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ÔÊ>j©Ê© i Do presente termo é o eHAMAMEN'rO PÚBLICO para
credenciamento de empresas no ramo de alimentação ou congênere para fins
de fornecimento de (marmitas n'’08) e refeição comercial buffet livre com valores
estabelecidos pelo Decreto n'’ 5304/2023, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.
Valor total: R§: 182.080,00 (cento e oitenta e dois mil e oitenta reais e cento).

DATA DA SESSÃO PÜ8Lã€Ã 22/©3/2823
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r i;;:i":

M4V

E-mail: cruzeiro@wIn.com.br - Fones/Fax: (46) 35724000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 8559&800 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/000144

PO]RTART A N' 6®4©/2023

SÚMULA: DesiDna Comissão Permanente de ]Licitação.
'f

LEQN©R ANTÔNIO GELWEN, PREFEITO MUNICIPAL
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em
consonância com o que dispõe a Legislação_emqvigor.

BE§QLyE:

Presidência do Primeiro.
CC)]W!§SÃC> PR:1

lo - Designar os funcionários abaixo referidos para, sob
pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato

DE: LICFTAÇ'ÕES desta Prefeitura:

a

a

§ERLEI DA ROa®A
KElml NEORE;§®l -. Suplente
FRANCiSCO TREVISAN '
MARTA DE L©tJRDE§ HÜET]K©WS}a ViEnA
.ANA CAROLEqE smJEERA DA SELVA

Art 2'’ - Revogadas as disposições em contrário e, em especial
a Portaria n'’ 6018/2023 de 06/(12/2023, a presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -
Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois 11131 e vinte e três.
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PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇU - PR

T®RIWC> DE RBFBRÊNCiA

i - ESPECiFiCAÇÃ© D© ©B.inTo:
O objeto do presente termo é o CHAMAMENTO PÚBLICO para credenciamento

de empresas no ramo de alimentação ou congênere para fins de fornecimento de
(marmitas n'’08) e refeição comercial buffet livre com valores estabelecidos pelo
Decreto nD 5304 / 2023 , conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste irr§'crumento.

2 -- &3iF8’#g§*g%fgVÂã

A realização de processo de IÊeitação para aquisição deste objeto justiça-se
face ao intere$ 6e público de proceder-se em atendimento as necessidades da
administração e demais setores que necessitam de alimentação em horários de
expediente.

A obtenção do preço rnédio se deu através do cálculo INFC do iBGE eonforme
ein anexo.

3 -. eRiTÊW©© DB J©L©&Rã8NT©

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE.

4 .-. ©oetyaB®Nv©s mn QUÂX.!EreÂçÂ© ?ÊelvxcÀ n S©biCITÃÇÃO Dn
AM©ST IRA ©tJ PR©SPECT©:

ALVARÁ SANiTÁRIO .

5 n L©€3ÃZ; :6 F©RRfíA DB :ENTREM:

CIs iten8, objeto desta licitação deverão ser entregues (sem ônus de
entrega) para Administração Municipal.

Lote 01: as refeições deverão ser servidas no local da empresa
vencedora,

Lote 2: deverão ser entregues de acordo com as solicitações nos locais
indicados pelo solicitante.

h requisição emitida pelo departmnento de compras correspondera a
cornpra que será efetuada.

6 - CKOK©GRAMA / PRAZO DE BNTRE©A B VIGÊNCIA:

Os itens solicitados deverão ser entregues ao solicitante após a emissão
da requisição da ordem cte compra, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas, a vigência do contrato será de 24 meses.

7,-. ©BR!©ÂÇÕBg:
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

DA C©NTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: rlarca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de validade;

- responsabaizar-se pelos vícios e danos decorrentes do obje:o, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n'’
8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

D© C©NTRATANTE:

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos ;

verificar rninuciosanlente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
rece’bidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8 - ESPECIFICAÇÃ© DOS BENS/SBRViÇ©S:

ILC>TE } - Refeições Praim}la Municipal
Q =1 ( Valor Total
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PREFEITURA MUNiCiPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR.

maG1 Fig
R$
32,3201 Refeição comercial

(Almoço ou jantar) tipo
comercial, buffet livre,
com o seguinte cardápio:
02 tipos de carnes, 02
tipos de massa, 04 tipos
de salada (verduras e

legumes), arroz, feijão e

acompanhamentos,
acompanhado de 1 (um)
refrigerante lata 350 lnl,
ou água mineral. As
refeições deverão ser
servidas em local

2.000 Unid. 64.640,00

apropriado, com mesas e
cadeiras em número
suficiente

Total

LOTE> } 1 - Refeições na Sede do Municípã©
Item Descrição Quant. Unid. a or Total

Unitário 1 R$
R$
32,32 96.960,0001 Refeição –––%M

(Almoço ou jantar) tipo
comercial, buffet livre,
com o seguinte cardápio:
02 tipos de carnes, 02
tipos de massa, 04 tipos
de salacía (verduras e
legumes), arroz, feijão e
acompanhamentos,
acompanhado de 1(um)
refrigerante lata 350 ml,
ou água mineral. As
refeições deverão ser
servidas em local

3.000 Unid.

apropriado, com rnesas e
cadeiras númeroem
suficiente

Total

boTa iii
Item Descrição Quant. Unid. Valor Valor Total

R$Unitário
E
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Contratação
do ramo de

de
PREFEiTURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO IGUÂ

empresa
restaurante

1.000 Unid. ' 20,48 20.480,00

ou congênere para
fornecimento de marmitas
(marmita d 08) ,
incluindo refrigerante de
lata 350ml, para
funcionários a serviço do
município com o seguinte
cardápio, mínimo: (02
tipos de carne, dois tipos
de massa, 05 tipos de
salada, (verdura e
legumes), 02 tipos de
arroz, feijão e

1

acompanhamentos. Local
da prestação de serviço;
Cruzeiro do Iguaçu.1 +

VAZ,CDR T© tPA 13 R6ÃXEWi© ®Sl: INEAl><) R§ 282.€>8©,©C>

9 - FÍSCALiZAÇÃ© E AC©MPANHAaaBNT© DO C©NTRAT©:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pelo servidor Gelcenoir Leirias da Silva Secretaria de Administração,
Telefone (46) 35728003 a nrn de verificar a conformidade e especificações técnicas
dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus
agentes e prepostos.

Z© -. DAD©S DÁ S©É,i©iTAÇÃ©:

Declaro que sou responsável pelos orçamentos coletados anexos, pelos
valores definidos para abertura do processo licitatório, bem como responsável pelas
por todas as exigências no termo constantes.

– Data de envio do termo 17/O:2/20:23

– Secretaria Municipal de Administração
– Telefone para Contato: (46) 35728000

Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base
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solicitação.

11 - AUT©RIZAÇÃ©

PREFEiTURA MUNICiPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

17 de fevereiro de 2023
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ADVOCACIA - EVERTON MUELLER

RUA Concordia, 338, centro - São Jorge D Oeste
e-mail: everton.m@bol.com.br

Fone/ fax: (46)3534-1 1 98

P

Autor
Autos

Municipio De Cruzeiro do lgauçú RéuMunicipio De Cruzeiro do lgauçú
Vara

Conta

Municipio De Cruzeiro do lgauçú

[ 1 ] refeição

Principal Original R$ 26,83
Principal Corrigido (de 01/2021 a 02/2023) 32,32

[ 2 ] marmita

Principal Original R$ 17,00

Principal Corrigido (de 01/2021 a 02/2023) 20,48

Total das Parcelas: R$ 52,80

Total da Conta R$ 52,80
Importa a presente conta em CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Memória de Cálculo

Média Aritmética entre o INPC do IBGE e o IGP-DI da FGV (Decreto n'’ 1.544 de 30/06/1 995) de Janeiro de
2021 até Fevereiro de 2023

Localidade, 14 de fevereiro de 2023

Everton Mueller
OAB/PR 32.886

Conta: municipio refeiçoes
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ãÃUNiCIPÊ© DE €RUZEBR© DO iGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

r

E-mail: cruzeiro@wIn.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu . PR - CNPJ 95.589.230/0001 JH

DECRETO NO 5304/2023

SÚMULA: Institui tabela de valores, mediante pesquisa de

mercado, para pagamento de refeições tipo "buffet
livre" e "marmita n'1,08't, visando credenciamento
de pessoas jurídicas do ramo de restaurante ou
congênere para prestação de serviços no âmbito do
município de Cruzeiro do Iguaçu - Pr, e dá outras
providências.

LEONnR ANTÔNio GELEEEN, PREFEiTO MUNiCH,AL
IDE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eg nos
}termos que asseWa o inciso VIII do Artigo 68 da Lei Org&doa Mrnúcipal,

DECRETA:==••gn qi Fin•iu nn•gienne ing••gin =

Art.1'’ - Fica ipstituída no âmbito do Município de Cruzeiro do

}Iguaçu a presente tabela de valores, mediante pesquisa de mercado, para pagamento de refeições tipo
É"buKet üwe" e "marmita n' 08", visando credenciamento de pessoas jurídicas do ramo de
estaurante ou congênere para prestação de serviços, conforme segue:

TABELA DE VALOR - REFEIÇÃO .tBUll't''ET LIVRE„

Item
1

Área
Alimentação
ou congênere

Descrição
RefeiÇãI
"bu#et livre", com o seguinte cardápio: 02 tipos de carnes,
02 tipos de massa, 04 tipos de salada (verduras e legumes),
arroz, feijão e acompanhamentos, acomparlhado de 1 (um)
re#igerante lata 350 ml, ou água mineral. As refeições
deveram ser servidas em local apropriado, com mesas e
cadeiras em número suâciente.

Valor Unit.

FWê1
R$ :32,32

TABELA DE VALOR - REFEI(,'ÃO "MARMKIA"

Item
1

Área
O

ou Gongênere

Descrição

mação de empresa do ramo de restaurante ou
congênere para fornecimento de marmitas (marmita n'’ 08),
incluindo reBigerante lata 350 ml, para funcionários a
serviço do municipio coin o seguinte cardápio minimo: (02
tipos de carne, 02 tipos de massa, 05 tipos de saladas,
(verduras e legumes) 02 tipos de arroz, feijão e
acompanhamentos, Local da prestação de serviço:
Crllzeüo do Iguaçu.

Valor Unit.

R$ :20,48

1
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ãÂUN!€!Pg© DE CRUZEiRO DO iGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

r

E-mail: cruzeiro@wIn.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001 JH

:tT@
Art. 2' - Revogadas as disposições,em contrário e, em especial o

n'’ 4689/2021 de 15/01/2021, o presente Decreto entrará em vigor nesta data. = !

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do =guaçu -
fevereiro doEstado do Paraná, aos,Pezesseis dias do mês de

ano de dois mil e vin

7N@ ANtÔNIO Gl Hn

PREFEITO

SEC
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DgárÊo OHeÊãÊ dos Municípios do

Sudoeste do Paraná

Sexta.Feüa, 17 de Fevereiro de 2023 Ano XII - EdiÇão Ne 2802

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEI RO DO IGUAÇU

DECREro N' 5304/2023

SÚMULA: InstItuI tabela de valores, mediante pesquisa de mercado, para pagarnento
de refeições tipo -buffet livre- e -marmita n'1 08-, visando credenciamento de pessoas
jurídicas do ramo de restaurante ou cangênere para prestação de servIços no âmbito do
município de Cruzeiro do lguaÇthPr, e dá outras providêncIas.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PRÊFEITO MUNICIPÀL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU–
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos que assegura o
inciso VIII do Artigo 68 da Lei Orgânica Municipal. DECREFA:
ArLl'’-Fica Instituída no âmbIto do MunIcipio de Cruzeiro do Iguaçu a presente tabela de
valores, mediante pesquisa de mercado, para pagamento de refeições tipo -buffet tivre" e
"marmita n'’ DY, visando credencIamento de pessoas ]urídicas do ramo de restaurante ou
congênere para prestação de serviços, conforme segue:
TABELA DE VALOR-REFEIÇÃo -BUFFEr LIVRE-
Ibm 1 bea

i 'bu#8tlivre'. com o

seguIa:e a«fá,So: 02 tlpag do ames. 02 tip08d8 massa. t)4 üpos da saladaou
{venlutas e legumes). ortH íeij30 g acDmaanb8a3 ce

{um) alq8ante lata 350 IIi, au água m.nela1. As ©l©çõ8s dovenm ser
ç8d8lra3 em número 8uiiçgen19.servidos em k)caI corn

TABELA DE VALOR–REFEIÇ'ÃO “MARMITA'’

-;;=a=e==t=;;g&nere para íornedrrento
de marmitas (marmRa n' 08), IncIuincto r8lnQerante lata 350 m1, paa lwleonérics 6

serviço do muck#pio am o s8ouinte card ópIo mInima: (02 tipos de cano, 02 liNS

de massa. 05 tlpas de gabelab (v eregras e legumes) C>2 tipos de 6aaz. feiJão o
68 servio: CruzeIro do Iguaçu.Load aa

Art. 2a-Revogadas as disposições em contrário e, em especial o Decreto n' 4689/2021 de

15/01/2021, o presente Decreto entrará em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do IguaÇbEstado do Paraná, aos dezesseis
dIas do mês de fevereiro do ano de doIs mil e vinte e três.
LEONIRANTÔNIO GELHEN - PREFEITO - Registrose e Publique-se.
GELCENOIR LEERIAS DA SILVA- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Matéria publicada no DIÃRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 17/02/2023.
A verinc.ação de autenticidade da rnatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br

Página 1
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para aquisição de marmitas n')8

e refeição comercial buffet livre com valores estabelecidos pelo Decreto 5304/2023,
que atendem as especificações, condições, quantidades e exigências constantes no
termo de referência.

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de fevereiro de 2023.

Secretário Mun. de Planejamento e Finanças

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação para 2023:

03 Secretaria Municipal de Administração;
001 Atividades Administrativas

04.122.0003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas;
3.3.90.30.00.00 Material de consumo;

05 Secretaria Municipal de Habitação, Urbanismo e Obras;

002 Deparlamento de Urbanismo;

15.452.0006.2015 Manutenção dos serviços Urbanos;
3.3.90.30.00.00 Material de consumo;

003 Departamento de Obras;

15.452.0006.2016 Manutenç80 do Departamento de Obras;
3.3.90.30.00.00 Matellal de consumo;

06 Secretaria Municipal de Transportes;

001 Secretaria de Transportes
26.782.0007.2017 Manutenção das Atividades do Transporte;
3.3.90.30.00.00 Material de consumo;
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

nDTTAL DB cnAMAMnNTO PÚBLiCO w o03/2023
BXCLIJSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRBSAS DE

PB(2UnIgO PORTB E MICROBMPRBBNDBDOR INDIVIDUAL W1)

i. --- 130 PR(}€3ESSa

!.i o MUNieÍPi® DB CRtíz©íR© ®© iGUAÇU, Estado do Paraná, através de
seu Presidente da Comissão de Licitação, torna público que estará efetuando
credenciamento de interessados para prestar serviços constantes no objeto deste
edital, às C39:oO horas do dia 22/03/2023 , na sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 - centro, onde
estará recebendo propostas, para prestação de serviços abaixo especificados,
que deverão ser apresentadas nos termos e condições estabelecidas neste Edita:
e seus anexos, para atender a Administração Pública municipal e as secretarias
do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

i,2 O recebimento do Envelope nÉ ! (um), eonteneio a PROPOSTA DE
SERVIÇOS, dar-se-á até no dia 22/C)3/2©23, às 08:55 horas, no Protocolo de
Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do iguaçu – PR, sito a Av. 13 de
maio, 906 - Centro do Município.

:E.3 A abertura dos envelopes dar-86.á no me9nio loeal supra estabelecido, C)9:00
horas

20 ©8LfaT6
2.1 O presente edital tem objeto CHAMADA PÜBLleA PARA CREDENCIAMENTC
DE PESSOAS JURÍDICAS DO RAMO DE RESTAURANTE OU CONGENERE
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME TABELA DE VALORES
FIXADA PELO DECRETO N' 5304/2023, os quais são parte integrante deste
edital

2.2 C) forneeimento ocorrerá de acordo ean a demanda, linritada aos
quantitativos estipulados na Planilha de Programação. (ANEXO II) .
2.3. Os interessados credenciados deverão atender os servidores em
estabelecimento próprio e estarem estabelecidos no município de Cruzeiro do
Iguaçu, estado do Paraná.

3 - DÁ UTiLiZAÇÃO @ FÍNALiDADB DO CHAMAMENTO
3.1. Poderá utilizar-se deste a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.

c e-a r m
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022(aRmaR.com - Telefone: (46) 3572-8018

Página 1
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MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná
f

3.2. Deste chamamento público resultarão empresas classificadas, que fírmarão
contratos com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, com base no art.
25, caput, da Lei n'’ 8.666/93, que terá vinculo a este edital com suas cláusulas
e Minutas, aos Documentos e às Propostas apresentadas pelas proponentes do
certarne

4 - e©R©íÇÕBS PARA PÀRTíeiPÀÇÃ® N®sT8 eBARãÂÊã©WY©
Os interessados em participar deste certame deverão estar adequados as
condições estabelecidas no Item 07.

8 e paRWXA 88 APRBB©NTÂÇÃ© DOB BRI7BE,ops9 8 DA eÂRTA DE
CREDENCXAMENT©
5. 1 A carta de credenciamento deverá ser preenchida com os dados da pessoa
jurídica que irá participar do certame e assinada pelo proponente (anexo VI). O
credenciado deverá apresentar-se munido do documento oficial de
identificação;
5.2 O envelope n'’1, contendo a proposta de Serviços, deverá ser entregue na
data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente
fechados, constando da face os seguintes dizeres:

PREF®ITU IRA R&tJNICIPAL DE CRUZEIR© D© IGUAÇU

BDITAL DZ CHAMAãaBNT© PfJBLICO NO ©©3/2©23

©WEb©P® Na ! ' PR©P©§TA DB §©RylÇ©g

?®©?©gSgTBg T'., _q_„,_,ú%,WXA,,B,. AH,M,*_,_ .

5.8 " Ca80 o pfâpe 7,ente 8neamintr6 um representante para acompanhar o
procedimento licitatório, deverá formalizar carta de Credenciamento,
comprovando os poderes de quern o credenciou, a qual deverá ser entregue à
Comissão, separadamente, por ocasião do início da Sessão de Julgamento.

6 - !’@©Pf3§Tpã
6. 1 Contida no Envelope n” i, eievidanrente assinada pelo proponente ou seu
representante legal, em papel timbrado, redigida em idioma nacional de forma
clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena
de desclassificação, caso a Comissão de Licitação entenda ser relevante tal falta,
ou que comprometa a lisura do certame e deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste Edital, e conter:
a) Identificação do proponente, com nome e endereço; CNPJ, Inscrição Estadual
(se houver) e todas as formas de contato (telefone, fax e e-mail);
b) Dados de identificação de conta bancária, contendo o nome do banco e da
agência, com seu respectivo número, bem como o da conta-corrente;
c) E:spe©i©caçã© clara e cietallracía clos serviços ofertados COIn o número
doCs) lote(s), quantitatiyos de atendiwlento que poderá disponibilizar, desde
que não ultrapasse os quantitativos estipulados no Edital ;
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8} Declaração da Proponente que aceita os valores constantes do DECRETO N'
5304/2023.

»Ê -- ©©6UR8BNT©S PARA BgABlbXTÂÇÃ©
O envelope n'’2, contendo os documentos de habilitação, deverá ser

entregue na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital,
devidamente fechados, constando da face os seguintes dizeres:

PMêàFHETUKA MUNiCIPAL Da eRUZ:©ER© DO x«}BAÇO

EDiTAL DE CWAMAiWBNTC> PÕBLie:€> N' ©©3/2©23

EmBiK>pB N' 2 - DOCUããENTCDS :pARA iiABii/iTAÇÃC>

P®©P©NgNTE:

7.2. Para o cre<áenciarnento, os estabelecimentos, deverão apresentar dentro do
envelope toda a documentação informada abaixo, conforme exigência dos artigos
28, 29, 30, 31 e 32 da lei 8666/93, sendo:
Para Habilitação de Pessoa Jwrâdã©a:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com a última alteração ou
consolidado, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores {awteatí©ad©}; © ramo de atividade da
empresa deve ser ©©!npa€âvei ©©gn o objeto da lâcâtaçã@;
b) Comprovante de inscrição no C3MPi51 VIVi (deverá conter o endereço
eletrônico no rodapé da página);
e} eegÊ:jcíã© C3©njwmÊ:a de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa cia
União, na forma da lei. (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé cia página);
d) :Pr©va de Regularidade para e©m a Fazenda ©;sta«íwal do domicilio ou sede
do licitante, na forma da lei. {deuerá conter o endereço eletrônico no rodapé da
pãgi„al;
e} Prova de Regularidade c©wz a Fazenda Municipal no domicilio ou sede da
empresa licitante, na forma da Lei, aceita pelo prazo máximo de 06 (seis) meses,
contados da data de sua emissão, se outro prazo de validade não constar do
documento {deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página);
q Prova de Regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (:FaM), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, dentro do seu prazo de validade (deverá conter o
endereço eletrônico no rodapé da página);
g) Certidão Negativa de 1Débitos Trabalhista (CNI)T);
h) C;ertidã© Sílnpíifí©acia (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado),
de que está enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, expedida a menos de !8C3(cento e oitenta dias};
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i) Certidão :Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Bxecuçã©
Patrimonial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica,
expedida a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação;
(awtentica«io};
j) EDe©laraçã© que não Emprega Menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7'’ da Constituição Federal e Lei n.'’ 9.854/99;
1) Cópia da Licença Sanitária atualizada fornecida pelo órgão competente do
Município sede da Licitante;
k) !Declaração de idoneidade, devidamente preenchida, carimbada e assinada
pelo responsável legal do proponente;
m) Cadastro de Contribuinte Municipal {AI,VARÃ}, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual,
n) Licença Sanitária do estabelecimento;

8 = PIR€D©©DiMB;NT©
8.1. Serão abertos os Envelopes n'’ 1 - Proposta de Serviços procedida a sua
apreciação, seguindo com a abertura e apreciação do envelope n'’ 2
Documentos de Habilitação.
8.2. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos
no item 6 deste Edital, promovendo-se a desclassificação das proponentes que
apresentarem propostas desconformes ou incompatíveis.
8.4 Julgamento e classificação das propostas de acordo com o Edital.

9 - CRITÉRl© DZ JULGABE®NT©
9. 1. Dentre as propostas das proponentes serão classificadas as proponentes
que atenderem as exigências estipuladas no item 6 e 7, sendo que a

proponente deverá apresentar cotação para todos os itens do LOTE) que vier
a apresentar proposta, c©nf©raIe descrito no Amex® li deste Edital, sob
pena «ie desclassificação.
9.2. Após definidas as proponentes classificadas, será realizada a distribuição
dos quantitativos estipulados na Planilha de Programação, que obedecerá aos
seguintes critérios:

Será somada a quantidade de serviços ofertados por todas as proponentes
classificadas;
Será definido o percentual correspondente a cada proponente dividindo-se
a quantidade dos seus serviços ofertados pela soma total dos serviços
ofertados, o resultado desta, será o percentual que será correspondente a
cada empresa;
Efetuado este procedimento, será lançado o percentual correspondente a
cada proponente sobre a necessidade estipulada na Planilha de
Programação;

0

0

0
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o O quantitativo a ser contratado com cada proponente, será o resultado
desta operação;

o Havendo percentual dizimado, será acrescido o quantitativo até atingir
quantidades igualitárias para cada prestador.

l© - PRAZOS
IC3.1 O período de vigência dos contratos será até 24 meses apos assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Cruzeiro
do Iguaçu.
:ICD.2 A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá
comunicar a sua intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima
de sessenta (60) dias.

1 1- DA ASSINATURA DO CONTRATO
11.1. Homologado o certame e adjudicado o objeto do presente Chamamento, a
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, e convocará o adjudicatârio para
assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco} dias, sob pena de decair ao
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei na
8.666/93
11.2 A Contratante poderá, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes
remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar
parcial ou totalmente o Chamamento, independentemente da cominação
prevista no artigo 81 da Lei n'’ 8.666/93.

12 n DOS VAC>RE:S
12.:1 O Contratante pagará mensalmente ao Contratado, pelos serviços
efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de refeições
servidas mensalmente.
12.2. Os valores a serem pagos pelos serviços prestados serão os constantes do
DECRETO N' 5304/2023, e anexo II deste edital.
O total do presente edital é estimado em :R$:182.08©,OQ (cento e oitenta e
dois mil e oitenta reais e cento)
:12.6 O valor estimado no item anterior não implica em nenhuma previsão de
crédito em favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes
aos serviços efetivamente prestados, desde que autorizados e aprovados, nos
termos do presente Contrato.
12.7. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária:
03.OO – Secretaria Municipal de Administração .

03.01 – Gabinete do Secretário
04. 122.00032-008 – desenvolvimento
3.3.90.30.00.OO – Material de Consumo.

das aÇÕes administrativas .
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05.OO – Secretaria Municipal de Habitação, Urbanismo e obras.
05.02 – Departamento de Urbanismo.
04.122.00032-008 –Manutenção dos serviços Urbanos.
3.3.90.30.OO.00 – Material de Consumo.

O03 – Departamento de Obras.
15.452.0006.2015 –Manutenção do Departamento de Obras.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Transportes.
06.Ol – Secretária de Transportes.
26.782 .OC)07.2017 –Manutenção das atividades do Transportes .

3.3.90.30.00.OC) – IVlateria1 de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Saúde.
07.01 – Fundo IViunicipal de saúde.
IO.301.0008.2019 –Atenção Básica.
3.3.90.30.C)O.OO – Material de Consumo.

08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
08.01 – Departamento de Educação;
12.361.0009.20.27 – Manutenção do ensino fundamental;
339030.000C)00 – Material de consumo
09.OO Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
09.01 Secretaria da Agricultura;
20.606.OC)12.2038 Manutenção e Apoio à Agricultura e Agropecuária;
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
12. secretaria municipal de assistência social
OC)1. Fundo municipal de assistência social
08.248.0016.2044 - Manutenção da assistência social
33.90.30.0000- Material de consumo

12.8 Nos exercícios financeiros futuros, as despesas cor:erão à conta das
dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.

13 - DA APRESENTAÇÃ© DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13 1 A Contratante pagará, mensalmente, ao fornecedor, pelos serviços
efetivamente prestados.
13.2 O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
13.2.1 Valores referentes ao Decreto s3e>4/2©23;
1 – Para efeito de faturamento, o contratado deve encaminhar o relatório dos

serviços prestados até o dia 25 de cada mês.
II- O contratado responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração desse faturamento, que redundem em aumento
das despesas ou perda de descontos;

14 - DA BXTXNÇÃC> B RFBC>XSÃ(> CONTRATUAI,
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14.1. Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos
previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, sem
prejuízo das muItas cominadas no item 15.2 e seus subitens.
14.2 O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante em caso de
rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos
administrativos.
14.3. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de cento
e vinte (120) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o Contratado
negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível poderá ser
duplicada.
14.4. Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo
estipulado e/ou na execução total do objeto contratado, e não ocorrendo o
acordo de prorrogação/ aditivo.
14.5 O presente contrato será rescindido pela Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Iguaçu quando verificadas as seguintes situações, isoladas ou
acumuladas:
14.5.1. Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório, pela
Contratada, de cláusulas contratuais, condições constantes do edital de
Chamamento Público n'’ 003/2023, especificações, prazos e/ou conjunto de
dispositivos legais aplicáveis ao contrato;
:14.5.2 Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada
na prestação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação ao
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu;
14.5.3. Não atendimento das determinações e recomendações regulares
emanadas da fiscalização do Prefeitura Munlcipa1 de Cruzeiro do Iguaçu,
encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato;
14.5.4 Decretação de falência, insolvência ou dissolução da Contratada;
14.5.5 Alteração social da Contratada que importe na modificação da sua
finalidade ou objeto social ou da estrutura social da mesma, desde que resulte
em prejuízos à execução do contrato;
14.5.6 Ocorrência de caso fortuito ou força maior ou fato de terceiros ou ainda
motivo de relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a
suspensão da execução do contrato pelo Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
IWaçu, hipótese em que a C©mtratada será remunerada na proporção da
parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer
indenização suplementar;
14.6 Pela C:©ntratacia, quando ao :Prefeitura Municipal
Iguaçu:
:14.6.:L. Inadimplir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste
contrato admitidas as ressalvas feitas no resguardo do interesse público.
14.7. Na hipótese de rescisão pelo Prefeitura Municipal de Cruzeiro do !gBaçu
com base nos motivos alinhados nos subitens “14.5.1” a “14.5.4”, os valores

«íe Cruzeiro do
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devidos à Contratada até a rescisão permanecerão retidos com o Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do iguaçu, a fim de garantir o ressarcimento de
prejuízos, multas ou perdas e danos decorrentes do (s) evento (s) motivador do
rompimento contratual.

15 - P©NAL}DAD©§,
iNADiRaPI.ER@ENT© C©NTRATtJAL E c©BEETiRaENTO DE ©uTR©S

a

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA © CAS© DB
ATOS

ILl©IT©S
15.1. Ao proponente que desistir da proposta protocolada ou se negar a assinar
o contrato, poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades:
:15.1.1 Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da proposta, que poderá
ser cobrado judicialmente se for o caso;
15.1.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.2. Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos no
Contrato, e na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78 e
88 da Lei nc’ 8.666/93, a Prefeitrrra ãarlíli©ipal de Cruzeiro do Iguaçu poderá,
garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do
artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar à contratada as seguintes
sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, conforme a gravidade da falta:
15.2.1 Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas
irregularidades;
15.2.2 Multa de 5,O % (cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo que, A
Contratante, para garantir o fiel pagamento desta, reserva-se o direito de reter o
valor contra o crédito gerado pela Contratada, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, e/ou cobrar judicialmente se for o caso;
15.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
15.2.5. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a do subitem
15.2.6 facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15.2.7 A parte que inadimplir o presente contrato, dando causa à sua rescisão,
responderá pelas perdas e danos ocasionados à parte inocente, as quais
compreenderão os prejuízos diretos experimenta(Ios e bem assim os lucros
cessantes e danos emergentes decorrentes da inadimplência contratual.

16 - F©RMA DE F©RNECIREENT©
Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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16.1. Os serviços devem ser executados de acordo com este edital, e minuta de
Termo de Credenciamento que fazem parte integrante deste edital. A
CREDENCIADA deve fornecer as refeições aos servidores municipais, conforme
disposição contida no Anexo I deste Edital, consoante autorização da Secretaria
de finanças e planejamento.
Os serviços deverão ser discriminados em fichas individuais, cada servidor
municipal deverá assinar de forma legível.

18 - DO C©NTR©LB, AVALIAÇÃO, VISTORiA E FXSCALIZAÇÃ©
18.1 A execução do contrato será avaliada pelos órgãos competentes da
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, mediante procedimentos de
supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas neste Edital.
18.2 A fiscalização exercida pelo Contratante sobre serviços ora contratados não
eximirá o Contratado da sua plena responsabilidade perante o Contratante, ou
para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
contrato .

:18.3 O Contratado facilitará ao Contratante o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que Ihe forem
solicitados pelos servidores do Contratante designados para tal fim.
18.4. Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa,
nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos
administrativos.

19 - DAS ©BRIGAÇÕES D©S F©RNECED©R©S
19.1 O Contratado não poderá cobrar do usuário, qualquer complementação
aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato,
responsabilizando-se por qualquer cobrança indevida, feita ao usuário ou seu
representante.
19.2 Apresentar ao Município de Cruzeiro do Iguaçu, quando solicitado,
comprovantes de regularidade para com as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciârias e tributárias;
19.3 permitir, a qualquer tempo e hora, o acesso dos fiscais da contratante em
suas dependências, para supervisionar e acompanhar o correto cumprimento do
que foi contratado, conveniado ou acordado;
19.4 cumprir as obrigações assumidas decorrentes do presente edital, nos
prazos aventados e qualidade exigida;
19.5. Responsabilizar-se por todas
natureza, com o pessoal de sua contratação, necessários à execução do

as despesas e encargos de qualquer

contrato, inclusive os encargos relativos à Legislação Trabalhista, Previdenciária,
Acidentes de Trabalho e/ou outros semelhantes;
19.6. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem à contratação;
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19.7. Realizar adequação da operação burocrática de faturamento e pagamento
de despesas originadas a partir dos serviços prestados junto aos Processos de
Controladoria Financeira, Assessoria Jurídica e de Infraestrutura da
contratante;

20 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO C©NTRATADO
2©.1 O Contratado é responsável pela indenização de dano causado ao usuário
e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de
negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados,
profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao Contratado o direito de
regresso
2©.2 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos
órgãos competentes não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado nos
teIInos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.
20.3 A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de
danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos
termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

21 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
21.1. Efetuar o pagamento conforme item “ 12” ;
21.4 vistoriar, periodicamente, as instalações do prestador, visando verificar a
manutenção das condições satisfatórias constatadas por ocasião da contratação;

22 - RECURSOS E PUBLiCAÇÃO
22.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n'’ 8.666/93, o qual será recebido e processado nos
termos ali estabelecidos.
22.2. Os proponentes declarados Desclassificados na forma do item 6, poderão
interpor recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data em que tiverem ciência da decisão recomenda.
22.3. No que concerne a publicação dos resultados, do julgamento das
propostas, os mesmos, para todos os fins, considerar-se-ão devidamente
divulgados/publicados, na data em que ocorrer a abertura dos envelopes de
Proposta de Serviços. Assim, as atas das Sessões Públicas, que retratam os fatos
ocorridos, estarão disponíveis, a todos os interessados, ao término das sessões,
junto a Comissão Especial de Licitações, na Sede Administrativa da Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.
22.4 A ciência do resultado para efeito de contagem do prazo recursal será
considerada, da data da reunião em que foi divulgada a decisão e registrada em
ata
22.5. Os motivos de caso fortuito e/ou força maior compreendidos no Direito
Civil, deverão ser notificados e comprovados por escrito ao :Município de
Cruzeiro do Iguaçu, dentro de 5 (cinco) dias úteis de suas ocorrências, e, desde

Avenida 13 de maio – 906 – Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiquacu2022{aRmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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que admitidos como tal, não serão incluídos na contagem dos prazos assurr.idos
pela Contratada.

23 - DOS RECtJRS©S PRO©E$$tJAIS
23.:1. Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste instrumento, ou de sua
rescisão, praticados pelo Contratante, cabe recurso no prazo de cinco (5) dias
úteis, a contar da intimação do ato.
23.2 Da decisão de rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, pedido de
reconsideração, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da intimação do ato.
23.3. Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do subitem 22.2
deverá manifestar-se no prazo de quinze (15) dias e poderá, ao recebê-lo,
atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de
razões de interesse público.

24 - ©!SP©SXÇÕES ©BRA 18
24. :1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente
serão prestados quando solicitados a Comissão Permanente de Licitação, na Av.
13 de maio, 906, Centro, Fone (O}w46)35728000 Cruzeiro do Iguaçu – PR;
24.2 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão Especial de Licitação e pelos proponentes presentes;
24.3 A Promotora se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial
ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização;
24.4 A promotora poderá realizar diligências durante o processc de
Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres necessários à
fundamentação da decisão.
24.5. Nos casos omissos do presente edital será aplicado o disposto na Lei de
Licitações, obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos das
Leis n'’ 8.080/90, 8.666/93, Lei Estadual n'’ 15.608/0
7. Decreto Estadual n.'’ 4.507/2009, suas alterações e demais legislações
aplicáveis .

25 - ANa:XDS í)© ©DiTAL
25. 1– Amex® l – Minuta do Futuro Contrato de Prestação de Serviços;
25.2 - Anexo 11 -Tabela de valores;
25.3 - Agl©x©, X 11 - Modelo de Declaração Aceitando Valores do DECRETO N'
5304/2023(ie 25/ 04/2023;
25.4 - Anexo iV - Modelo Declaração Idoneidade;
25.5 - Anexo V - Modelo Declaração disponibilidade de atender plenamente a
demanda;
25.6 - Anexo V 1 - Modelo carta de credenciamento;

Cruzeiro do Iguaçu/Pr, 17 de janeiro de 2023
Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmaü.com - Telefone: (46) 3572_8018
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SIRLEI DA ROCHA WOSNIAK
Presidente da Comissão

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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ANBx© i - MiNUTA DO FtJTtJR© CONTRATO Da
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

©©NTRAT© NO / 2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA

PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 1(}UA(,'U/PR, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à
Avenida 13 de maio - 906, representada neste ato pelo Prefeito Municipal em
Exercício Exmo. Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , doravante denominada
CONTRATANTE, e a Empresa , inscrita no
CNPJ: , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu sócio Gerente Sr. , portador do RG: -
SSP-PR, CPF: , ajustam entre si o presente contrato, a ser regido
pela Lei nc> 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, nos termos do
Chamamento Público n'’ ©©3/2C>23e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto: O Presente termo é o CHAMAMENTO
PÚBLICO para credenciamento de empresas no ramo de alimentação ou
congênere para fins de fornecimento de (marmitas n'’08) e refeição comercial
buffet livre com valores estabelecidos pelo Decreto n'’ 5304/2023, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor total do presente contrato é para o Lote ... o valor de R$:................
(...........), por refeição mais refrigerante perfazendo o valor total de R$:. ..........
( ,)

Os serviços prestados serão pagos após último dia útil de cada mês em que os
serviços foram prestados, contados 10(dez) dias úteis após apresentação da nota
fiscal (com os devidos tickets) comprovando a execução dos serviços
O Contratante pagará mensalmente ao Contratado, pelos serviços efetivamente
prestados, a importância correspondente ao número de refeições servidas
mensalmente.
Os valores a serem pagos pelos serviços prestados serão os constantes do
DECRETO N' 5304/2023, e anexo II deste edital.

g 1'’. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte
dotação orçamentária:
CLÁUSULA TERCEIRA– Do prazo de vigência do contrato:

Avenida 13 de maio – 906 – Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022 agmail.com – Telefone: (46) 3572-B018
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03 .OO – Secretaria Municipal de Administração .
03.Ol – Gabinete do Secretário.
04. 122.00032-008 – desenvolvimento das
3.3.90.30.00.OO – Material de Consumo.

aÇÕes administrativas.

05.OO – Secretaria Municipal de Habitação, Urbanismo e obras.
05.02 - Departamento de Urbanismo.
04.122.00032-008 –Manutenção dos serviços Urbanos.
3.3.90.30.00.OO – Material de Consumo.
003 – Departamento de Obras.
15.452.0006.2015 –Manutenção do Departamento de Obras.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
06.OO – Secretaria Municipal de Transportes.
06.01 – Secretária de Transportes.
26.782.0007.2017 -Manutenção das atividades do Transportes.
3.3.90.30.OO.00 – Material de Consumo.

07.OO – Secretaria Municipal de Saúde.
07.Ol – Fundo Municipal de saúde.
10.301.0008.2019 –Atenção Básica.
3.3.90.30.OO.00 – Material de Consumo.

08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
08.01 – Departamento de Educação;
12.361.0009.20.27 – Manutenção do ensino fundamental;
339030.000000 – Material de consumo
09.OO Secretaria Municipal de Agdcultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
09.01 Secretaria da Agricultura;
20.606.0012.2038 Manutenção e Apoio à Agricultura e Agropecuária;
3.3.90.30.00.OO – Material de Consumo.
12. secretaria municipal de assistência social
001. Fundo municipal de assistência social
08.248.0016.2044 - Manutenção da assistência social
33.90.30.0000- Material de consumo
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
0 presente contrato terá vigência até 24 zmeses, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo e consensual se a administração achar conveniente, nos

art. 57 item iI da Lei 8.666/93 com suas posterioresprecisos termos do
alterações.

Parágrafo (J 11ico
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um
ano contado da data do orçamento estimado, em _/ /_ (DD/MM/AAAA).
3.1. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo
contratante, do índice _(INPC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

Avenida 13 de maio - 906 – Centro – CEP 85598-000
CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocntzeirodaiquacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.3. No caso de atraso ou não divulgação doCs) índice (s) de
reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s) .

3.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s) .

3.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão)
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.
3.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
ACS) CREDENCiADAS(S) obriga(m)-se:
I - Executar os serviços em conformidade com o este termo de credenciamento.
II - Arcar com encargos trabalhistas, fiscais,
previdenciârias,comerciais,embalagens, fretes, tarifas, seguros, descarga,
transporte, tributárias, material,responsabilidade civil e demais despesas
incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços.
II a. Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos,
taxas), contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-
de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros,
equipamentos e ferramenta1, transporte de material, de pessoal, estadia,
hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessórios e/ou necessárias, não
especificadas neste contrato.
iII - Cumprir fielmente o termo de credenciamento, em compatibilidade com as
obrigações assumidas.
IV - Prestar informações sobre os serviços.
V - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
durante toda a execução do termo de credenciamento e em compatibilidade com
as obrigações assumidas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
Compete a CREDENCIANTE: Efetuar o pagamento para a CREDENCIADA,
conforme previsto neste termo de credenciamento.

CLÁUSULA SETIMA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o

equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzehodoiguacu2022agmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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CLÁUSULA OITAVA - O não cumprimento ou cumprimento irregular das
obrigações constantes no presente contrato poderão ser aplicadas a
CONTRATADA quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei
n. ' 8.666/93, bem como as demais penalidades dispostas no edital.

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma:
1 - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de
atraso injustificado na execução do contrato;
11 - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução
parcial;
iii - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução
total

CLÁUSULA NONA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.'’
8.666/93, serão formalmente motivados nos autos do respectivo processo.

CLÁUSULA DECIIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de
suas condições, serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo
aditivo e na conformidade da Lei vigente.

CLÁUSULA DE:CIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA reconhece os direitcs da
Administração constantes no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores .

CLAUSUI,A DEC:IMA SEGUNDA – A CONTRATADA signatária fica
expressamente vinculada aos termos da proposta da licitante.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O presente contrato é complementado e

integrado pelas regras constantes no Chamamento Público n'’ ©Q3/2©23.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Faz parte integrante, o Edital de Chamamento
Público n'’ ©©3/2©23e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal
n'’ 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejau1
pertinentes, aplicando sê-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não
contrariar as presentes disposições.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA deverá manter, enquanto
vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento
Público nc) oc)3/2e)23.

CLAUSULA DB;CIMA SEXTA - A execução do contrato, bem como os casos nele
omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito
público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos

Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000
CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: bcitacaocruzehodoiquacu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018
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contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n'’
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos,
Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na
presença de duas testemunhas.

Cruzeiro do Iguaçu/PR, de de 2023.

Avenida 13 de maio – 906 - Centro – CEP 85598-000
CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaoonzekodoiquacu202289plan.com - Telefone: (46) 3572_8018
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ANEX© !! -

LOTE 1 - Refeições Prainha Municipal
o–-–– QuarFtm Valor Valor Total

Unitário R$
R$
32,32 64.640,0001 Refeição comercial

(Almoço ou jantar) tipo
comercial, buffet livre,
com o seguinte cardápio:
02 tipos de carnes, 02
tipos de massa, 04 tipos
de salada (verduras e
legumes), arroz, feijão e
acompanhamentos,
acompanhado de 1(um)
refrjgerante lata 350 ml,
ou água mineral. As
refeições deverão ser
servidas em local
apropriado, com mesas e
cadeiras em m'rrnero
suficiente.

2.000 Unid.

Total R$

LOTE: 11 - Refeições aa $e€íe cIo ]Wuaicí©i©
UnidmIOItem Valor

Unitário
R
n3

Valor Total
R$

Refeição comercial 1 3.000
(Almoço ou jantar) tipo

livrecomercial, buffet
com o seguinte cardápio
02 tipos de carnes, 02
tipos de massa, 04 tipos
de salada (verduras e
legumes), arroz, feijão e
acompanhamentos,

96.960,00

acompanhado de 1(um)
refrigerante lata 350 ml,
ou água mineral. As
refeições deverão ser

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000
CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzehodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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servidas em local
apropriado, com mesas e
cadeiras em número
suficiente.

Total R$

LOTE X 11

Item Descrição Quant. Unid.

Unid.

Valor
Unitário

R$

1 20,48

Valor Total
R$

01 mMM-mlnpresa
do ramo de restaurante 1

1.000 o1
ou congênere para
fornecimento de marmitas
(marmita F C)8) ,

incluindo refrigerante de
lata 3501111, para
funcionários a serviço do
município com o seguinte

mínimo: (02cardápio,
tipos de carne, dois tipos
de massa, 05 tipos de
salada, (verdura e
legumes), 02 tipos de
arroz, feijão e
acompanhamentos. Local
da prestação de serviço;
Cruzeiro do Iguaçu.

Total R$

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
CNPJ n'D95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022ragmail.com - Telefone: (46) 3572-8(918
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ANEX© IiI - MODELO DE DECLARAÇÃO ACEITANDO VALORES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N'O03/2023

DECLARAÇÃO

À Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu

A empresa, ===n=

neste ato representada por
e do RG

instrumento, vem DECLARAR
5304/2023 .

. CNPJ .

, portador (a) do CPF n'’
, pelo presente

valores constantes do Decreto
no

que aceita os

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Cruzeiro do Iguaçu, de de 20:23.

(Assinatura do representante legal da empresa e carimbo)

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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AN©X© iv - Ra©DELO DECLARAÇÃO

ÍN©ME DA EMPRESA - CNPJ - BNDEREÇ© - TELEF©NB)

1>BOi;@XAÇÃC>

DECLARAIVIOS, para fins de licitação, que a empresa CNPJ

1 - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7'’ da
Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em
cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n'’ 8.666/93,
acrescida pela Lei n'’ 9.854/99.

III – Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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ANEXO V - M©DEL© DECLARAÇÃO

(N©EaE DA BRãPRESA/PR©FIs$1©NAL - CnY31 cvT – ©NDEREÇ© -
TELEFONE)

DECLARAÇÃ©

Declaramos que a empresa tem a disponibilidade de atender

plenamente a demanda de quantidades dispostas no anexo 1.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente

Avenida 13 de maio – 906 – Centro – CEP 85598-000
CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu20221'ã.gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018
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ANEx© vi - MODELO CARTA DE CREDEN©iARaENT©
(ar©del© cíe cieclaraçã©)

FORA D© EWEL©PZ

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
C©!missão de l/i©âtações
ReC: C:!rai©aiment® Pfl}tlic® n. ' ©© 3/2023

A

empresa. . . ............................................. ..estabelecida.. ........................................
................inscrita no CNPJ n'’................................................através do

presente, credenciamos o Sr..............................................,portador da cédula

n'’,............................................. a participar da licitação instaurada pelo

Município de Cruzeiro do Iguaçu, Chamamento Público n.'’ 003/2023, na

qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para

pronunciar-se em nome da empresa,bem como formular propostas, lances e

praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

A

de identidade n'’......................................de do CPF

., em & de 2023.

Assinatura devidamente identifIcada do
Responsável legal da !ãcit:ante

Carimbo da CNPJ da ewlpresa
Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000
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PARECER JURÍDiCO riQ. 003/2023 - CHAMADA PÚBLICA

E>3: Pr©cura€§orã Juri€ãica

Ao Sr. Prefeito iblunieêpaÊ €í© Municipio de Cruzeiro do iguaçu.

A 8?a. Presidente de 8©nr iss86 de Li6iÊãção do Mun§eipiô de Cruzeiro do
Iguaçu.

Às 8un 8: Chamada Pública n. 883/2023,

Objeto: €3 presente editai tem objeto ehalnarnento público
para credenciamento de empresas interessadas no ramo de
alimentação ou congêneres para fornecimento de marmitas e
refeição comercial buffet livre (...),

Valor Máxirnõ: R$ 182.080,00 (cento e oitenta e dois mil,
oitenta reais)

818$ fG1 8nvi8d8 peiü Sra. PresIdente eia Cornissâo de

L.ieitaçãõ do Executivo íüunieipãi para anáIIse e posterior emissão de pareeer
quanto ao Eclhai retro referido, relativo a C:;HAMAMENTO PÚBLICO n. 003/2023, o
qual tem como objeto chamamento público para credenciamento de empresas
interessadas no ramo de alimentação ou congêneres para fornecimento de

marmitas e refeição comercial buffet livre (,..), conforme consta do edital.

era âhâii8e ae eeiitài e segundo nosso entendímento, o

mesmo foi redigido dentro das normas consignadas na Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações e subsidiariamente pelas especificações contidas nos

artigos 24 e 25 da Lei Estadual 15.608/20071, visto que presentes as cláusulas

V=JEbn«qHmeÀHe\n=X38;im ;E=+bf;,=Wd#&==»HEnc+

l AR. 24. erüdanotamôir ia é 816 adrntnistraüvô de chamamento púbIIco, prace88ado por edItal, destInado à contratação de servIços junto
àqueles que satisfaçam os requIsItos definidos pela Administração, observado o prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias úteis e
no máximo de 30 (trinta) dias úteis.
Parágrafo único. A Administração Estadual poderá adotar o credenciamento para sItuações em que o mesmo objeto possa ser realizado
simultaneamente por diversos contratados
Art. 25. O processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade competente. ser processado mediante a elaboração de edital pelo
órgão púbIIco Interessado e atender aos seguintes requisitos:
1 . explicitação do objeto a ser contratado:
II - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;
III - possibilidade de credenciarnento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa fisica ou juridica;
IV - manutenção de tabela de preços dos diversos servIços a serem prestados. dos critérios de reajustamento e das condIções e prazos para
o pagamento dos serviços;
V - rotatividade entre todos os credenciados. sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado;
VI - vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada;
VII - estabelecimento das hipóteses de descíedenciamento. assegurados o contraditório e a ampla defesa;
VIII - possibilidade de rescisão do ajuste, pela credenciado, a qualquer tempo, mediante notificação à Administração com a antecedêncIa fixada

IX . previsão de os usuários denunciarem irregularidade na prestação dos serviços e/ou no faturamento,

§2'. O pagamento dos credencIados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor pré-definido pela Administração. a qual
S l'’. A convocação dos interessados deverá ser feita mediante publicação na forma do Sl'’ do art.26.

pode utilizar.se de tabelas de referência.

no termo
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essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou

discriminações.

A modalidade escolhida para o presente procedimento
licitatório se adéqua ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto e
se coaduna com a legislação supracitada quanto ao credenciamento.

C3umpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado observando a antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do artigo 24 da Lei Estadual 15.608/2007.

Informa ainda que o departamento contábil, certificou que há

dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto do respectivo edital.

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na legislação vigente, devendo ter seu normal

prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos os
mesmos devem ser publicados.

Este é nosso entendirnerÉo

o parecer que submi

Cruzeiro do lgu;

RA
PROCÚRÂDORÂ

jurídico.

a apreciação superior.

fevereiro de 2023.

JURÍDICA
OAB/PR 59.899



180838
MUNICÍPiO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU

Estado do Paraná

AViSO DE CHAmADA Pt'JBLiCA N' ©©3/2©23

©BJECFO: Do presente termo é o CHAMAMENTO PÚBLICO para credenciamento de
empresas no ramo de alimentação ou congênere para fins de fornecimento de
(marmitas n'’08) e refeição comercial buffet livre com valores estabelecidos pelo
Decreto n'’ 5304/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.
DATA E HORA 1)8 ABERTURA: Dia 22 de março de 2C32:3, C39:OC> horas.
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 – Centro, Cruzeiro do Iguaçu –
Paraná
DISP®:NXBi1,11>ADa DO ©DITAl; B iNFC>RMAÇÕ©S: A presente Chamada Pública
poderá ser obtida através da webpage: http:/ /www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e
demais informações através do telefone/fax (Oxx46) 3572-8000 e email:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr .gov. br

í@u ., m,€)Higeífo 6

âLÚ**pg©8ã:

17 de fevereiro de 2023.

mv mc [mammTa;p 85598-oDa
CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocrunirodotRuacu2022'a:gnrail.com - Telefone: (46) 3572-8018



Dãárã© OHcããi dos Municípios do
Sudoeste do Paran§ 0 0 03 9

Terça-Feira, 21 de Fevereiro de 2023. Ano XII – EdiÇão Na 280S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

À\ri so Dn CHAMÂDA eÚBLrCA w' ©03/2023

(>BJBTC>:Do presente termo é o CHAMAMENTO PÜBLIC;O para credenciamento de
empresas no ramo de alimentação ou congênere para fins de fornecirnento de
(mal rnitas n'’08) e refeição comercial buffet livre com valores estabelecidos pelo
Decreto n'’ 5304/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste irlstrurnento.
DATA a 3í€DRA 13B ÃBi$RTtJKÂ: E>!a 22 de março de 2©23, C39:OC) horas.
Le>CAL DA CHAMADA Pi’JB!,:i©Ã: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 – Centro, Cruzeiro do Iguaçu –
Paredlá
!>lSPC}NÍBELi!>Ã13® i>(> BDITAL B iNF©mWAÇÕB§: A presente Chamada Pública
poderá ser obtida através da webpage: http://www.cruzeirodoigpacu.pr.gov.br/ e
demais informações através do telefone/fax (Oxx46) 3572-8C)OO e email:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br

Cruzeiro do Iguaçu - PR, 17 de fevereiro de 2023.

Presidente da Colnlssã©
f/J.qU 7979

Matéria pubIIcada no ERÁRIO OFiCIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 21/02/2023-
A veri6cação de autenticidade da rnatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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