno que, na forma do art. 4° da Lei n." 14.065/2020, a presente contratação 
deverá ser disponibilizada no sítio oficial da internet, observados, no que couber, os requisitos 
previstos no § 3° do art. 8° da Lei n" 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o 
prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação. 

Registro, ainda, que o presente parecer é exarado com base nos elementos constantes 
dos autos, não cabendo a este parecerista a análise do mérito da conveniência e oportunidade 
da contratação pretendida. 

É o parecer, passível de ser censurado por outro entendimento que, devidamente 
fundamentado, comprove melhor resguardo aos interesses do Município. 

Mercedes, 10 de dezembro de 2020. 

Procurador Jurídico 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
RATIFICA o Processo de Dispensa n" 125/2020, e ADJUDICA o seu objeto na forma que 
segue: 

Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 
(uma) apresentação artística musical. 

Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Contratado: Volmir Alves da Silva, CNPJ n.? 22.137.307/0001-71. 

Mercedes, 10 de dezembro de 2020. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
.. .- 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.o 125/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Volmir Alves da Silva, CNPJ n.? 22.137.307/0001-71 

Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 
01 (uma) apresentação artística musical. 

Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso lI, da Lei n.? 8.666/93, como limite dado pelo art. 1°, I, "b", da 
Lei n." 14.065/2020. 

Mercedes - PR, 10 de dezembro de 2020. 

KL~· '/~lc I I~ J Cké;i M. Rambo LoKtlf 
PREFEITA 

- p ; .. ' ., .. ) . 
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DIARIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

bro de 2020 ~_..!..A:::.N::..:O~:~IX 
www.mercedes.pr.gov.br 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 (uma) 
apresentação artística musical. 

Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso 11, da Lei n.? 8.666/93, como limite dado pelo art. 1°, I, "b", da Lei n.? 
14.065/2020. 

Mercedes - PR, 10 de dezembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
PREFEITA 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 125/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Volmir Alves da Silva, CNPJ n.? 22.137.307/0001-71 

Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de 01 (uma) 
apresentação artística musical. 

Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais) 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso 11, da Lei n.? 8.666/93, como limite dado pelo art. 1°, I, "b", da Lei n.? 
14.065/2020. 

Mercedes - PR, 10 de dezembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
PREFEITA 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 126/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Ademar Prochnow Ltda, CNPJ n.? 14.735.473/0001-41. 

Objeto: Aquisição de serviços e bens vinculados ao setor cultural, especificadamente de pintura artística. 

Valor: R$ 22.178,83 (vinte e dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso 11, da Lei n.? 8.666/93, como limite dado pelo art. 1°, I, "b", da Lei n." 
14.065/2020. 

Mercedes - PR, 10 de dezembro de 2020. 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 
Tempo SCT - BRY PODE. 

O Municipio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov.br 
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11 Editais 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE 

Estado do Paraná 

QfCllfTQ N' 24712020 pE 08 DE DEZEMBRQ pE 2Ol0 
An. l' - F,,~ aberto junto ao Ol,ilm~nto Gtlill cio MuniclplO !liI'i o (Qfltnlt '!>.f,kio um Cred!lo Ad"lOI'IIl 
Suplemenuor no ~Io, 115 1.300,00 conlonne ~rc~. 
(nl.t Rios do Otne, ESlildo do Plrilni,OI de [)e"mbro o:Ie 2010. 

OECII[!O N.I 2411lQ20 pfMpEpElEMBRQPE1O!º 
An. li - Fou ilbe'IO junto ilO Orçamtf\to Geral do M~nidpio pali O corr,nt, 
[nlfC RIOS c!o üeste, Esuóodo p",,,ni,09d,Del,mbro de 2020. 

OECIIETO N.t 24!l201Q DE 10 pE pEUMBII.O pf 2010 
AI\. 1'· A E$(O~ Munldpill ","dente M'dlcl e C.ntro MllnklpilJ de EdIlCilÇ$O Inlilo\11 _ eMEl, em vIrtude do 
CillencUflO [ltol"l pUi o Eurcldo d. 2.021. Idotarlo tecesse ildm,nllllitNo e pfO,'ilmil(~O d •• It""s iOI .",,,ldorel 
Iotidos/untou Id.nd •• ,nllllViç~se<lunc,~II, oonlOO'm. fspec,f,U!çloil •• ·IU ••. · 
·O'1..!l.!1L1!l19.i~-RecelloA.dminKtfiI1lYO,l\ioNvendoe'Pf'd;.l\Ie; 
. Apartl.de~:Protf~""'lodef •• nu,(OnIOfm~ ~s~"lin,d. I><:la SKr~I~'" ç~ EduuçJo<tC,,!tu'a 
Enlre Rios do oeue, Es~do do P~"n.l, 10 de Delembro de 2020 

PORTARIANt400t:!020 OEIORERElEMlIRORE2020 
~SI,nir o selV>d()f VIlMAR FItAIlE, ocupinle do úrlO Efetivo de Viillante Sil'lit.irio desl' mun«,~lidide, !)a'i 
resPQl'l(!~r (umUÜtPnmenle pel.s .trlbuições ,fi StatllrY de S.Udt, no periodo de 10 e 11 de o..lembro dto tOlO, 
dUrlntetofrmooodoPf'rioóodef~fliSdiTitutar,FoC.lIndorellOi·diaPortu,anr390/2020 
Ent,e R,oo do DeIte. hudo do PI,an~, 10 d~ Delembro de 2020 

pROCESSO mrnyo SIMPUflCAOO Nt 00!i12019 
[DITAL DE PROCUSO SElETIVO SIMPllFICADO Nt 001.00612020 

, HiV't'iI, IIndi .• pelCepç'\o de .d«101III1 de i~Silub •• dide. em ,I'U méd.a. nu monlinle de 20% I~,nte pOr 
cento)do,alj,lom(nlmorellOnll. 
J.O., IrucriS6e1 
l.1 A inscrlo;b no Processo Se~llvo Simplifit.oo implit.l, desde Ioto. o ConhK'fMnlO e a I.iC!li iceiliça-o 
pelocandid.todiScondlÇ6eseu •• bei«odunesteEdilil. 
],2 As insc.oç6es p.<i o e-ccesso Selet1vo S,mpl,fiCido do MunodPlO de Entre Rios ee Oelte - PR le'~u rtilll~du 
lomenle "';i Internet. NJo It,lo ~ce,I'1 Insc'líóes eltlu,dis de lorm. d,lerentt dd eSUbe1<!(ldi nelte item. 
3.3 O periodo p'''' rti~liçlo di! Inscrições ser. ~ pdnir d as ()lh:OOmln do di, l!lllllQl2.h "h.1OmIn do d), 
1Zl1ln2l2. observ,do ho,".o oficiil de Btuib - DF. por mec do ende'eÇo eletrônico 
~.enlrfrlO!.dOOt~le.pr·IO'I.br,lInk-(OI\(CUf!.(l~·. 
3.' Hi~ndo mau do Que uma inlUoçlO. pt'1o mumo Undidillo, .~r~ conllCkridil vJlidil, pilfi toool o~ 
.Ie'tol .• penlS i illl,mil. 
7RilP,ov.deTltulol 
7.1 A prOVi de titulo. u:ri rCllli/ildil no dlil 11i!1l1Ql2., dis 0811:00 ~s 16ldOmin. ""ndoQue o.lítulos 

~:'!:~~I:~!:~!Kc~:sd:mE:t:'!':-d;:oa::::'.~R,~~~~:8~P'~:II~~~>(:~~,~'I~e :, ~: 
In •.••. l. O. tOm O fo<mut"lo d~ e~lre,i de lítulOI !AI'It~o 111. devidilmtn\;! pr~en<1I do co~do ,,' pilrte 
extern •• Iope. 
7.l.l O~ Iltulo~ poder~o ser en~lildo~ j)('lo COAAEIO, pilril oeno;l<:reçomencionadono Ilem 1.1, com A"';SO De 
Recebimento' AR. correndo por cont~ e risco do Cindidilo SVi recepçlo ilt~ iI ddta Iom,te de llLllll!!l9: O 
lonnu!~,io de enlfel' de titule» !.t.nuo 111 de~e,~ Komp.to""" li docoment.çlo. 
7 1.2 Os títulos pode>r.lo, iinda, Stl remetidos p.ri e·m,1! p,tfeltulI.enl,t,I01t!1lmd.com, em 
"QuÍY(l npc PDF, hipótese em que deve/i ocorrer a diIJtaiil~~o do documento Or'iln~l, O formuL.lrio de 
enl'el~ de tllulo, (Anuo 11) dtvtr~ ilcompdnh., J doc~menla~,)o. 
7.2 O und,dilo 'ttebe,;j um comprovanle no ~Io de entreli do. titulo •. N~.h,,)(HC'~S do> .ub'lcn. 1.1.1 e 
7.1.2, o tOmprovilnlf I-f,;j cn~1ióo PilU o c·malllr.f(l(midopelocand,d~tocml-fdeele"",ujçSo 
MunltipoO de Enlrt RIOS do Oelle, Ellidodo Pilil~, •••• 09 de Dezembro de 2020 

flCTRATO pf CONTRATOS 
NldoCont'illo:1S9/2020 
P.o«ssoLlcltilt6r!o:P,egloEltlrOnlcont45/2020 
Conlr.I,<lo: M~RC UCITAÇOES E SERVIÇOS LTDA. 
VIIorTotal: RS 161.000,00 
VI,lnc:ii Cont.,tu.l: de08/12/2020~07/12l2021 

!2l!iQQ 
AOEHOO MOOlflCAOOR 00 ERITAl DE lICrrAçAo 
MODALlDARE PREúÀO ElETRÔNICO N' S-fi!20JO 
Objeto: Cont.,Uçlo de emprew par. a pre,t.çSo de serv"o, de "Iu'o pifa a 1<011 Munic,p~1, comPO'to po' 
I'l'iculo~. motOi. v.no, ónibu. e micro·6nlbul. uminMes. miQuorlu e ambul~n"iS. conlorme le,mo de ref",ênc,a e 
conlo'mecOl\dições.Qu.ntidadeSfUi&fnc'nes.,beltcldn",steinslrumenlO. 
Nov. [UII e I1Of""O Abertu':I di lue de lincn" 08l1OOmin do di. B <le del~ml)ro de lOJO. (\(I pOItal ee COmp'" 
doGoV'trIlOFedetil_tov.br/compr~~. 

N' DO DOCUMENTO: TERMO DE RESpsAo Nf Q512020 
INSTRUMENTO COHTRAT1)Al: CONTRATO DE EMPREITAOA GLOBAL Nt 13012020 
PROCESSO UCITATÓRIO: TOMARA Q( PREÇOS N' 16/2010 
CONTRATADO: MIGUEt ROORIGUlS DE SOUZA & CIA LTOA ·IAE 
DO DlSTRATO: POl FORÇA DA PRESENTE «scsrc. O MUNiClplO OE ENTRE RIOS DO OESTE DA POR RESCINQlDO O 
~lllSENTE CONTRATO, COtlFORME PREVISTO NO !NO$O XVI 00 ARTlúO 78 DA L(I DE LlCIlACÓES. 
II.fGISTII[·5E (PUBLlQUE·SE. ENTRE RIOS 00 orsn-es. EM 09 OE OEZEMBRO RE 2020 

!ERMO AomyO' ml?019{1S 
N.I 00 AOI1IVO: olCI"iO QUINTO TERMO Aomvo DE VALOR AO CONTRA10 N'.14/2018 
PROCESSO L!CITATÓIllO: PROCESSO DE PREGAo PRESEIICIAL N". 17/2018 
CONTRATADO: AUTO POSTO ENTRERRIENSE EIRUI 

URMO DE HOMOlOGACAo E AOJu0!CAcAo. RUER!NTE PREGIO Hf!RON!CO N' 5112029 . 
PROCESSO Ht 150(2010 . SIHEMA DE REGISTIlO DE PRECOS 
ObJtto: Contrll.~lo de tmpre~ PMaleaijl:ll servlçO\ e.~c,iMlIdos em mio de Obrd p",a e,ecu,So de ""fVI~O$ de 
in"al.ç30. rtllfada e subsl;tvtÇ30 de lumin~r~s de ••• 11. púb~i<: •• e dtm~io serv.ço!i. ~.I m <OrnO ~ 3(!ui •• ~30 de 
IlIm",;iriiS p~rJ ,Ium,naçlo pub1ic. com ItCnolol,a lEO, brlços e milte'li" au •• !l3re~ d~SIIn.dos ~ ,nsllllil()o de 
luminilri.l. lEO no pitqu.e de Ilumlnaç~o publica do Mllnldplo, es ta ~lttKk>5 no le,mo de c.ooptr~~o H~nkil 
celebrado com a Eletrobrill, referente .tO Ed,131 de Chimadl Polbliu Procel Iletul nl 0111019 • Uetrobr~l, em 

J'e"d,mento ~s necenidido!s di Stue'ilry de S.nurm!ntO MSICO, El'Itr"iI' R~IIO~~Ye'l e l"'m:fUç~ P,jblOCi. Õlle,em 
IdQU,rido'-'n/ma pa/Celld. e no sisuma de reijlStro de I><t(OI, ~rl SIlIU" iIJ dem.ndn operu.on.os e 
.d""n,~· .~ Adm,n,waçao Pübllu Municipal. pelo pe'lodo de II (oo/el mese~. (onlo,m e condi,õtl, 
Qllanllu .'i'MÍiI' e,l.bel""oj.u..., IntllUmento eon""""alórOo. ' •• mo li •• Rel.,iM •• e d~nI~'l '''''OS e pt(iS 
t«nlCnint~;;,,,nltsdoprocelio 
OMunicíplodeEnlfeRICI~doOeite.EstadodoP,,,n',lorni.púbtKoqu.e, 
Iltll,l,e·,e~Publ1que·se. En1feRIo1doOt.te·PR,emlOd~<le,enlbrode2020 

PREGÃO HORÓN!C9 NI 5712Q19. PRomso NI U512020 
"'TRATA·SE OE PROCUro UCITATÓRlO OESTINADO À PARTICIPAÇÃO DE MICRO(MPRESAS E EMPRESAS OE 
PEQUENO PORTI·. 
O Mundp,o de Entre RIos do O.ue, E.t.do do PiI:lnj, 10'ni públoco Que fira rul,ur no SIS1'EMA REGISTRO OE 
PREÇOS a ticililçlo nl mod.lid.de de PR€GAO ELETRÔNICO. crui.", d. Ju~,.mento MENO~ PREÇO I>QR ITEM. cuio o 
ob~to da presente Ilciuçao é a eI,Ollla di propOsta mus vanuJoSi PUÕI i Aqulslçlio de Mlterial Odonlolôcko em 
cariter emerlendll em dl'Cor.'ncl. d. plndtmla 00 (OVIO ·19 e em conlormldl<le cOm I Lei fedl,,1 n.979{20l0 
di 06 de I.v ••••. o d. 2020, bem como. Nota T"nlel GVIMS/GGTU/ANVISA nl IM/Z010. No •• Ticniu nt1!t/1010 
-CGSB/OE.Sf/U.PS!M5., Not.Orientil;"', nl )9/J010di Se< •• I~,i.ad.~,jdtclo En.docio p."n;. conforme 
(Ondoçõe,. qUintocbdes e u,.fnc,ne.ul>tlecodu 1>1110 Ed,t.1 e stusan.t.Oos. 
Dilildaless)0.UdeOelemb,o<le2010 
He,;lrio,0I:10ho". 
local: Port.1 de CompriiS do GovtrllO hdtor~l- hUp,:Il_w 'gy.ttrl'çmp,u/p!.Il,1 
MododeOospu'i-Abtno 
Relnlre'ie~Publlque"e Enlle RlOi do Oene·PR, em 10de Delembrode 2020. 

PRfGAo ElORÔNICO N" S11Z02D· PROCESSO NI 16612020 
"lRATA·SE DE PROCESSO lICITATÓRIO OESTINAOO ~ À PARTICIPAÇ10 DE MICROEMPRESAS E 
EMPIlESAS OE PEQUENO PORTE, COM t!!!Q!.IRlli DE CONTRATAçAO PARA AS MICli.OE"'PIUSAS (EMPRESAS O( 
PEQUENO PORTE SERIADAS LOCALMENTE, AT~ O uvue DE 10% lOU POli CENTOI 00 MU.HOR PIlEÇO VÁIIDO-. 
O Munitipoo de Entre Rios do Oeue, Estado do P.tlN, tc-n •• pÜbI_co Que f •• ,i 'tilhlll' tIO SIS"lEMA REG!STRO R[ 
PREÇOS. h"uçJo ~~ mod.lid.de de P~EG.J.O HETRÓWCO. C"'tflO de iul,.m~nto MENOR PREÇO 'Oft LOTE, curo o 
obieto da prelente lict\ilçSo é li escolhi d •• prOpoSlil m.;1 YOIntJJOli oa •• AQublç:lo <k Ifl'ltros Ilimenticlol e 
/I'IiIltrl.1s d, hlc1eM pIUOi!, pifi com""" o au~iho lupl.m'I'IIi~Jo alirrumur IUII. biIKI). c.onlorme condi(õu. 
qu.ntodildt-i e e"lbIcii. eUibtlec,diS nUle inllfllmerto e no 'e<mo de rcl",~no:.i.I 
OOlU di se •• ao: li di ~umbro de 1020 
HO"'oO:08:10ho ••• 
lcxil: Portal de (ompru do Governo federil - hnU1lw-ww loy_btltqmp.ulp!.brl 
MododeDllpllt.-,t,berto 
Rellsltt-l-fePubllqut-.e Entr. Rlol do Oeltt-PR,em 10 de dlllmbro de 2010. 

MUNlClpIOOfME~CeDfI-P'R 
EXTItATOOE EOITALOE UCITAÇAO 

MODAlIOADE PREG,t,O PRESEHC1AL N.'1DlnG20 
TIPO: IoIfNORPREÇOPORrTEM 

OBJ(JO:~~~'"""",,*,loMP>'_""''''' Nfal';uioa'_OI""'*OIdol.l •.•• dlOOdeM •• <"~, 
PilE OMA.XlIolO' 
li,,,, o;d .- C(>rl n!<)Por 1 .nU Ou< .:_ 4~~~;'\ ~;'ij~~~~ 

~ I u,,;d C"",,"op,, ",,_.c_· ••••• (l!Ip.t'.(!I M0.41.611 
ABERTURA DAS AAOPonAS, U fi! Ilu'Tb'i d, 2019 •• 1tbl!lm!r! •.••••••• fi! lCM\f.~ do PaçO M~. na "' •• 0.. 
o._Ctu~.SSS.c-... 
INfORMAçOn CoMPUMENTAAES: O EdCII ~1O __ •.•.•••••.•• _",,,*\.,,.ptlil)\!l!<. o..n.s onIorm.oçbM 
1 ' •• d!spoooç.., 001 _us».>o. '" s.a*'M •• de ~fII""""'. A<lmlliol,:><;~ • fnln(iII, ••.• P,~,,"''' do 
t.AunIcIpoo6tI.t~" "" •• gunoIl. H ••• le!ra .••• ""'WM atOflÓfTl'nlO~,..:cko: &.OO~, tl:OUIt 1330hh 17:lOh 
T.."Ione(.~)l.2~ 

CIod •••. RomOo ~olfl 
P",f,il.o 

CAMARA MUIiICIPAL DE MERCEDES 
Estado do Paraná 

EXTRATO 00 CONTRATO N.· 01112020 
INEXIGIBILlDAOE DE LICITAÇÃO N.·OO712020 

ccoirerc nO 011/2020, firmado em 9 de dozembro do 2020. 
Modalidade' Inexigibilidade de Licitação 
coweteote: cérera MulllCipal de Mercades IPR 
coweteee: M. Bakt Graodc COosullRria e Treinamen!o Eireli. CNPJ o.· 26.343.35910001-55. 
Objeto; Contrata~o de Empresa para que seja ministrado treinamento sobre Conlloladoria. AioS 
de Encerramento de Mandato e Protocolo de Posse dos Novos Eleitos - O Papel do vereaocr na 
FiscallZaçAo dos Recurso para a Pandemla do Covid - 19 e a AluaçAo ec Legislatlvo no Pôs 
Pandemia. nos dias 9 a 11 de dezembro de 2020, a SOf reeneeec em Foz do tguaçu _ PR. 
Tiplrocação Legal· Artigo 25.lnciso 11. combinando como AAlgo 13. oersc VI, ambos da Lei 8.666193 . 
Dctaçâo orçamentária: 
01· Poder Legislalivo 
01.01 - Camara Municipal 
01.001.2001 - Manutenção das AlividadesLegislativa, 
33,90.39 - OUtros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldlca 
33,90.39.48.00.00- Serviços de Seleção e Treinamentos. 
Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias. 
valor: R$ 1.980.00 (um mil, novecentos e oitenta reais). para 02 (duas~nscrições. 
Regislte·seePublique-se 

KelliE.K.Weber 
Presidente da Câmara MUnicipal de Vereadores 

Cãmara Municipal de Pato Bragado 
Estado do Paruná 

OOM.TODECClNTJ.,t"TONlOO9/2020 
CONTIIATAHTE;O'nJraM~'C'PildePiloBraQ.;do 
CONTIIATADO: 1M VON MUHLEH. ptS\<UJ"ridoc:a de d 'eito PI"~ido, lr.cflta no CNPJ 21.'J91.875Ioool·80, oomOC','idi 
n~ AveNdi A,O (i"nce ~o WI. 1~4 ctd.lde Çe t.'ilech.1 (incldo R()fldon 
OBJETO; {onlrll~de ~nl"tsiI tS~tI~loold~..,Ii iIQ~Joe lI'1\:aI.t(Jo de dNe'U} tO'1 'liIS pili d,,'f's's ~ ilS eu 
p,t:kl do lq •.• 1MI. sendo' 
VALOIl GLOML: ~$ 11,7]8.00 (oolle n"l. se<ect~tOS e ••• nte e OIto re,os), 
'AAlODE ENTlW3A:iIt~ 20lVlrltldo •• 
UOTAÇAo-OtlptnSiJ'm,flCid •• deLI(:,ti,Jon.'OO9/'.lOXJ 
C()!Itt.tO~i"'ltIlranodj,l(cdoMunoc,l)I(I ..•. __ e.a'oo,,,,w'o<,!)vlt 
~.t08'illCido,09de<klemtorolle2020 

MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAl 

PROCESSO. rce-eoe de Preços nO 0612019 
OBJETO. EJllcuçtio ee rltforma da 335.23 m'" amp~aç.ão de 99.60 m' du Centro de AlernlOmenlo' FamUia - 
CAF. 
ESPECIE SétlllO T8m1O AditlVo 80 Conltato 1'10 10312019. firmado em 09105/2019. 
CONTRATANTE. J.tlll\lCipio de Malechal Cêndido Rondon - PR. 
CONTRATADA. GK PINTlRAS ElETROSTAnCA CONSTRUtAAR CONSTRUÇAO E REFORMAS EIREU 
CNPJ DA CONTRATADA: 1\.802,64810001·06 
RESPONsAvEL; Gel$on Kehl 
VALOR: Gl05a de R$ 39.75-4.49 {\finla e nove m~ seteeemee e cinqllenta e qual/o leais 11 quarenta e nove 
centavos}. 
FUNDAMEr..'TO LEGAL: An. 65. I. '.' e -b' It § t da Ler de lJcit~5 e Conltat05 1'1' 8.666193. 
JUSTIFICATIVA. $uprenio ce mera fi$i<:ôt. 
DATA It ASSINATURA: Marechal Clmdido Roodon. 0911212020- Mau:ioAndrel Ral/ber, Pr!lleito. 

• Oocumllflto nl Integra di~por!'vel no Eflderaço: h!lps J1c.atende ne;lp5fdNe25c5!!34 
ouauavésdosite'~IIUcttações!lSel'l'Ço$f(C()ll$ul1aLlc1taçOn 

MUNICíPIO DE MARECHAL CÁNOIOO RONOON 
EST..oo~'AAAJ;'" 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTAATUAL 

PROCESSO, CONCORRt:NCIA N° 00212015 
06JETO: E)(~ da ~, Etapa do Tealto Mllnk:ipal, com á/03 de 3.572,19 m'. compre'lIldendo o 
reveslimentodep.lredes . .squooriaS,pi$os.VldrOS.plnlurl.insl-'aç.õeselétrk.s.telefÔl\icas. lógICa. some 
par.HalOs.Pfeveoçiodeintêl'lllio.lflst.alaçiohidrounitáru.eOOJ1Jos. 
ESPECIE: DécirnoOu:nto TermoruMjVoao Conualo nO 7012015, fwmado.m 24 de Junho da 201!1, 
CONTRATANTE: Mun~ipio de M.,etnal C6ndldo Rondon - PR. 
CONTRATADA; CONSTRUCAO CRF LTOA· EPP 
CNPJ 00 CONTRATAOQ; 12,5/)1.09510001-63 
RESPONSÁVEL: Rob!nsOfl Friednctt 
VALOR: R$ 30.982.15 (lnnta mill'IOveCtntot e Oitenta e dois ,eai$ 6 5el~nla e cinco centavos). 
FUNDAMENTO LEGAl: M 65. 11. -e- da leI8.666I9J. 
JUSTIFICATIVA: Reajusta do valor do contrato com base (IQ INCC·O!. acunnsadc nc perfodo de )unllo de 
2019 a ma,o de 2020. no ptlfcenlual de 4,2.03~ •. incideole sob'e 05 ~alor., Que a empresa venha a 
receber. 
DATA e ASSINATURA: Mifecn..r CArMiido Rorn:lon. 01 da dezembro de 2020 - Martio Arldrei Rauber. 

• Documento na In!eqra disponlvel no Ernleleço: ~Up$·llc.ill~n.je netlp5fc1Oc95e<1419a 
ou alra~é5 do SIlo: "",,,,w,mcr [l:I' go~.br li L,cltações 11 ServIÇOS /I COIl$uILil LICItações 

EXTRATO DEAOITAAIEN10 CONTRATUAl 

PROCESSO: CONCORR!:NCIA N" 00212015 
OBJETO: Execução da 4° Etapa do Tealto MUI'I:e'pal, com érea de 3.572.19 m', COIltpr$eooendo o 
revestenento di! paredes, esquadlias, pisos. VIdros. pinlura. rtSlalaÇÕes elétricas. leiefÓl'licas. l6gica, som e 
par3-fi1ios.prev.nçaPclelnc6ndio.Jnstalaç.âohidrosanitártaeoutro5. 
ESPJ:.aE. oeãoo SoJ:1o Termo A.d.ti'IO ao Contraio "'1012015. r"madoem 24 de illnhode 2015. 
CONTRATANTE: Municipio de M,tr.chal Cotndido Rondon - PR. 
CONTRATADA: CONSTRUCAO CRF LTOA· EPP 
CNPJ DO CONTRATADO: 12.58\.09510001-63 
RESPONSÁVEL: Rot)inson Friedricll 
PRAZO E VALOR; 08 (oito) meses. com vel'lClmento da vi9êrocla em 09J09I2021; RS 21.867.'0 (Vln:e e um 
mioilocentose seSSenlaesetlreais e o'ez(enlavos). 
FUNDAMENTO LEGAl: M. 51. § l'e M. 65, I. 'a' o § 1° da Lei 8.666193. 
JUSTIFICATIVA. Realuste do valor do wnltato com base no INCC·OI. ,cul'1llllado no periodO de jllnho d. 
2019 a maio de 2020. no pefC8ntu:l1 de •. 2403%. incidenl. sobre os vaioxes qll9 a ompresa venha a 
receber. 
DATA e ASSINATURA: Marechal C~IId!do Rorn:lon. 01 de dezemllro de 2020 - M~rcl() Andrei R.l.uber, 
Prefeito e RobulSon Fneclrich. 

" Documento na Inlogr8 disponlve! 1'10 Endereço' httpsllc.a·e"dtl·netlp5r<l0c3507~ 
OU81ravitsdoslte:W'WWmcr.Q!.<Iov.br!lL~ltaçOtsIlServI(Xl'IIConsunaLlcit8çOt5 

Conln •• n!t; 
CunlrolMde: 
Obj.lo: 

MllNtcJrlO 01:: I\U:RCLDES- 1::51'''00 00 f'AN.ANÁ 
EXTIlUO OE PROCESSO OE OISPE:oiSAllt; LICIT"Ç';'O N.'ll.Vl020 
MunlCipio.&.:~k,twt'i 
I!m·.np,..,rnnow&:CiJLId.tMIõ,C1'PJn,'06.61S.6OOJOOO1.S9 
Aqllisiçiiu t!. mal.ri,,, .ux"i.'es para ~t.n •. hnl<""IO ao T(ml(l~. COO!"'<a,,,,, T~cn,ca flTmJdu "u 
ánll>",o do !'r.xcl Rdu~" pao' 'nlJlI"m.nl.ç~ de Jç,'>n de .fI~,.'n'l~ cn.'~~lk~ no S"WmU ck 
Itummaçlo JlÚblk~ do munidl)lo ele hltrc,:dn -!'II. 
lU 6.24250 ("'u mil. d!u.cn!(l$ qU-Utnta dou reli, c tinqucnU ,o:nl~v(ljl 
Anigo 24. II~IIÓ.I 11, d.ll.t, u.' 8.666!93. coo •••• l1"do com 0;<11. 1'.11 ... ~~. do J)coCltto ftdc,-.Iu' 
':HIZl2uU. 

"tlor: 
ArupulIl .•.• al' 

M",<;dCJ _ PR. 10 ok J~umblu dó; !020 
Çk~i M, Ramb-u Lufft 

PRt:n:lTA 

~,"""" "II"""'C l.' •.•.• ,.~ •.•••.•.• ,.:..- • 

EDIÇÃÕ 4781'.'0 PRESENTE 
• ".- ••.•. :. ".. ~ • ,1"'/ " , ' 

MUNICípIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
E.5TADO DO ,NWíA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 32412020 
PREGÃO PRESENCIAL N· 11512020 

CONTRATANTE' MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONOON -PR 
FORNECEDOR: OXIGUACU INDÚSTRIA E COMERCIO OE GASES LTOA. 
CNPJ: 03.081.55610001-48 
REPRESENTANTE. Juares da Luz 
OBJETO' AquiSIÇão de recarga de o,ugênio mediclflal e óxido oercse medicinal. com 
fomecimenlO de CIHndros em tornada 10. para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúda e da see.etana Municipat de Mobihdada Urbana. 
VALOR REGISTRADO: RS 143.065.70 (cento e qcerenre fi três m,1 sessenta o cinco reais e 
setenta centavos). 
VALIDADE: 0711212021 
LOCAUDATA: Marechal Cândido acoeco. 01/1212020. 

- Docurnernc na inle!)'8 disponlvel no Endereço: hUos·IIc.atende nellp5fd230fa2!9bd 
ou altavos do sue: wy.w mcr pf QOy br 11 UcitaçOes 1/ Serviços 11 Consulta Licitações 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N· 325/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N· 11512020 

CONTRATANTE: MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON _ PR 
FORNECEDOR: ECOLOGICA QXIGENIO L TOA. 
CNPJ: 04.486,77410001·25 
REPRESENTANTE: Acir Nicolli 
OBJETO. AqUISição de recarga de Olligênio medicinal e óxido nnroso medicinal. com 
tomeomentc de CIlindros em ecnocato. para atendor ti demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde e da Secreta-ta Mun!cipal de Mobilidade Urbana. 
VALOR REGISTRADO: RS 21.080.64 (vinte e um mil oitenta reale e sessenta e qcatrc 
centavos). 
VALIDADE: 0711212021 
LOCAUDATA: Marecha! Cândido Rondon. 07/1212020. 

. Documente na Inlegra disponlvel no Endereço; lI!1ps:!lc.atende neVn5fd22138519tl 
ou através do sue: •••••••• w mcr .pr.gov ti( 1l1ocitaçOelll Serviços 1I Consulta LIc,tações 

CAMAR.-\ MUNICIPAL DE MERCEDES 
Estado do Paraná 

aauncacãc do Processo n." 010/2020 -tnexlqlbltiõade n.o 006/2020. 

Autorização/Ratificação 

Eu. Kelli E. K. Weber, Presidente da CAmara Municipal de Mercedes -PR. no uso das 
atribuições legais em ccnscoãnca com informações contidas no Processo n.o 
01012020 -Inexlgibilidade de Licitação n.o 00612020. autorizo e ratifico a Conlratação 
em favor da Empresa Schneider Treinamento e cacecnecêc Profissional em Gestão 
Publica. Inscrita no CNPJ sob O nO 12.137.995/0001-16. mediante inexl9tbllidade de 
licitação. com fundamento nos termos do artigo 25. jncisc 11, combinado com o artigo 
13. mciso VI. ambos da Lei 8.666193, e suas alterações. para coníretecãc de empresa 
Que seja ministrado curso sobre Orientações Jurldicas na Transição dos Prefeitos e 
Presidentes de Câmaras no Encerramento de suas Gestões. A LRF e seus impactos 
no ultimo anos de Mandato dos Gestores Municipais, nos dias 8, 9. Ia e 11 de 
dezembro de 2020. a ser realizado na cidade de Curitiba - PR. treinamento este que 
será oferecido para 01 (um) servidor desta Casa de Leis, tendo em vista a 
necessidade dos serviços de treinamento e aperfeiçoamento. A ccntreteçêc da 
empresa para a realização do curso terá preço certo e ajustado no valor de RS 
1.190.00 (um mil e cento e noventa reais) para 01 (uma) Inscrição. A contratação 
pretendida se efetivará mediante entrega dos serviços supramencionados desde que 
estejam de acordo com as especificações constantes da solicitação da contratação, 
oportunidade na qual se emitirá o respectivo empenho. e o pagamento pelos serviços 
prestados será efetuado em parcela única em até 30 (tnnta) dias após a entrega total 
dos bens elou a prestação de serviços. com a emissão da nota fiscal. razão pela qual 
a contratação terá vigência de 30 (trinta) dias a partir da publicação da ratificação. 

Reglstre.se e Pubüque-se. 

Merceoes, 8 de dezembro de 2020. 

Kelli E. K. Weber 
Presidente 

CAMARA MUNICIPAL DE MERCEDES 
Estado do Paraná 

Ratlüceçãc do Processo n.o 011/2020 .Inexigibilidade n." 00712020. 

Autorização/Ratificação 

Eu. Kelli E. K. Weber. Presidente da Câmara Municipal de Mercedes -PR. no uso das 
atnbuições legaiS em consonãncia com informações contidas no Processo n.o 
011/2020 -Inexlgibilidade de Ucítação n." 00712020. autorizo e ratifico a Contrataçáo 
em favor da Empresa M. Blall Grando Consultaria e Treinamento Eireli- ME, CNPJ/MF 
sob o n." 26.343.359/0001-55. registrada na Junta Comercial do Perané sob o n.O 
416.00499506. mediante InexigibilKJade de licitação, com fundamento nos termos do 
artigo 25. mcrso 11. combinado com o artigo 13, lnclso VI. ambos da Lei 8.666/93. e 
suas alterações, para ccneetaçãc do empresa que seja ministrado curso sobre 
ccotrotcocoa. Atos de Encerramento de Mandato e Protocolo de Posse dos Novos 
Eleitos - O Papel do vereador na Fiscalização dos Recurso para a Pandernia do Covid 
- 19 e a Atuação do legislatNo no Pôs-Pandemia, nos dias 9 a 11 de dezembro de 
2020. a ser realizado no cidade de Foz do Iguaçu - PR. treinamento este que será 
oferecido para 02 (dois) Vereadores desta Casa de Leis, lendo em vista a necessidade 
dos serviços de treinamento e ecerreicoemeotc. A ccntreteçãc da empresa para a 
realização do curso terá prcço certo e ajustado no veto- de RS 990.00 (novecentos e 
noventa reais) para 01 (uma) inscrição. totalizando o valor de RS 1.980,00 (um 
novecentos e oitenta reais) para 02 (duas) inscrições. A contratação pretendida se 
efetivará mediante entrega dos serviços eupremencíoneece desde que estejam de 
acordo com as eecec.ncecõee constantes da solicitação da conuatação. oportunidade 
na qual se emitirá o respectivo empenho. e o pagamento pelos serviços prestados 
sela efetuado em parcela únJca em até 30 (Irintal dias após a entrega total dos bens 
e/ou a prestação de serviços. com a emissAo da nO(a fiscal. razão pela qual a 
contratação tera vigênCia de 30 (trinta) dias a partir da publicação da ratificação. 

Registre--se e Publique-se. 

Mercedes. 9 de dezembro de 2020. 

Kelli E. K. Weber 
Presidente 
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