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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a inexigibüidade pam fonnação na área de Esporte: 4'’ Copa
Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base, cpe será realizado do dia 14 ao dia 20 de
ianeiro de 2023 na cidade de Goioerê-Pr

2 – JUSTIFICATIVA:

O termo de inexigibi lidade para as despesas de participação dos atletas que representaram o
município de Cruzeiro do Iguaçu na 4'’Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol
de Base. Por serem crianças que participam ativamente do esporte, esporte esse fornecido pelo
município para crianças de todas as classes, e nessa oportunidade levaram além de seu talento
o nome do município a ser representado. Esse termo justifica-se também por ser a única Copa
Internacional que está sendo realizada no momento.

3 –CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

A aquisição tem amparo legal disposto na Lei n'’ 10.520 de 17 de julho de 2002,
especialmente nos decretos n'’ 5.450 de 3 1 de maio de 2005 e 3.555 de 08 de agosto de 2000.
As aquisições referem-se ao Convênio firmado com o Ministério do esporte através do
SICONV

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas
alterações, de acordo com a modalidade de licitação.

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

inscrição pelo site e. após confirmação, será realizado o pagamento coIn depósito an
conta infonnada pela empresa Cirlaco & Menezes LTDA ME

6 – VALOR: R$ 2.250,00 por categotla. Considerando tratar-se de 02çategorias, o valor total é de
RS 4.500.00 (Quatro mil e quinhentos reais):

Valor
categoria

RS
2.250.00

Valor
total

R$
4.500,00

Participação na 4'’Copa !ntelnacional Águas Claras de
'Goioerê-Pr Futebol de Base.

.Incluso Estadia e alimentação de atletas e equipe técnica
-TOTAL .RS4.500,OOI

OBS: O valor foi ajustado pela participação de 2 categorias e foi realizado um desconto.

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A comprovação se dará por meio de apresentação de certificados e tTequência.
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– Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura

– Nome do e}aborador deste Termo de Referência: Ana Caroline Siqueira da Silva

– Telefone para Contato: (46) 35728007

11 – AUTORIZAÇÃO:

Cnrzeiro do Iguaçu, 1 2/0 1/2023

b
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dalnental e Educação EspecialDüetora de Departan}ento dg
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CIRIACO & MENEZES LTDA ME

FANTASIA: MJM Papelaria e Esportes
CNPj : 08.096.880/0001-53
IE.: 9037582015

Rua Milton Heinz, 1806 – loja - centro
CEP: 87.820-000 Cidade Gaúcha PR

CONTAS:

Banco do Brasil

Agência: 0786-2 Conta: 11.786-2

Sicredi

Agência: 0728 Conta: 22.766-8
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REPÚBLiCA FEDERATiVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

O D
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO08.096.88010001 22/0612006

CADASTRALMATRIZ

CIRIACO & MENEZES LTDA

ASIA)
MJM - PAPELARIA E ESPORTES

IDIGO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRiNCIPAL

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

o A
47.6141432 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61.0-01 - Comércio varejista de livros
47.63.6412 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2.02 - Comércio varejista de artigos de viagem
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

1
CÓDIGO E DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 1
LOGRADOURO

R RUA MILTON HEINZ LOJA

CEP

87.820-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CIDADE GAUCHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(44) 3675-1290

EFfrE FEDERATivo

1
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/06/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/01/2023 às 09:53:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1
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cii&ic€3 & ME haZE:S LTDA
CONFRATO SOCiAL

JAQUEí INE VIANA CUtiCO. brtdleira, solteIra, pubUcith& nascida an ftS,'1-)2/ 1982. io Mlnlcipio de
Cianorte – Pr. portadora da C-çâiula dc Identidade Civil RG N,' 7.997,5 1 743. E_\pedldn pela SSP/11-PR. mscriu no
C 1’F/W sob o N_" 035 84 1_839-95. nsltlente c domicibada na Rua Hugo Ribeiro do C:rmtl. 2934, Centro. CEP

87.820-QDO, Mtmicipto cic CIdade Gaüch& Ebtado do Pwanã Com©ca de Cidade Gaüch& e MAIC€> JUN10R
MENEZES_ brasileiro. xrheüo, pwfewor dc Educ©ão Fidel n©cido an 1 9/ 10/198 1. no Município de CimOTte
– Pr. portador ttl Cédula de Identidade Ci\d RG N,' 6.94 1,450-8, Expedida pela SSP,'11-PR. irncrüo no CPF/MF
sob o N ' 035. 5611. 1 59- 19, rutdente e domicili ado na Rua Mário RIbeiro Borges, 2083. Centro, CEP: 87,820-000.
Municipio dc Cidade Gaúcha, Estado do Paraná Comarca de Cidade Gaúcha. consütuem una socIedade

emprcsàia IImitada mediante as seguintes cláusul©

CLÁUSULA PRiMEiRA: A sociedade gúará soh o home empresarial de C®UCO & MENEZES LTDA,
tal(io sua sede e foro na Rua 25 de Julho. N.'’ 1685. Centro. CEP 87,82CIJ3fY), Município de Cidade GaúchA
Estado do Pnur& Comarca de Cidade Gaúdha.

eau SULA SEGUNDA: O capital SDci a1 lnteiramente ,nbsclito e rwli7ndo na forma prevista neste ato. na

impoRância de R$ 313.non,oo (Trinta Mil Rui:;), di\ldicios çtr 3a.o00 (Trinta Mil ) quotas no valor nominal de R$
1 -(Xi fT{um Real ). cada limit integnilizadas nme ato em moeda CHrrcntc do País, pdm xrcit+; a saber:

1 – JAQUEI.INE VIANA CIRICO – 15.000 {Quinn Mil-) quota;, no valor de R$ 15,000.OO t:Quinze Mil ReaIS)

intqrali?ãdos em moeda a>rrarte do país, no presente ato.

2 – MAI(:0 JUNIOR MENEZES – 15-000 f Quinze Mil) quotas. no valor de R$ 15.1.}00.00 (Quinze Mil Reais-1.
integrdlizados em moda conLUIO do pds, no presente ato

CLÁUSULA TERCEIRA: A SOCIedade tem por obJeto a)mcTclal pnncrpaI o ramo de
Artigos de Papel©i4 L,i\TOS. Jornais e Revista;.

Comercio Varejista de

CLÁUSULA QUARTA: A soc Idade hiciara suas atividades em 20 de Junho de 2.006 e o sw prazo de duração
é por tempo indeterminado,

CLÁUSULA QUiNTA: As quotas são indiwsiveis e não poderão ser oedidns ou aang'eridas a tcrculos sem o
conscntimcrIk> do outro sócio. 8 quem fica assugurzub, tIll igualda de condic.Ab c pax,o dirLito de prefçTCucra
para a sua aquIsiÇão se postas à venda. foímaltdando, w rwhzada a LU&aO delas. a alteração contratual
pearnente

CLÁUSULA SEXTA: A reqronsabibdade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem
solidxiamente pela integralização do capital social

CLÁUSULA SÉTIMA: A allmlnlbVn»o da sociedade cablxá a Socla JAQUELiNE VIANA CHaCO, com os

poderes e atribUIÇão3 de Administrador, autorizado o uso do nome emprnmia! indi\ldualmente, vuiado. no
entanto, an ati\Idades esüwlh© ao micra1w socid ou as,.wmir obrigaç,lw seja CIn favor de qualquer dos
quotjgas ou de terceiros bem tx>mo Offer ar ou alienar bars imóveis da scledade. em autorização do outro si>cla.

CLÁUSULA t>WAV A: Ao término da cada exercício social an 31 de dwmbro, o admrnrarador píutara
contas jusü6cadw de sua administração, pro,xdeíido à elaboraç30 do rn\\ntádo, do balanço patnmoniaI e do
baIwII;o de raultado ecmômic». cabendo aos sócSos, na proporção de nrn; quotas, os lucros ou pealas apurados

CLÁUSULA 1NONA: Nos quauo mms bvguinte; ao termino do exercicio xILIdl_ os sócios debbLTarão x>bre 85

contas e dwignwão administrador quando for o ca'to.

CLÁuSULA DÉm4A: A sociedade poderá a quaiquu twipo_ abrir ou fechn iUial ou outra dEpendência
medimte a}teíação urnüutual assinada por todos os sé€ios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, n\ar uma retIrada mensal. a titulo
de "pru lat>are". obxç\-adas as diqroáçõn reguiaInent nes penmentes.

:\1 1 :a:+1 : 1: : 1: : ::s = r:1 :v e HP1 1\ \: : :
l
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CIRiCO & MENEZES LTDA
COVIRATO SOCIAL

CIÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA: FaIec«ldo ou interditado qualquer sócio. a socIedade uontinuara suaR\7 / ' ’ é

ad\Idades com os herdeiros. sucessores e o rncnpaz Não sendo possivel ou inexiRindo int«t=ses destes ou PÓ TStbr }

sócio remanexalte, o \aior de seus ha\-aa; será apunrdo e irquidado com base na situação pauimoni3L df :1._. „ _f
sociedadt,_ à dala da r«olução. \urficada em balanço espeualmente Icb-aRado

./

Parágrafo unra) - O mníno píowdimalto =rá i}dotíx}o an OIIUns c&sos un que a stxiedafic w resolva em relação
a seu k>CIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Admiür$arador declara sob m pwa'i da Id. de que não Na impedido
de e\enxr a administração da t»ciedade. por ici Medal ou an VIrtude de wnden qh criminal, ou por sc

clBxtntrar sob os efeitos dela. a pala que \’edc. ainda que tanporwiam«rte, o awwo a cuBos publiu)s: ou por
crime falimaltar_ de pre\©icação. parta ou suborno. concussão. pwulaio. ou conan a uonomia popular, uintra o

sistuna tinancLvn nacional_ contra normas de def«a da a)near renci& oonüa n3 reIqões de «>anuno. fé pública.
ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os socios dularun para os efdtos de enquadrarnaüo como
MICROEMPRFISA que o valor da rwLqta bruta anual da anpr«a não e\oederá no ano da con,lilui®o. o limite
fIxado no inciso I do artigo 2" da i,ei Federal n'’ 9.841 de 05/10/1999. e que não w urquadr8 em quaisquer das
hipót66 de excluów nlmronadas no artigo 3’ daquela Ler

CLÁUSULA DÉCIMA QUiNTA: Fica eleito o foro de Cidade Gaucha Estado do Paraná para o ex€rcicro e o
cumprimento dos dirLátos c obrigaçõu rwrltant« deste «xüruto

E. por estarem miám justo e oontnrtados, la\Tarn, datam e a&shan junumane com 02 (dlja_-:)

t,-stanunhas, o pruerlte insvumurto panicul@ de axwütuilrh wl 03 (tr&3) \1 a'; de igual tuB e forma.
obhg©ldo-se 6clmerHc por si e seus herdeiros a cumpri-k 3 un todos os sab t«mcn.

Cidade Gaúcha - Pr. 20 de Junho de 2.006

LJ»,-tlci\'..O.
%uehne VIana CÜicx>
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CiRiCO & MENEZES L'rDA - ME
CNPT/MF: 08.096.880/0001- 53

PRIMEIRA ALTERAÇÃO e RE-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

J AOI El_1\E VIANA (:IR ICO. bntsileira. casada sob o Reginr,' de Comunhão
L ni\ersa} de Bens. prlhlicitãria. pollaclora da (édtlla Jc Identidade Cl\ iI RG \,' 7.997.51 7.6. E\pedida pela
SSP II-PR. inbcrit,1 no (’PF \-IF sob o \.'' 1)35.841.839-95. residente e donriciliada lia Rua Fredoiino

Stapenhorst. S- \". (entro. C;EP 87.8211-000. MunIcipio de (idade Gaúcha_ Estado do Paraná. C"omarca de
Cidade Gaúcha. e \1.\ICO Jt 1 X10R NI CHEZ[S. brasileiro. casado sob o Regjnlc dc Con+unhào L ni\ ersa!

de Bens. professor de Educação Física. puNador da (~cdtIla dc Identidade (-i\ iI RG \." 6.9+ 1 .450-8. F,\pedida
pela SSP. 11.PR. iIIscrito no CPF \IF sob o \.' 035.560. j5LJ- 19. residente e donliciliadt1 lla Rua Nlário Ribeiro
Borges. 2083. C-entro. CEP: 87,8:f)-000. \lunicit)io de (-Idade Gaúcha. Estado do Paraná_ (onrarca dc Cidade
Gaúcha. únicos sócios conrpônentcs. da sociedade empresária que gira sob o \omc enrpresarial IJe: CIRiC'O
& \IE\EZES LTDA - \IE. coni sede na Rua 25 de Julho. \1.' 1 .685. Centro. CEP: 87.82(1-Ílíl( 3. \luniclpio
de Cidaclc Gaúcha. Estado do Paraná. (’omarca dc Cidade Gaúcha. re=istrada na Junta ('onIercial do Estado
do Paraná sob o NIRE ll 20573984-? em =2„06.101)6. illsçrlta llo (', t\,P.J. \nh ,= n ' tJ8.096.880 0001-53.

res,11\ ein por este In\trunlento particular de ,'\ltcrdÇão ('ontratual. Alterar o seu (-ontrato Social prinri li\ ,l,
rrledtantc as se util ritos clílllbulaq

Cl..'il St’LA PRIX-IEIR..\: Retitlca-se a partir desta data o nome da sócia 1.3.Qt EL 1_ NF._\ 1.3)_. 1 (-11(ICC i
para .l.\QL:E!_!X E \-14\ X_.(:!BJ_ACD_ \!Eb:EZES, c,\nlbrnre ('erTiclão de (a.,amcntt1 \ .'- 3.9+:. 1,i\ ro
RcgÊ-lro dc (-asanlcnto •'B" . \." 15. Folha :33. c C é(IIIIa de IdenTidade (’i\ iI 1- \pedida cin data de

:8 í)5 :008. e que tanlhéln de\ ido ao seu casalllento. pas!;,OII iI ass,in itl-se co111,1: JAQL,11..INL-: \ 1'\\ ,\
('iR l -\("(.) \IF.\ [/}',S

CLÁt 51l1,A SEat \DA: A sociedade que tinha sua sede na Rua :5 de illllto, n,; 1.685. ('cntr,). CEP:
87.82f-l.000. \ltlnictpicl de ('idadc (laúclta. E5tadil do Parallá. Cornarca de C’idade Gaúcha, tera suas no\ as

ilr,inlaçõeb 113 4\ cuida COII}cndildor Gclltil Geral di. \.'' 2.71 f). ( c11trt-I. ('EP 87 8:0-000. \lunicipio de
Cidade Gaúcha. Estado do Paraná. C-onlarca de Cidade Gêlúchíl

CL.41.St L.4 -FER(;tIRA: O Sócio }1 Al('Q.JO) IQR \IENEZ.E_S, possuidor de RS 15.001).01 i {Qui11/c \IiI
Reais). equi\alenlb a 15.000 (Quinze \'IiI) quotas. cede e Transtêrc a iinportãncia de i 4.9991 Quatorze \ IiI
\o\ecentas e \o\elrta e No\e) quotas para a sócia ReIIrancbce IIte 1.3.QL-El'lhE_ \-:! A_N'\_.(’!!Q\(1}
}JEN EZJI.S. e 0 ! (t lmaI qtlota para o Sócio ingrcssante AL,('l p_E_S JÇ).-\Qt_, 1 \!._(] }{_1,\(-(>, hrasilcirl:_ casado
sob o l-eginre Jc C0111unllão Parcial de Bens. elrrprcsal-lo, 11as+cido e111 17 de Setclrlhrt, de 1 .95 1. llalura; Jc

Pind31. ['.s lado da BahIa. portador da (-édula de Id,-lltidadc ( l vit RG \.' t , 159.59il-l. i:\pedida pela SSI) Il.
PR. illscritt. no (-PT-' \iF qI 1h 1. \.' 158.9 If> CIC>9-87. residcnlc c dollrlciliadc) IIa Rua 1 lu=1, Ribeiro do Carmo.
n.’ :.93.1. Centro. CEP: 8:.8:o-': Jf)n. \ltlniclpin dc < -Idade (iaücha_ it\lado do Paraná. Conlarca Je ( -idade
Gaucha

CL.\LSL L..\ QI-.-\Rl' :\: O Sócio retirarue \1 '\1(11 Jl \1.É-JR \IL\L4E_S_, da à sócia Remanescente
J Aj21 f;'!'! XII \ 1 \\\ \ Cl'R 1':\( 1( J_\1.F \.FIZ ES. e no Sclcil' i11 crc',s,ante _'\1_('1 121iS _JO'\Qt _1\ 1 ( l!{! '\C.o. plena.

geral e nlsü quilaçào dab tjuotíl> ora efetuadas. declaralld,1 c'llcb conhccelenI a situação Econi'nrico.Financeira
da sociedade_ tlcanJo dc\til forlna sub-nrgado\ nos direitos e obrigações decorrentes do presente iostrunlento

CL.\t SL-LA QLTINTA: C) Capital Social na inlporrãncia de R$ _ifl.000.00(Trinta \til Reais). di\ididl. em

30.lltlíi ( Trinta \IiI ) quotas no \alol cte RS 1 .0(1 (fluln Rcall cada uma, apos a alteração do quadro s,rcictário.
Rca 11s\inI di\trlhuidn entre os búcioi:

\ o \1 F (1) 1 c) r.\s (' 4 PIT 4 L

1 – j .\QL’liLI\ E \'1 4\ -\ CIRI .\CO \IF\ [/,1.:S
: - .\1.(' IF)rS jo.\O1 1\1 ('IR!.\CCj

:9.999
0 1

:9 ,€>9'>.01 }

1 .(112

I' o 1 x 1. 30.000 38.11Üt1.011
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CIRICO & MENEZES LTDA - ME
CNPT/MF: 08.096.880/0001- 53

PRIMEIRA ALTERAÇÃO e RE-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÃ[:StIL_4 SEXTA: 1)e\ ido a retirada de um dos socios prinriti\os. e conseqüentemente o ingresso de
outro. o \olne Empresarial passa de: CIRICO & \IENEZES LTDA – NIt. para GIRI ACO & hl ENEZES
LTDA – )1 E.. assur11indo o Ati\. o e o PassIVO da sucedida

CL.it'SULA SÉTIXI.-\: O sócio ingrcssante. AL(,11PES_JO AQUI.N ÇIRI.\ÇÇ}. declara não estar Êncur',o eni

nenhunr dos crim« previstos cin Lei qtle a in lpeça de c\crccr atividades enrpresariaib.

CL.ÂtSL L.A Ol-fA\ A: Ratiflcanl-se as demais cláu sIIlas do colltratc. primiri\o. que não colidirenr com as

di\posições do pre',ente illstrtllrlelrto.

L. por assiln lerem justos e contratados. la\raul dalanr e assinanr. juntan lente com duas
testctttutrhab. o presente instrulnento, enI três \ ias de igual teor e t 1)Fnla, tlbrig,in,Jt»çe nelrnente por si c Flv
sells herdeiros a cunljrl-i-lo elm todos 1)\ ',CLlb tcl lnos

(-idade íilrúclra – Pr. 0 1 de \tarço de 2.01 0

\

+4

..1;...,.} , .,,. '_.,__ :--x,_ _._ ._1._.
iaqueline \ iana (-iI-inca \lenezcs

TESTEb'í L’ \ H .’\ S
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Cl Ri ACO & MENEZES !-'11JA - NtEn+H
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CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2016 10:40 SOB N' 20157605701.
PROTOCOLO: 157605701 DE 15/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO :
PR 157605701. HIRE 3 41205729847 .
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Libertad Bogu9
SBCRBTÃRIÀ GBRAL

caRIl:IBÀt 18 / o 1/ 2016
vdw , e:apre9af aci 1 . pl , gov . br

A vaIIdade deste doetment:o, se iapre530, fIca sujeito à comprovação de sua auteacldade nos respectivos portais .
In€oraaaéo seus resp6ctiv08 códigos de verificação
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MiNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: OiRiAOO & MENEZES LTDA
CNPJ: 08.096.880/0001-53

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 no 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 no 1-7511 de 2/10/2014
Emitida às 09:28:16 do dia 23/1 1/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: 07C7.F642.8497.B7BC
Qualquer rasura ou emenda inva}idará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
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eer{Êdã© M©gaÊêva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N' 029073612-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.096.880/0001-53
Nome: C IR IAce) & MENEZES LTDA

FRessalvado 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 11/05/2023 - Fornecimenio Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

MM&bzend&Pt©QLbt

Pãgina ? de 1

EmItido via Internet PúbIIca {ll/Dl/2023 IO 27.06)
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CIRI ACO & MENE=ZE:S LTDA–ME 08.096.880/0001–53

RUA Ml LTOi'; HEiNZ 1806 CIDADE GAÚCHA PR

Comprovação de Débitos

Certi$camos, que até a presente data, EXISTE DÉBITOS AVENtIER contra o
cadastro acima 6speci$eado. FicQrldo ressalvada a Fazenda Pública Municipal o
díre ito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dedos, nos
termos do Código Tdbut6rio Municipal, LeI n 1 1374 de 28 de dezernbro de 1998.

Certidão emitido em: 11 de Janei:o de '0'3
3697098513697 09

Código de controle da autenticidade:

A autenticidade deste doeurnento poderã ser confirwlada via internet por
meio do endereço eletrônico: www,cidadegauc}la.pr.gov.br

Qualquer rosura ou emenda invalidaró esta certidão!

11 de Janeiro de 2023
Cidade Gaúcha,
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CERTiDÃo NEGATivA DE DÉBiTos Tiy\BÃLHIS'rAS

Nome: CIRIA-CO & MENEZES LTDA
CNPJ: 08.096.880/0001–53
CertIdão n'’ : 1396538 /2023
Expedição: 11/01/2023, às 10 : 32 : 25

Validade : 10/07/2023 - 180 ( cento e oitenta)
de sua expedição

(MATRIZ E FILIAIS)

dias, contados da data

Certif ica-se que CIRIAco & MENEZES LTDA (MATRIZ E FILIA[S) / inscrito (a)
no CNPJ sob o n'’ 08.096. 880/Door-53, NÃO CONSTÀ como inadimplente no
Banco NacIonal de Devedores TrabaThistas
Certidão emitida corn base nos arts . 642–A e 883_A da Consolidação
das Leis do TrabaTho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e

13.467 /2017 / e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

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
Trabalho naautenticidade no portal do Tribunal Superior do

Internet ( http : / /www . tst . jus . br ) .

Certidão emitida gratuitamente .

INFORbW,ÃO 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 concernent e aos
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a
emo lumen to s ou a recolhimento s determinados em :Lei ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .



11 /01/2023 10:21 Consulta Regularidade do Empregador 83;3916

==AI XA : C c:1 NC: fld ' eSF FEDERAL

Cer€ificacio de Regularidade
do FGTS - CW

!rr$crição:
. Razão
. Social:

Endereço:

08.096.880/0001-53

CIRICO E MENEZES LTDA

RUA 25 DE JULHO 1685 LOJA / CENTRO / CIDADE GAUCHA / PR / 87820-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe 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 devidas,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/01/2023 a 02/02/2023

Cert:i?icação Número: 2023010401081738796869

Informação obtida em 11/01/2023 10:21 :39

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

"""“*'-'-'*' i

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagos/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para Inscrição na 4'’ Copa Internacional
Águas Claras de Goioerê - PR.

Cruzeiro do Iguaçu 12 de Janeiro de 2022.

Jackeline Martha Correia Schneider
Secretária Munic. De Planejamento e Finanças.

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

08 Secretaria de educação, cultura e Esportes.
004 Departamento de Esportes
27.813.001 1 .2037 Manutenção do Esporte Amador
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

MMbitidade

Autorizo, cumpridas as

formaliflades legais. Encaminho
Jurídica

’2022

'#4

o
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 9/2023

Página1

Solicitação
Núauo

9
Solicitante
Cã$9> NoNe

SIMONI GREGOLON GRASSI

Bed

TijD

Contratação de Serviço
aHtido an

13/01/2023
Processo Gerado
NCíruv

17/2023

Quarticbc» de item

1

3672-2
Local

8001 Secretaria Municipal de Biucação e Bpoíte
Órgão

08 SBCRErARiA DEHDUCAÇfÃO, CULTURA EBPORTB
Forma de pagamento
Descrição

30 dias apos a errissão da nota fiscal
Entrega

Inscrição pelo site e, após confirmação, será realizado o pagarrento com depósito em conta infOFrínda
pela empresa Ciriaco & Menezes LTDA ME

Tip
Depósito bancário

Prao
1 Dias

Descrição:

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a inexigibilidade para formação na área de Espolte : 4 ' Copa
Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base/ que será realizado do dia 14 ao dia 20 de
Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê-Pr

2 - JUSTIFICATIVA:

O termo de inexigibilidade para as despesas de participação dos atletas que representaram o
munIcípio de Cruzeiro do Iguaçu na 4 '’Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base +

Por serem crianças que participam ativanente do esporte, esporte esse fornecido pelo município para
crianças de todas as classes, e nessa oportunidade levaram além de seu talento o nome do município a
ser representado . Esse termo justifica-se tambén por ser a única Copa Internacional que está sendo
reaIIzada no momento .

3 -CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

A aquisição tem amparo legal disposto na Lei n'’ 10 , 520 de 17 de julho de 2002 ,
decretos n'’ 5 + 450 de 31 de maio de 2005 e 3 + 555 de 08 de agosto de 2000 ,
ConvênIo firmado com o Ministério do esporte através do S:1(:ONV .
4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU ?RO$PECTO:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de juTho de 1993 e suas
alterações , de acordo com a modalidade de licitação .

especialmente nos
As aquisições referem-se ao

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Insc lição pelo site ef após confirmação, será realizado o pagamento com depósito en conta
inf otmada pela empresa Ci 1:taco & Menezes LTDA ME

6 - VÀLOR: R$ 2 + 250, 00 por categoria . Considerando tratar-se de 02categorias , o valor total é de R$
4.500 , 00 (Quatro mil e quinhentos reais ) :

Item Descrição Qrit Valor categoria Valor total
1 Participação na 4 'Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base .
IncIuso Estadia e aIImentação de atletas e equipe técnica . 02 R$ 2 ,250, 00 R$ 4 ,500, 00
TOTAL R$4.500,00

OBS : O valet foi ajustado pela paltlcipação de 2 categorias e foi realizado um desconto .

9 - EISCÀLIZÀÇÃO E ÀCOMPÀNHÀM8NTO DO CONTRÀTO,

A comptovação se dará pot meio de apresentação de certificados e frequência .
S

13DiDoa 11:0221
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 9/2023

Página2

10 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

_ Data de envio do termo 12 /01/2023

: : : :b : e 5 : 1 : : a : : : : : : : a i e : : e B : : = = = ã : e E ;= 2 : : : n : i : : : : : a Caroline Siqueira da Silva
- Telefone para Contato : (461 35728007
11 - ÀUTORIZÀçÃO:

Cruzeiro do Iguaçu, 12/01/2023

===n•H•Hh•Hl•Ü

Simoni Gregolon Glassi
Diretora de Departamento do Ensino Fundamental e Educação Especial.

Justificativa:

O termo de inexigibilidade para as despesas de parti.cipação dos atletas que =eplesenta Iam o
munIcipio de Cruzeiro do Iguaçu na 4'Copa Internacional Águas Claras de Goioe lê-Pr Futebol de Base .
Por serem crianças que participam ativamente do esp S)lte, esporte esse fornecido pelo nun:i.cá.pio pala
crianças de todas as classes, e nessa oportunidade levaram além de seu talento o nome do município a
ser representado . Esse termo justifica-se também por ser a única Copa Internacional que está sendo
realizada no momento .

Eniüdo por: StRLEI DA ROCHA na wsão: S31 f 130in023 li:0221
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 9/208:i

Pêgiru3

C&ligo Nome
046221 OParticípação na 4'Copa Internacional Águas Claras de GoioerêPr Futeb

Participação na 4'Copa Internacional Águas Claras de Goioer&Pr Futebol de Base.
Incluso Estadia e alimentação de atletas e equipe técnica.

Unidade
UNID

Quantidade
2.00

Unitário

2.250.00

Valor
4.500.00

TOTAL 4.500,00

13Dinoa li:0221



13/01/2023 11 :03 Mural de Licitações Municipais 000022
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Voltar

Detalhes processo licitatório
Informações Geral

EntIdade Executam MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU

Ano* 2023

Na IIcitação/dIspensa/inexigibilidade*

Modal'dade* Pr,cesso Inexigibllidade

Número edital/processo* . 009

[Recursos provenientes de organismos .JptgrnaçIQ.pais/ mujttIat.8ra19 .dg

Instituição Flnancein

Contrato de Elnprésümo

Descrição ResumIda do Objeto* 1 O obJeto do presenüe termo é a lneggibiKdade para formação na áru de Esporte: !

4'’ COpa InternacIonal Águas Claras de Goioer&Pr Futebol de Ban, que será
realizado do dia 14 ao dia 20 de Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê-Pr

DobçãQ OrpmenHria* 080W27813001120373390390000

Preço máximo/ReferêncIa de preço - 4.500f 00

R$*

Data Publicação Termo raüôcação :1;/i);/20;3

Data de Lançamento do Edibl

Data da Abertura das Propostas

Há itens exdugvos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigêncIa de $ubcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de micíoempnsas regionais ou locais?

Data Cancelamento

V

V

V
V

11

1

Percentual de participação: :(;:à;

bd IM 8;ii]
CPF: 6966554979 (HggW)

https://servicos.tce.pr.gov.bp/ÍCEPR/Municipal/AMLJDetalhesProcessoCompra.àspx 1/1
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
CIUzeiro do IgNaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO no. 002/2023 - INEXIGIBILIDADE

Do: Procurador Jurídico

Ao: Sr. Prefeito MunicIpal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ão: gr. 8eeretário de Administração do Íblunieípio de Cruzeiro do Iguaçu.

Ão: §r. Presidente da Comissão de Lteitações do Município ele eruzeiro do Iguaçu.

As$un%: Pos$1blidaeie de e,',rltraÊação dIreta por Inexigibilidade de

licitação para formação na área de esporte: 4’ Copa Internacional
Águas Claras de Goioerê - PR, Futebol de Base, que será realizado
entre os dias 14 a 20 de janeiro de 2023 na cidade de Goioerê – PR.

RELÃTÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico sobre a
legalidade e possibilidade de efetuar a contratação direta por Inexigibilidade de licitação de

serviços para formação na área de esporte: 4a Copa Internacional Águas Claras de Goioerê
– PR, Futebol de Base, que será realizado entre os dias 14 a 20 de janeiro de 2023 na cidade
de Goioerê – PR.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo a
opinar, posicionando no seguinte sentido:

FUNDAMeNTAçÃO

Em anaIIse a presente solicitação, verifica-se que a regra geral para

todas as compras, obras, serviços, inclusive de publicidade, alienações a serem realizadas

pelo Administraçao Pública devem ser precedidas de licitação, o que inclui a contratação de

serviços, ressalvada as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, que de igual turno devem
ser precedida de processo legal de dispensa ou inexigibilidade, nos termos da lei de licitação,
Lei 8.666/1.993.

A Lei 8.666/93 dispôs em seus artigos 24 e 25, respectivamente
sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, que é a exceção a regra,

devendo estar perfeitamente configurada dentre o disposto no artigo 24 e 25 da Lei de
Licitações (Lei 8.666/93), para que possa ser realizada.

Vislumbra-se que a Lei n'> 8.666/93 permite a exclusão da licitação
por meio de dois institutos: o da dispensa de licitação, caso ocorra uma das hipóteses do

artigo 24 da citada lei, ou pelo da inexigibilidade de licitaçã/9,\desde que caracterizada a
hipótese do artigo 25 da mesma lei. É \\
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--–-------------–--©§TADO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Haja vista que o presente caso trazido a estudo, em nosso
entendimento, não guarda consonância com nenhuma das hipóteses de dispensa de

li<.,itação1 cumpre analisar a possibilidade de seu cabimento dentre as hipóteses previstas no

artigo 25 da Lei n'’ 8.666/93, a seguir transcrito:

Art. 25. é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
1 - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou Fepresentante
comercial exclusivo, vedada a preferência de maFcaJ devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o sewiçof pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronaly ou) ainda, pelas entidades equivalentes;
11 _ para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a ínexigibiIidade para serviços de

publicidade e divulgação;
111 - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusiva, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública-”
5 1'’, Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionadas com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do

objeto do contrato.

Da leitura acima se extrai inicialmente que o artigo 25 estabelece em
seu Caput ser a inexigibilidade de licitação caracterizada pela inviabilidade de competição,
e isto se dá quando o interesse público somente possa ser atendido por um único fornecedor,
ante a impossibilidade de fixação de critérios objetivos de julgamento.

O inciso I do art. 25 prevê como critério para a configuração da

inexigibilidade de licitação a exclusividade.

A seu turno o Inciso II do art. 25 alude a côntratação de serviços

técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,

como critério para a configuração da inexigibilidade de licitação.

Por fim, o Inciso III trata da hipótese de contratação de profissional
do setor artístico.

Portanto, estas são as hipóteses legais que determinam a

inexigibilidade de licitação. Deste modo, cumpre analisar se o presente caso concreto se

adéqua a elas.
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No caso em apreço, vislumbra que é possível a contratação mediante
inexigibilidade de licitação, haja vista a existência de apenas um evento neste sentido.
Tratando-se assim do único campeonato internacional que está sendo realizado no
momento.

De outra banda, os valores inerentes a custos com a participação dos
alunos são iguais para todos, conforme regulamento, anexo.

Assim, sendo inviável a competição, e ou ainda se tratando de único
evento esportivo neste sentido, em razão da inviabilidade de competição e ou exclusividade,
poderá ser contratado diretamente nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/93.

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver ínviabilidade de
competição (_f”

CONCLUSÃO

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entendo que a
contratação no caso em tela poderá ser efetuada pela inexigibilidade de licitação, vez que
comprovada a inviabilidade de competição, nos termos do artigo 25 caput, da Lei n'’ 8666/93.

De outra banda, salientamos que a contratação, mesmo que por
inexigibilidade, deve ser procedida de acordo com o regular procedimento administrativo em
garantia dos requisitos legais, consoante o disposto no artigo 26, da Lei 8.666/93.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho meramente opinativQ, que submeto a

Apreciação Superior.

Cruzeiro do lguaçd- PX 12 de janeiro de 2023

QRrNX

PROC6RADORA JURÍDICA
OABfPR 59.899
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Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/0001/44

CRUZEiRO DO IGUAÇU
L; i+i li a 'J 3 T : tt pc>

PROCEDIMBNTO DB INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCBSSO NO -

002/2023

DATA – 12/01/2023
OBJETO O objeto do presente termo é a inexigibihdade para formação na área
de Esporte: 4'’ Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base,
que será realizado do dia 14 ao dia 20 de Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê-
Pr

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta inexigibilidade correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
08 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
004 Departamento de Esportes
27.813.00 11.2037 Manutenção do Esporte Amador
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FUNDAME>NtFO LEGAL: Fun(lamenta-se tal contratação,
disposto no artigo 25, II, da Lei Federal 8.666/93.
EMPRESA CONTRATADA: CIRIACO & MENEZES
CNPJ:08.096.880/0001-53. Com sede Rua Milton Heinz ,
cidade de Cidade Gaúcha- PR.

CONTRATANTE:: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão de nota fiscal.
PRAZO DB EXECUÇÃO: Imediato.

baseando-se no

no
na

LTDA, inscrita
1806, Centro,

'AÇÃOLIC 1f)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/0001/44

CRUZÊ120 DO iGUÂCU
ufa ti avc T cnPQ

ATO DE RATIFICAÇÃO N' 002/2023

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação n'’ 002/2023, instaurado
pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, o LEONIR
ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R AT 1 F 1 C A o
procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei
n'’ 8.666/93, artigo 25.
PRAZO DE ViGÊNCIA: Até 12/01/2024
VALOR R$:4.50C) (quatro mil e quinhentos reais).
OBJETO: O objeto do presente termo é a inexigibilidade para formação na área de
Esporte: 4'’ Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base, que
será realizado do dia 14 ao dia 20 de Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê-PR.
EMP:RFSA C:OIVTRATADA: CIRIACO & MENEZES LTDA, inscrita no CNPJ:
08.096.880/0001-53. Com sede Rua Milton Heinz , 1806, Centro, na cidade de
Cidade Gaúcha- PR.

CC):NTRATANT:D Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.

1 .Participação na 4'’Copa Internacional Águas
Claras de Goioerê-Pr Futebol de Base. An M N

uz :2.250,00' 4.500,00:Incluso Estadia e alimentação de atletas e
lequipe técnica
'OTAL :R$4.500,00

o do Iguaçu 12 de janeiro de 2023.

ANTÔNIO CL]
feito

'ELHEN
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PREFEITURA iv“,UFqICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ?R.

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/000r/44

CRUZaR'O DQJQyAÇU
1; U U CV C T [ HP =

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCBSSO 002/2023

ESPÉCIE
PARTES :

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
EMPRESA CONTRATADA: CIRIACO & MENEZES LTDA, inscrital
no CNPJ: 08.096.880/0001-53. Com sede Rua Milton Heinz ,,

1806, Centro, na cidade de Cidade Gaúcha- PR.

OBJETO: O objeto do presente termo é a inexigibilidade para formação na

área de Esporte: 4'’ Copa Internacional Águas Claras de Goioerê-.

PR, Futebol de Base, que será realizado do dia 14 ao dia 20 de:

Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê-PR.

VALOR TOTAL: R$:4.500 (quatro mil e quinhentos reais).

FUNDAMENTO Fun(lamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto nol
LEGAL: artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

DOTAÇÃO : 08 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
004 Departamento de Esportes
27.813.0011.2037 Manutenção do Esporte Amador
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Cruzeiro do Iguaçu, 12 de janeiro de 2023.

DE/LICITAÇXO



098929
PREFEI'íUR.A N/-tU FiiCI ? AL :>E CRtiZEI Rt:i D<,) iGUAÇU - PR

Av. 13 de Maio, 9o6, Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/0001/44

CRUZEIRO DO IGUAÇU
i; tJ !i:}'V {; T ( 15 F i}

HOMOLOGO E ADJUDICO INBXIGIBILIDADE N' 002/2023

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao
Processo de Inexigibilidade nc’ 002/2023, em favor CIRIACO & MENEZES LTDA,
inscrita no CNPJ: 08.096.880/0001-53. Com sede Rua Milton Heinz , 1806,
Centro, na cidade de Cidade Gaúcha- PR, com o valor de R$:4.500 (quatro mil e
quinhentos reais) .

Cruzeiro @ Iguaçu , 12 de janeiro de 2023.

LEO:

PREFEITC

GELHEN



Di=rão OMc
a

ã [ dos Municípios do 000930
+ Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 13 de Janeiro de 2023 Ano XII – EdiÇão Ne 2777

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ATO DE RATniaAÇÃO N' o02/2023

Em análise ao processo do Ine\$ÓbiIidüde de LicItação n' O02/2DI23, instaurado
pela Comissão Permanente de Uçüação, no uso de atlas atribuições, o LEONIR
ANFÔNIO GEI,REN. PrefeIto de Cruzeiro do Iguaçu, em exercicio É A T 1 F ICAo
procedimento tomado pela Secnwia &lunidp31 de Finanças com amparo na Lei
n' 8.666/93, artigo 25
PRAZO D= vlcÊilcIA, Ât, r2/O1/202.1
VALOR R$:+,sao (quatro mU e quiIrbeatos reaIs)
OBJETO: O objeto do Frase:lte tenira é a incxi8ibiHdade para fann8çào na área de
Esporte: 4' Copa bItcnraciortal ABr as Claras ac Goioeri.Pr Futebol de Base, que
será realizado do dia 1+ ao dia 20 de Janeiro de 2023 na cidade de Goioerê.PR,
EbIPRBSA CONtRATADA: CtRIACO & MENEZES LTDA. inscrita no CNPJ
OB.096.880/GO(>1-53. Com sede Rua Milton Heinz . 1806. Centro. na cidade de
Cidade Gaúcha- PR,

CONTRATANTE: MunicIpio de Cru2€iro do Iguaçu - Paraná

[ 1
na

R$IC latas de Gojger'
02:Incluso Estadia e alimentação de adcuu e

Cnuim do Iguaçu, 12 de janeiro de 2023

LEai€1R aANTÔNIO GELHEN
Prefeito

ZXiRÀTO D6 iB=nGrBruDAD= Da ucrrAçÃo ?ROCZ8so o02/2023

ÉÍPÍêlt
p.4r2TEs:

D
MUNICIPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR
eFdÍPRESA coIVFRATADA: CtRI 1\CO & MENEZES LTDA, in scdI
no CNPJ: 08.096.880/ac)oi-53. Com sede Rua Müton Heinz J
1806. Centro. na cidade de Cidade G&tleh& PR.

OBUEro: O objeto do presente termo é a incxi8ibilidadc para formação na

área de Esporte: +' Copa internacional Águas Claras de Goioerêl

PR Futebol de Base, cpc gaIÃ real%do do dia 1+ ao dia 20 dJ
Janeiro de 2023 na cidade de Goioer6pR

FUhl),\MaNTO Fundamenra'se tal contratação, baseândese no disposto
LEGAL: artigo 25, inciso 1, da Lei Federal 8.666/93.

VALOR TOTAL: RS:4.500 {quatro mil e qubrhentos mais)

DOTÂÇAO: 08 b«etaria de Educação. Cultura e E6parte&
Ot>4 Departamento de Esportes
37.813.OO 11.2037 ManuteaÇàD do 3spoRe Alnador
33.qD.39.OQ.ao Outros Saviços de Terceiros - Pessoa Judd ica

Cruzeiro do Iguaçu. 12 de janeiro de 2023,

HObiOiDGO E ADJtiDica

COM isaxo DE ucrrAÇAO

}E N' 002/2023

HomoIogo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, nfucnte ao
Processo de Inuiigibilidade IF 002/2023, em favor CIRIACO & MENEZES LTDA,
Inscrita no CNPJ: 08.096.880/OC)01-53. Com sede Rua Milton Heinz , 1306,
Centro, na cidade de Cidade Gaúcha- PR, com o valor de R$:4.sao (quatro mil e
quinhentos reais).

CruzeIro do IÍ,ugçu, 12 de janeiro de 20113

LEONIR .WTON IC) GELHEN

PREFEITf)

i:c&: Of+ t 17

M,térib pubH,,da no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no di, 13/or/2a23.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o códIgo identificador no site:

http://dioems.com.br


