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Memorando lnterno - SNiIECE Balsa Nova, 18 de dezembro de 2019

Prezados:

A Secretaria Municrpal de Educaçáo, Cultura e Esporte, vêm mui respeitosamente

através desta solicrtar abertura de chamada pública para aquisiÇão de Merenda Escolar

(Hortifruti), no Programa de Agricultura Familiar, conforme especiÍicaçôes em anexo, para

atender à necessidade desta Secretaria, com pÍevisão de ate 31 de dezembro de 2020

Considerando um investimento de até R$ 109 997,60 (Cento e nove mil, seiscentos e

cinquenta e sete reais e sessenta centavos), para dar suporte orçamentário e financeiro, segue

abaixo:

PROJETO/ATIVIOÂOE

08.001
12.361.00082-051

CONIA

1970

OÉTALHAMENÍO OA DESPESA:

3.3.90.32.00.00

FONTE OE

RECURSO:

111

PROJEÍO/ATIVIOADE:

08.001
12.365.00082-058

CONTA

2460

OETALHAMENTO OA DESPESA

3.3.90.32.00.00

FONTE DE

RECURSOI

't15

PROJEÍO/ATIVIDAOE:

08.001
12.365.00082-062

CONTÀ

2730

OETALHAMENTO OÀ OESPESA:

3.3.90.32.00.00

FONTE OE

RECURSOi

111

Na expectativa, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a Vossa Excelência

protesto de consideraçáo e distinguido apreço

SecretáÍio Municipal de Educação, CultuÍa e Esportês

llmo Sr

AOILSON PORTELA FRANCO

Secretáno Municipal de AdminisÍaçáo

Nesta

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA _ PARANÁ
Avenida Brasil, 665 I CentÍo I CEP 83 050-000 | Fone; 41 3636 8000 | vwwv balsanova pr gov br
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oRÇAMENTO

EMPRESA FORNECEDORA : ALCEU S. BUBNIAK E CIA LTDA

CN PJ : 76.251 .1O7 /OOO1.-7 4

Lista de produtos e chamada pública alimentação escolar 2020

AGRICULTURA FAMILIAR

Datata salsa
amote/ mor ote

BALSA NOVA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019

ERNA

,- 76.25t.10710001.7+

ATCEU S. EUBNIAK
E CIA LTDA.

ruA |GUAçU249.CEflTRo

ú5P 83.6s0.0m. B^l sA NovA. PII

Item Unidade Quantidade Preço
Abobora moran ga kg 100 3a

kg 100 \\o
Aipim/ mandioca kg 300 42o
Alface crespa unidade 500 4çc.
Batata doce kg 200 âüo
Batata inglesa kg 4000 .? >(,

ks 500 5.,?,/)
kg 2000 3 dY,
kg 500 ab

Brocolis 300 -3 So
Caqui kg 500 .3 Sô
Cebola branca kg 1000 n-q)
Cebolinha verde 4009 maÇo 200 3Sp
Cenoura kg 3000 l1g)
Chuchu kg 300 2\o
Couve flor 300 34o
Couve manteiga 400 g maÇo 100 o 6o
Espinafre 4009 maÇo '100 3@
Feijão preto kg 800 2A

kg 2500 4 q-)I aranja pera
crmão rosa kg 100 6%

ks 2000 il g5[ttlelancia
400Milho verde sem palha kg \\o

1000Morango kg 46- u)
Pessego kg 400 3 CÍ,

kg 50 v30Pimentão verde
kg 50 ?SOPimentão vermelho

Repolho verde 400 @t,).

maÇo 200 3Salsinha verde 4009
Tomate kg 3500 tt no
Uva kgr 1000 B

NI BUBNiAK G ER ENTE

Abacate

Beterraba
unidade

unidade

Unidade



Pode passar o valor dos seguintes rtens:

. Ervilha vagem kg

. Pepino japonês kg

. Abobrinha kg

6

-lS.ZSt.ttii 0r;01"7il

ALCIiJ 5' EUBi'"lirK

E CIA LTDA.

#l',i#Hill;Jftlll'*

K.b^r**k k anU-n^
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t9
orçamento

para prefeitura municipal de Balsa Nova

empresa fornecedora:Alceu S. Bubniak e Cia Ltda

Cnpj 76.251 107 /0001-74

JABUTTCABA (KG) 5

uvA vrroRtA (KG) /"lo %:,

NEcTARINA (KG) .5 SO

Balsa Nova, 01 de dezembro de 2019

Ernani Bub ak socro gerente
4- /<_



Lista de produtos e chamada pública alimentação escolar 2020

AGRICULTURA FAMILIAR

Cebola branca
bolinha verde 400

Pimentão vermelho
olho verde

Item Unidade Quantidade Preço
Abóbora moranga kg 100 \ ç-a\
Abacate kg 100 a§Ô
Aipim/ mandioca descascada kg 300 boô
Alface crespa unidade 500 \SS
Batata doce kg 200 â§§
Batata inglesa kg 4000 3§§
Batata salsa kg 500 ?5§
Bergamote/ morgote kg 2000 ãs c,
BeteÍraba kg 500 Q.§s
Brócolis unidade 300 .i) so
Caqui kg 500 §.so

kg '1000 §5§
maço 200 \5ô

Cenoura kg 3000 3§ô
Chuchu kg 300

----------õ N.\/-/ \P
Couve flor unidade 300 3"S§
Couve manteig a4009 maço 100 Nc- a\

Esprnafre 4009 mâço 100 -5 ry§
Feijão preto kg 800 ts§
Laranla pera kg 2500 P^3A
Limão rosa kg 100 c\ §t
À/elancia kg 2000 \ §§
Milho verde sem alha kg 400 jaA
Ít4oran o kg 1000 so
Pesse o kg 400 Qso
Prmentão verde kg 50 q§a

kg 50 q
Unidade 400 5§

maço 200 E) a"§
Tomate kg 3500 j
Uva kg 1000

Salsinha verde 4009

T r\c os

t}



Lista de produtos e chamada pública alimentação e§colaÍ 2020

AGRICULTURA FAÍTILIAR
Eem

Abóbora moranga

Beterraba
Brócolis
Caqui
Cebola branca
Cebolinha verde 4009

Cenoura

Mandirituba 20 de Novembro 2019

+'**

,l

Pre

5,9
4,8

2,1

3,5
3,8

4,9

3,9

5,2
4,3
3,9

2,8
3

4,2

3,2
5

3,2
3,5

OuantidadeUnidade
3,5kg í00

100kgAbacate
300kgAipim/ mandioca descascada
500unidade

kg 200
kg

Alface crespa
Batata doce
Batata in

kgBatata salsa

4000

2000
500

kgBergamote/ morgote
2,8500kg

300unidade
kg 500

1000kg
200maço

3000kg
300Chuchu
300unrdadeCouve flor
100maçoCouve mantêiga 400 g

100maçoEspinafre 4009
800kgpretoFei

2500kgLaranja pera
100kgLimão rosa

2,92000Melancia
6400kgMilho verde sem palha
'191000kgMorango
3,9400kgPessego

Ê50kgPimentão verde
o50kg

3,5400Unidade
Pimentão vermelho

Repolho verde
3,5200maçoSalsinha verde 4009
63500kgTomate Ií 000kgUva

ENDEREçO: ESTRADA DO GANCHINHO BOTIATWA, S/ Ns CIDADE MANDIRIruBA PR

hortif ruti8ranieiÍosmaóado@Bmail'com

NNáO SOCIAL: JOSE PAUTO MACHADO EIREL! ME

CNPJ: 22.915.45s/0001-70
(m

I

I

I

I

I

3

I

I
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\Sa$'
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Memorando 4653/2019 - SMA
Assunto: Procedimento Licitatório - Aquisição de (hortifruiti) para merenda
escolar.

Balsa Nova, 19 de dezembro de 2019

Prezados,

Encaminha-se memorando interno, emitido pela Secrêtaria

Municipal de Educação, Cultura e EspoÉes, visando a abertura de chamada

pública para aquisição de merenda escolar no programa de agricultura familiar.

Considerando um investimento de até R$ í09 997'60 (Cento e

nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)'

Desta forma, autorizo o andamento do processo com previsão

de atendimento imediato.

Atenciosamente,

nicipal de Administração

A/c

Juliana Maria de Oliveira

Comissáo Permanente de Licitação'

Franco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA,- PARANA

Avenida Brasil, 665 lcentro lcE'"a;;;ó-óõ t ione +r 3636 8000 lwww balsanova pÍ gov br

Secretário
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***

rr,,lUruICíPIO DE BALSA NOVA

Processo Administrati vo n'10926/2019

Balsa Nova, 13 de janeiro de2020

Exmo. Sr. Prefeito

Trata-se o processo administrativo em epígrafe, da

solicitação de aquisição, de forma direta, de gêneros alimentícios da

agricultura familiar para complementação da merenda escolar.

Preliminarmente, verifica-se que a aquisição de bens

materials e serviços, dependendo dos valores praticados, dependem de

prévia licitaçáo nos termos da Lei no 8.666, de 2110611993 e alterações

posteriores.

O presente caso visa a aquisição direta de hortifrúti de

agricultoresfamiliaresdesteMunicipio,aLeinoll.g4Tl2oo9,aResolução

CD/FNDEno.038/2009,aResoluçáoCD/FNDEn".o25l2o12eaResolução

CD/FNDEno,02612013(atualizadapelaResoluçáoCD/FNDEn"04/2015)

disciplinam que para a contratação de agricultor e ou empreendedor familiar

ruralparaaaquisiçãodegênerosalimentíciosdoProgramaNacionalde

Alimentação Escolar- PNAE é o caso de dispensa de licitação, contudo, com

fundamento no art. 37 da Constituição Federal regulamentado pelos

dispositivos legais supracitados é imperativo a instauração de procedimento

deC A PÜBLICA.

@

$'
//

MUNICIPIO DE BALSA NOVA. PARANÁ

AvenidaBrasil,665|CentroICEP83.650-000|"3636'8000|www.balsanova.pÍ.gov.br



a)
***

MUNICíPIO DE BALSA NOVA

Nestes termos, esta Comissão Permanente de Licitaçáo'

em atendimento as previsões contidas nos diplomas legais citados, considera

plenamente justificada e recomendável a esta Adminiskaçáo Pública a

ealizaçâo de dispensa de licitação pública para aquisição pretendida

devendo-se instaurar inicialmente o procedimento de chamada pública

conforme exposto.

Em assim sendo, comunicamos esta decisão a Vossa

Excelência, entretanto, a fim de afastar possiveis responsabilidades,

solicitamos preliminarmente, a Assessoria Jurídica Municipal' parecer sob a

possibilidade jurídica do pedido, assim como análise e parecer acerca da

emissão do instrumento convocatório em anexo'

É o parecer!

Comissão Permanente de Licitações

a*.* e^-,((JcLl-
de ouza

ue Patricia de Oliveira
Secretária Membro

--

MUNIC|PIO DE BALSA NOVA'PARANA

Centro I CEP 83.650-000 t '' sáàOão-Oó l www balsanova pr'gov br

Avenida Brasil, 665 |

Presidente

l,

^.qÚ-



e 14, pelos seguintes percentuâis de desconto sobre a tabela SINAPI:
16,00% (dezesseis por cento) paÍa o lote n' l0; 21,00% (vinle e um
por cento) para o lote n" I l, 42,00% (quarenta e dois por cento) para o
lote n" 12, 24,00% (vinte e quatro por cento) para o lote n" 13 e 8,00%
(oito por cento) para o lote n' 14, respectivamente.

Astorga, 06 dejaneiro de 2020

ROGÉRIO SCÁRÁMELLO BÀRBOSA
PÍegoeiro

Publicfldo por:
DanielPeÍeiÍa da Silva

Código ldertiÍicador:40lEFE I 5

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO, PATRJMÔNIO E SUPRIMENTOS

AvISO DE CONVOC^ÇÁO PARA APRESENTAÇÁO DE

AMOSTRÂS PREGÁO PRf,SENCIAL 053/20T9 (REGTSTRO
DE PRXÇOS)

A Pregoeira Substituta do Municipio dê AstorSâ'PR, no uso dê suas

atribuições legais; toma público a CoNVOCAÇAO da§ pÍoponenles

vencedoras na etapa de la.nces, para apresentaçào de amostÍa, !g
prâzo de 05 (ciÍco) dias. confome relação abaixo:

\ROL COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 10867 300/0001-26'
\ipresentat amostÍa referente ao ltem n' 150 do lote n'0l;

MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 21.323.913/0001-19'

apÍesertar amostlas refeÍentes aos itens nos 60 e 61 do lote n'01;

CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA ME, CNPJ:

27 .781 ]24rc001-76, apÍesentar amostras Íeferentes aos iteDs n's 44 e

153, do lot€ n'01,

MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LMA,
CNPJ: 31.062.949/0001-40, apresentar amostra referente ao item no

80, do lot€ n' 01;

OBS 0l: À n dcs amostras no respêctivo prazo

importsrá ía d0 licitÀnte plrâ o item cotrvocado,

íicando ainda dades preüsÍas no edital'

AsloÍga, 06 dejáneiro de 2020.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA

Pregoeiro
Publicâdo Por:

Daniet Pereira da Silva

Código ldentiíicadorrlA8A33B8

EDITAL DE
SECRETART/\ DE ÀDMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÀO DE RECURSOS

FEDERÂIS N'001/2020

de 20 de março
as Entidades de

de AstoÍga, da

MunicíPio de

AstoÍge:

/OBJf,TO DÔS RECI]RSOS

FMS CÍ SUSCU STEIOSUS ]lirr2ol9

. FM§ CT SUSCUSTEIOSUS
l0/12/10 t9

RS 2 531,02 l0,tr20l9
I1/ rrl0l9

, FMS CT SUSCIJ STDIOSUS

Astorga,06 de Jâneiro de 2020

l9

Paraná,07 de Janeiro de 2020 . Diário Oficial dos Municípios do Paraná . ANOVllllN'l92l

FLAI4O ÀUGASTO MÀTSUOKÁ CESTÀRI
Secretário de Administração e Finanças

Silvana Martins C
Código Id€ntiÍicador:?E366934

NOV/\

PoRTARIÀ N": 003/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BÂLSÀ NOvÀ. Estado do

Paraná, no uso das atribuições e tcndo em vista o dlsposto no aí- 5l
da Lci n'8.666, de 2l dejuúo de I 993.

RESOLVE:

2020.

LAZ CLÁADIO COSTÀ
Prefeito Municipal

Art, l' - Designar, JULIÀNÁ MÁRlÁ DE OLIVEIRÀ' bÍasileia,
porladora da C.LR.G n'7.343.639'7 e lnscÍita no CPF sob n'
029.681.599-65 na qualidade de Presidente, destgnar GRÀZIELE
BÁTHKE, bÍasiletra, poíadora do C I.R G. n'9912580-2, inscrita

no CPF no 010.592.189-12, na qualidade de Secretiria, dcsignar

PÀTRICIA DE OLIWIRA, brasileira, portadora do C I R.G n'
11.075.6104, inscrita Do CPF n" 015 531 479-40. na qualidade de

membÍo e rcsolve designar ainda os servldores HENRISUE
LANARDON, brasileiro, poÍtador do CIR.C rf 9867 292-1, e

rnscÍito no CPF n' 08t 985 069'02, DANIEL ÀSSIS MÁCIEL,

bÍasrleiro, portadoÍ do C I R.G- n" )0-538.102'6, InscÍito no CPF n'
059.943.9'79-38, SUELI LACIÁNE ROECKER DE SOUZÀ,

brasiteira, poíadoÍa do C.l.R G. n" I0 306 253'5, inscrita no CPF n'
068.991.2E9-77, na qualidade de suplentes.

Todos os servidores pertencentes à estrutura administrativa do

Município de BalsaNova:
I - Pràceder a inscrição e o registro cadastÍal dos licitantcs' sua

alteraçào ou cancelamento.
II ElaboraÍ os instrumentos convocatórios das licitações

Il[ PromoveÍ a publicação dos atos licitatóÍios'

lV lnstruir lodo o Procedimento licitatório
V - p."rtu. informàçôes aos interessados e responder as eventuais

imou
üi'- ulgaÍ os documenlos e proposlas pelos

licita vamente, a habilitaçào ou inabilitação

dos I desclassificados das propostas'

Vll Realizar as rJihgencras que se fizerem necessárias'

vill - Re,rer suas decisôes, de offcio ou mediante provoca4ão

(recurso), informando, quando for o caso, a autoridade superior os

recursos interposlos.
iil Cona*i, as sessôes e os tÍabalhos Íealizados no âmbito da

Ed,ficio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova' 03 de janeiro de

ADMINISTRÂÇÃO
PORTÁRIÂ N": 003/2020

Publicado Por:
Joice Daiana BoÍa

Código IdentiÍicadoÍ:2 I oEI6D6

w\lw.diariLnnrtlriciDnl com.br/amÍ)



O MUNTCíp;O DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal

de Educaçáo, cultura e Esportes, localizada na Av. Brasil, no 665, Município de Balsa

Nova/PR, atendendo a Lei no' 11.947 t2oo9, Resoluçáo CD/FNDE no' 038/2009,

Resolução cD/FNDE no.02512012 e Resolução cD/FNDE no. 02612013 (atualizada pela

Resolução CD/FNDE n" 04/201 5), torna público' para o

que fará realizar CHAIIIIADA PÚBLICA, para fins de C

o prazo para a entrega dos Projetos de Vendas

Agricultura Familiar paÍa Alimentação Escolar e demais documentaçôes será a

pãrti, a" $rcLno2o até o3102t2020, no setor de protocolo do edificio da PreÍeitura

Municipal de Balsa Nova, durante o horário de expediente A sessão de análise dos

ProjetosdeVendasdeGênerosAlimentíciosdaAgriculturaFamiliarparaAlimentaçáo
Escolarapresentadosedahabilitaçáodosfornecedoresseránodia05/02/2020,às
09h:30min na sala de reuniões da Prefeitura Municipal

MUNICIPIO DE BALSA NOVA

CHAMADA PÚBLICA N' 01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 10926/201 9

DATA DA REALIZAçÃO : 05102t2020

HoRÁRto DE lNícto DA sEssÃo: às o9:30

LOCAL: Prefeitura do Município de Balsa Nova

AAUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR E

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PARANA

Avenida Bresil, 665 | Cêntro I C E P 83 650-000 | Fonê: 41 3636 EOoo I w',t/w bal§enova pr gov br I licrtacao@ balsanova pr gov br

Apresentação do PÍojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar

para Alimántação Escolar e Habilitação dos fornecedores objetivando a Aquisição de

gên"ro, alimenlícios da agricultura familier e empreendedor familiar rural para atender

os alunos matriculados nas escolas de t ducaçáo lnfantil e Fundamental da Rede

Pública Municipal de Balsa Nova, do Estado do Paraná

2.lParaoprocessodehabilitaçãoosfornecedoresdaAgriculturaFamiliardeverão
entregar no período de 15lO1l2OiO até o3to2l2o2o, no setor de protocolo do edifício da

í. OBJETIVO

çÃO PARA HABILITAçÃO2. DOCUMENTA
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MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Prefeitura Municipal de Balsa Nova, durante o horárlo de expediente, aos cuidados da

Comissão Permanente de Licitação os documentos prescritos no § 2" e § 3', do aÉ. 22

da Resolução/CD/FNDE n' 38 de í 6 de julho de 20í 0.

2.2 Grupos lnformais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares

Rurais deverão entregar à comissão Permanente de Licitação os documentos

relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

I - cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

ll - cópia da Declaração de Aptidáo ao PÍograma Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (PRoNAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor

Familiar participante;

lll - Projeto de venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação

EscolaÍelaboradoconiuntamenteentreoGrupolnformaleaEntidadeArticuladorae
assinado por todos os Agricultores Familiares participantes;

lV - Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de

Serviço de inspeçao, podendo ser municipal, estadual ou federal;

v - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial' quando for o caso

2.3 Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais

constituídos em Cooperativas à Àssociaçóes deveráo entregar à Comissáo Permanente

de Licitaçáo os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

| - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

ll - Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Juridica para associaçóes e

cooperativas;

lll - Cópias das certidões negativas junto ao INSS' FGTS' Receita Federal e Dívida

Ativa da União;

lV - Cópias do estatuto e ata de posse da a

Comercial, no caso de cooperativas' ou Ca

no caso de associações No caso de

apresentada cópia do Contrato Social' re

Pessoa Juridica;

MUNICíPIO DE BALSA NOVA - PARANA

Avênida grasil, 665l cen,.1 cen et uuo'ooo iáã i' ãÁiit*o t **' oalsanova pr gov br I lic acâo@balsanova pr gov br



MUNICI PIO DE BALSA NOVA

V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação

Escolar;

Vl - Para produtos de origem animal apresentar documentaçáo comprobatória de

Serviço de lnspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;

Vll - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso

3. CLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS

3.í Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condiçôes

fixadas nesta Chamada Pública.

3.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar

sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas

nesta Chamada Pública-

3.3 A Comissão Permanente de Licitações classificará as propostas, considerando-se a

ordenaçáo crescente dos valores.

3.4 Após a classiÍicaçáo, o critério final de julgamento será definido pela comissão

PeÍmanente de Licitação.

4 - DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇ Ão

4,í. A Comissão de Licitação, de pOSse dOS envelopes contendo os documentos de

Habilitação, processará o lulgamento obedecendo a seguinte sequência:

A) - AbeÉura dos Envelopes, sendo os documentos neles contidos submetidos ao

exame e rubrica dos Membros da comissão e dos demais interessados presentes;

B) - Julgamento da Habilitação pela comissão, a divulgação do resultado dos

participantes habilitados, que dar-se-á no transcurso da reuniáo marcada ou em data a

ser agendada na ocasião;

4.2. No julgamento da proposta mais vanta,osa à Administraçáo, a comissão avaliará

os Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar, e levará em conta as especificações deste Edital, considerando

ainda como base os valores aplicados e disponibilizados em fontes oficiais no período,

sendo que os produtos ofertados não poderáo ter valores infeÍiores ao praticados pelo

referido órgáo, náo se considerando ainda qualquer ofeÍta de vantagem não prevista no

MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avênida Brasrl, 6651cêntrolcEP 83.650-000l Fone: 4í 3636 8000l',/!tÍw belsânovâ Pr gov br I licrtacao@bâl§anova p' gov br



MUNICi PIO DE BALSA NOVA

Edital, nem preço ou vantagens baseada nas ofertas dos demais participantes, não se

admitirá, também, proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

4.3. Após o exame de toda documentação e dos projetos de venda, nada havendo em

contrário, o objeto do feito será adjudicado aos projetos vencedores, desde que

homologado este processo;

4.4. A inabilitaçáo do licitante importa preclusáo do seu direito de participar das fases

subsequentes.

4.5. Das reuniões realizadas, seráo lavradas Atas circunstanciadas, que serão

aSsinadaSpelosMembrosdaComissáoPermanentedeLicitaçáoerepresentantesdos
participantes habilitados presentes ao ato.

5.í. Para o início da execução do objeto deverá ser firmado' até cinco dias após o

recebimentodaNotificaçáoexpedidapetaMunicipalidade'contratoentreaspartes'
observadas as condiçóes estabelecidas neste Edital e em Lei'

os do Agricultor Familiar e do

de "FORNEGEDOR"' deverá

is) Por DAP Por ano civil' como

07.2012'

deverão inÍormar

ais de venda dos

ros Alimentícios, consoante ao Projeto de

Itura Familiar para Alimentação Escolar' em

no máximo 30 dias após a assinatura do contÍato, por meio de ferramenta

disponibilizada Pelo MDA'

será imediatamente após o recebimento da

Municipal de Educaçáo Cultura e Espgrt:s

nto até o termino da quantidade adquirida

contrato administrativo'

a. A entrega das mercadorias deverão ser feita nos locais' dias e quantidades de acordo

com o soltitado pela secÍetaria competenle'

oTNTRAcoAS oRE NE TERES FEÕD S sPODAS5 Ç

MUNlclPlo DE BALSA NovA- 
"A!111

Avenda Brasil, 6ô5lcentro1"t" u' u'**01'Io;;';t;;t;i-w" oersenova'pí sov br I lictacâo@barsanova pr gov br
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#::::i"J'í:"Hã;#,"$:1'^"-,f '"senraçãodorermodeI responsável pela alimentação no

5.7 As despesas decorrentel

:i::*'',',j1,:,.ffi 
'::R:,::J."::t,:Hf,:;TTí:,;#:8"[1,;",,.,1i::

s receber os documentos descritos no ltem 6.4, alínea ,,b,,, 
e apósesso para instrução e liquidação, receberá o 

"", p"grr"n;_n_J
às entregas do mês anterior.

5.8.í. Não será efetuado quarquer pagamento ao fornecedor enquanto houverpendência de riquidação da obrigação financeira em virtuoe de penaridade ouinadimplência contratual.

5 9. OJ\íunicíFio que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento doFORNECEDoR, deverá pagar murta de 2%o, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o varorda parcela vencida. Ressarvados os casos quanoo Áao eretivados os repasses mensaisde recursos do FNDE em tempo hábil.

1J0-9: casos de inadimplência da Municípalidade proceder-se_á conforme o § io, doart. 20 da Lei n 11.94llZOOg e demaís tegislações relacionadas.

5'íí' o F.RNECEDOR deverá guardar pero ptazo de5 (cinco) anos, cópias das NotasFiscais de Venda, ou congênere, dos produios participantes do projeto de Venda deGêneros- Alimentícios da Agricurtura Famiriar p"r" Àiir"ntrçao Escorar, estando àdisposição para comprovação.

b. O recebimento das
Recebimento e Notas
local de entrega.

Exercício da
Despesa

conta da
Despesa

Funclonal
Programática

Natureza de
Despesa

Fonte de
Recurso2020 19700 0 00 1 2 36 1 U00 58-20 1 3.3.90 .32.00.00 1112020 2460 UI 00 1 1 2 365 0008-2058 3.3.90 .32.00.00 1152020 2730 08 00 1 1 2 Jb5 000 28- 062 3.3.90.32.00.00

MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PARANA
Avênidâ Brâsil 665 I Cênlrô I C E P a3 650-000 I Fônê 41 3636 ÂalôO I u/\e hâlrânôvâ nr .ôv hr I li.itâ.,â/ahâ1.âh^wâ .r n^w hr
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MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

5.'t2. O Município se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos as Notas
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas
prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

5.13. É de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR o ressarcimento de danos
causados ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do conlrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à Íiscalização.

5.14. O Município em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse
particular poderá:

a. ModiÍicar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do FORNECEDOR;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sançóes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

5.í4.í Sempre que o Município alteÍar ou rescindir o contrato sem culpa do licitante,

deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

5.15. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo FORNECEDOR ou, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

5.í6. A fiscalização pela execução do contrato administrativo ficará a cargo da

Secretaria Municipal de Educação, da Enlidade Executora, do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

5.í7. O respectivo contrato adminiskativo rege - se - a, ainda, pela Chamada Pública
n.o 0112020, pela Resolução CD/FNDE no 38/2009 e pela Lei n' 11.94712009 e o

dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também,
onde o contÍato for omisso.

5.í8. O Contrato poderá ser aditado a qualquertempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condiçóes essenciais.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avenida Brasrl, 665lCentolCEP 83 650-000I Fone: 41 3636 SOOO Iwá/w balsánovâ pr goy bí | licilecáo@balsânova pr gov.br

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

do licitante;



MUNICí PIO DE BALSA NOVA

6 - DAS COND|ç ES DE PAGAMENTO

6.í- A nota fiscal deverá conter todas as especificaçóes dos produtos eiou serviços

constando as quantidades entregues e ou executadas, marcas, valores unitários e

totais, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de competente, por intermédio

da Comissáo de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa

indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento

solicitando o pagamento.

6.2. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde

deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

MUNICíPIO DE BALSA NOVA
AV. BRÂSIL, 665 - BALSA NOVA. - PR.

CNPJ - 76.í05.527t000142 -\NSCR|çÂO ESTADUAL - ISENTO

6.3. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção

monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da

nota fiscal/fatuÍa correta.

6.4. Caso se constate inegularidade na nota fiscal/fatura apÍesentada, o Município, a

seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a proponente, para as devidas correções, ou

aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota

fiscal/fatura será considerada como náo apresentada, para fins de atendimento às

condições contratuais.

6.5. Não será considerada a condição de pagamento de qualquer valor na eventual

assinatura de Contrato Administrativo ou na expediçáo da Ordem de Serviços, em

obediência à vedação contida na Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, em

seus artigos 62 e 63.

6.6. A existência de débito fiscal em relação a qualquer ente federado ou à Previdência

Social no momento do pagamento autonzatá a retenção do valor a ser pago pelo

Município até que haja a sua regularizaçáo ou, a critério da Administração, esta tomará

as providências cabíveis.

7. DTSPOSIçÕES FINAIS

7.1. Gêneros alimentícios a serem adquiridos da agricultura familiar visando a

complementação da merenda escolar:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANA
Avenida Brasil, 665 | Centro I C E P 83 6 5O-OOO I Fone: 4 I 3ô36.8000 | www belsanova pr gov br I licitacao@balsanova pr gov br



MUNICí PIO DE BALSA NOVA

TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avende grasil, 665 | Centro I C EP 83 650-000 | Foner 41 3636 Sooo I waw.balsanove pr gov br I licitacao@bal§anove pÍ gov br

Item Nome do produto Quant. Unid. Valor (R$) Valor total (R$)

1 Abóbora moranga 160 Kg 3,55 568,00
2 Abacate 80 Kg 5,77 461,60
J Abobrinha verde 290 Kg 1 38 400,20
4 Aipim / mandioca descascada 300 Kg 4,90 1.470,O0
Ã Alface crespa 3509 540 Unid. 1,70 918,00

Batata doce 100 Kg 33 233,00

7 Batata inglesa 3 600 Kg 2,78 í 0 008,00
õ Bergamote / morgote 2.000 Kg 3,46 6 920,00
I Beterraba 500 Kg 2,37 í.185,00
10 Brócolis 4009 350 Unid 3,70 1.295,00
11 Caqui 600 Kg 4,53 2.718,00
12 Cebola branca 850 Kg 2,61 2.218,50

13 Cebolinha verde 4009 250 Maço 3,97 992,50

14 Cenoura 2.350 Kg 2,18 5'123,00
15 Chuchu 350 Kg 2,29 80 1 50

16 Couve flor 7009 300 Unid. 3,53 1 059,00

17 Couve manteiga 4009 140 Maço 2,80 392,00

18 Ervilha vagem 180 Kg 5,15 927,00

Espinaíre 4009 120 Maço 3,07 368,40

20 Feijão preto 800 Kg 5,25 4.200,00
21 Jabuticaba 100 Kg 5,50 550,00

22 Laranja pera 2.500 Kg 2,23 5.575,00

23 Limâo rosa 60 Kg 4,93 295,80

24 Melancia 1.500 Kg 1,62 2.430,00

Milho verde sem palha 600 Kg 5,20 3.120,00

26 Morango 1300 Kg í 8,33 23.829,00

27 Nectarina 80 Kg 5,50 440,00

28 Pepino 60 Kg 2,58 í 54,80

29 Pêssego Kg 4,67 1 868,00

30 Pimentão Verde 60 Kg 5,50 330,00

31 60 Kg 6,83 409,80

32 Repolho verde 7009 400 2,67 1 068,00

Salsinha Verde 4009 250 Maço 4,13 1.032,50

34 Tomate 3.500 Kg 4,10 14.350,00

35 Uva 1200 Kg 8,83 10 596,00

36 100 Kg 16,90 1.690,00

Total í 09.997,60

19

25

400

Pimentão Vermelho
Unid.

Uva vitória
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7,2. O Wazo execução será de até 3111212020' contados a partir da assinatura do

respectivo contrato, e ficará condicionado à entrega das quantidades totais, podendo

ser objeto de prorrogação conforme aÍ1. 57, paÍáyafo 20 da Lei 8666/93, mediante

acordo entre as partes, e desde que preenchidos os requisitos legais'

7.3. A aquisiçáo dos gêneros alimentícios será formalizada através do contÍato

Administrativo de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar.

7.4. A participaçáo de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitaçáo

tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus teÍmos' regras e condiçôes'

assim como dos seus anexos.

Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:

ANEXO I- MINUTA DE CONTRATO;

Balsa Nova, É de janeiro de 2020'

i /',,
,lL,j'.

Luiz Claudio Costa

Prefeito MuniciPal

Elian Cochenski

Secretaria Municipal de Educaçáo' Cultura e Esporte

MUNlclPlo DE BALSA NovA- Pollll
Avenida Bra3il, e65lcontrolcee as eso'ooo ir-o'ã i' ãà itto t''*" talsânova'pr'gov br I licrtacao@belsanove pr gov br
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MUNICÍ PIO DE BALSA NOVA

ANEXO I

CONTRATO ADMINISTRATIVO I

O MUNIcÍPlo DE BALSA NoVA, pessoa iurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ sob no 76.105.52710001 - 42, com sede à Av. Brasil, 665, em

Balsa Nova, neste ato neste ato representado por seu PreÍeito Municipal

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.o e do CPF/MF no

, residente e domiciliado na Rua Euzébio Pereira dos Anjos, no 144,

Balsa Nova, doÍavante denominado CONTRATANTE e, de outro lado,

inscrita no CPF/MF sob n.o e no RG sob

o o-, residente e domiciliada à Rua , n.' 

-,, Municipio de Balsa Nova/PR, doravante denominada CONTRATADA,
por esta e melhor forma de direito, nos termos da Lei 8.666/93 de 21106193 e alterações

posteriores, Lei n.' 11.94712009 e Resolução /FNDE/CD n.' 038/2009 e

Resolução/FNDE/CD no. 02512012, em respeito às decisões constantes do PROGESSO

ADMINISTRATIVO no í 0926/20í 9, e tendo em vista o que consta na CHAMADA

PÚBLICA O'lt2O2O, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que

seguem:

GLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto desta contratação a aquisição de

GÊNEROS ALIMENTICTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR, para alunos de educação básica pública verba FNDE/PNAÉ, 10 e 2o

semestres de 2020, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de

acordo com a Chamada Pública n.o 0112020, o qual fica fazendo parte integrante do

presente contÍato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - o coNTRATADo se compromete a

fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme

descÍito no Projeto de venda de Gêneros Alimentícios da Agrrcultura Familiar parte

integrante deste lnstrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - O limite individual de venda de gêneros

alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato

denominados CONTRATADOS, será de ate R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por

ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentaçáo Escolar (Resolução/FNDE/CD no. 025120121.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
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MUNICIPIO DE BALSA NOVA

CLÁUSULA QUARTA - OS CONTRATADOS FORNECEDORES OU

as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de

Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura

do conÍato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

GLÁUSULA QUINTA - o início para entrega das mercadorias será

imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida

ou até 3111212020.

a. A entÍega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e
quantidades de acordo o solicitado pela secretaria competente.

CLÁUSULA SEXTA - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios,

nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura

Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de RS

, conforme listagem anexa a seguir:

cLÁUSULA SÉTIMA - No valor mencionado na cláusula quarta estáo

incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras

despesas necessárias ao cumprimento das obrigaçôes decorrentes do presente

contrato.

CLÁUSULA OITAVA - As despesas decorrentes do presente contrato

correráo à conta das seguintes dotaçóes orçamentárias:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
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1.

Nome do
Agricultor
Familiar

2.

CPF

4.

Produto

5.

Unid.

6.

Quant./
Unid.

7.

Preço
Proposto

8.

Valor
Total

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação

do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela

alimentação no local de entrega.

DAP

t



MUNICÍ PIO DE BALSA NOVA

CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE, após receber os
documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo
para instruçáo e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉctMA - o CONTRATANTE que não seguir a forma de
liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá
pagar multa de 2%, mais juros de 0,1o/o ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os Íepasses mensais de recursos do
FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE - Os casos de inadimplência da CONTRATANTE
proceder-se-á conforme o § 1o, do arl.20 da Lei n" 11.94712009 e demais legislaçôes
relacionadas.

CLÁUSULA DOZE . O CONTRATADO FORNECEDOR deveTá
guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere,
dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentaçáo Escolar, estando à disposiçáo para comprovação.

CLÁUSULA TRÉZÉ -O CONTRATANTE se compÍomete em guardar
pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento
e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

GLÁUSULA QUINZE - O CONTRATANTE em razão a supremacia do
interesse público sobre o inteÍesse particular poderá:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
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Exercício da
Despesa

Conta da
Despesa

Funcional
Programática

Natureza de
Despesa

Fonte de
Recurso

2020 1970 08.001 . í 2.361 .0008-205í 3.3.90.32.00.00 111
2020 2460 08.00't. 1 2.365.0008-2058 3.3.90.32.00.00 115

2730 08.001. 1 2.365.0008-2062 3.3.90.32.00.00 111

CLÁUSULA QUATORZE - É de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

2020



MUNICí PIO DE BALSA NOVA

a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaÇão às
finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração
contratual ou inaptidáo do CONTRATADO;

c. Fiscalizar a execução do contrato;

d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste;

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa
do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS - A multa aplicada após regular processo
administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE - A fiscalização do presente contrato ficará a

cargo da Secretaria de Estado de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentaçáo Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE,

CLÁUSULA DEZOITO - O presente contrato rege-se, ainda, pela

Chamada Pública n.o 0112020, pela Lei n' 11.94712009, pela Resolução CD/FNDE n0.

038/2009, pela Resolução CD/FNDE n'.02512012, Resolução CD/FNDE no.02612013
(atualizada pela Resolução CD/FNDE no 0412015) e o dispositivo que a regulamente,
em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DEZENOVE - Este Contrato poderá ser aditado a
qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas
condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE - As comunicações com origem neste contrato
deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se
enviada mediante registro de recebimento, kansmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM - Este Contrato, desde que observada a

formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá
ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelaçáo
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
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MUNICI PIO DE BALSA NOVA

a. por acordo entre as partes;

b. pela inobservância de qualquer de suas condições;

c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VTNTE E TRÊS - É competente o Foro da Comarca de
Campo Largo para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por
estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsa Nova, _de de 2Q20

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ
Avênida BÍasil, 665lContro ICEP 83.S50-OOOI Fonê: 41 3638.8000 l www. balsenova.pí gov br I lacitacao@balsânova pr gov br
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CLÁUSULA VINTE E DOIS - O presente contrato vigorará da sua
assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 3111212020.



PARECER JURíDICO

Trata-se de procedimento administrativo autuado sob o no

10926/2019, em q ue a Secretaria Municipal de Educacão. Cultura e Esportes

solicita a aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar para Merenda

Escolar.

Juntou-se ao processo orçamentos referentes à aquisição dos

produtos

Com relação à dispensa de licitação e as hipóteses de

cabimento, nos diz a lei 8.666/93, entretanto, a Lei no. 11.94712009, que dispôs

sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinherro Direto na

Escola aos alunos da educaçáo básica, passou a prever a possibilidade de

dispensa nos seguintes termos:

Art '14 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no

âmbrto do PNAE, no mÍnrmo 30% (trinta por cento) deverâo ser

utilizados na aquisiçáo de gênêros alimentícios diretamente da

agflcultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas

organizaçôes, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas

§ 1s A aquisrção de que trata este artigo poderá ser realizada

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam

compatÍveis com os vigentes no mercado local, observando-se os

princípios inscritos no art. 37 da Constituicáo Fedêral, e os alimentos

atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas

normas que regulamentam a matéria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA - PARANÁ

Avenida Brâsil, 665 / Centro / CEP 83.650-000 / Fone: 41 3636-8000 / ova. pr.8ov br



Por sua vez, a Resolução/CD/FNDE no.38, de 16 de julho de

2009, igualmente prevê:

"Art 18 Do total dos recursos financeiros repassados pêlo FNDE, no

âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por certo) deverá ser utilizado

na aquisição de gêneros alimenticros drretamente da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações,

priorizando os assentamentos da reforma agrána, as comunidades

tradicionais indígenas e comunidades qurlombolas, conforme o artigo

14, da Lei N" 11 94712009

§ 1e A aquisiçâo de que trata este artigo poderá ser Íealizada

dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam

compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os

principios inscritos no art 37 da Constttuiçáo Federal, e os alimentos

atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas

noÍmas que regulamentam a matéria.

§ 2s A observância do percentual previsto no caput será disciplinada

pelo FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma das

seguintes circunstâncias:

I - impossibilidade de emissáo do documento fiscal correspondente;

ll - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros

alimentÍcios;

lll - condiçóes higiênrco-sanitárias rnadequadas, isto é, que estejam em

dêsacordo com o drsposto no aí 25.

§3'A aquisiçáo de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada,

sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam

as escolas, observadas as diretrizes de que trata a Lel no 11 94712009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA _ PARANA
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§4' Na análise das propostas de grupos do municípto. Em náo se

obtendo as quantidades necessáflas, estas poderáo ser

complementadas com propostas de grupos da regiáo, do território rural,

do estado e do país, nesta ordem de prioridade.

§5" O disposto neste artigo deverá ser observado nas aquisiçÕes

efetuadas pelas escolas de educaÇão básica pública e/ou pelas

Unidades Executoras de que trata o art 6o da Lei no 1'l 947 t2009

§60 As formas de aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE

poderá ser realizada por meto de licitação pública, nos termos da Lei

8.666/93, da Lei no 10.52012009 e, ainda, conforme o disposto no art.

'14 da Lei 11 .94712009

Deste modo, opina-se pela possibilidade juridica de

dispensa da licitaçáo objeto do processo administrativo no 1092612019, com a

instauraçâo de procedimento de chamada pública.

Ainda, com relação ao edital expedido para a contratação

aqui tratada, verifica-se a regularidade e atendimento às exigências legais.

S.MJ Éoparecer.

Balsa Nova, 13 de janeiro de 2020.

u rilo Jaskievtcz
oAB/PR 52.066

I
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ESCOLA RURÁL MUNICIPAL
SCHIMALESTO:
I vaga - 20h- professor- mmhâ- TEMPORÁRIO
I vaga - 20h- professor- tarde- TEMPORÁRIO
I vaga - 20h- professor - tarde-j!!!Ç!Q

IIERCULANO

CMEI- MARGARIDA FLORIDA CHILO:
I \aga - 40h- educador- inregral- TEMPORÁRlO

CMEI. CANTINHO DA SERRA:
2 vsgâs - 40h- educador - inregIâI. TEMPOúRIO

CMEI- JÂRDIM DA ALECRIA:
2 vagas - 40h- educador - integral- I'IXAÇÂO

Esclarece desde já, que o candidato(a) as vagas tempoflírias,
perÍnanecem com sua fixaçâo originaía, conforme es(abelecido em
decaeto arterioÍ.

As vagas abertas em caráter temporário, nâo garantem a fixação no
local, permanecendo o servidoÍ em caÍáteí provisório e tÍansitório,
podendo Íetomar à instituição da origem de sua fixação ou outra que
atenda o melhor interesse da adminis(ração.

- 
interessados devedo protocolar pedido no protocolo geral da

-,ltitura Municipal no @
contâdos da data de publicação do presente edital, conforme disposto
no aí.196 § lo da Lei Municipal n"222l91.

O candidalo poderá apresenlar segunda opção de vaga no alo do
protocolo Caso seja contemplado na prim€ira opção, a segunda será
descartâda outomâticamente.

Conforme art. l9ó §2'da Lei Municipal 222191, são os criténos para
classificação dos interessados seguem a seguinte ordeÍn:

a) Profissional da Educsção com maior tempo de serviço no
Município na função de professor;
b) maioÍ litulação;
c) maior idade;
d) maior tempo de seruiço nâ uÍridade escolaÍ.

Deverá no pedido, o candidalo apresentar toda a documentação
avaliativa e comprobatória dos critérios da avaliaçâo, conformc abaixo
descritos:

Fichs funcional, a qual deverá seÍ rctiradajunto ao Recursos Humânos
do Municlpio;
Titulos de ensinos e demais cursos (cópia);
Certidão de nascimento ou Casamento;

ESCOLA JOAQUIM DA ROCHA:
I vaga - 20h- professoÍ- manhã - TEMPORÁRIO
I vaga - 2oh- professor- tardc - TEMPOúR|O
4 vagas - 40h- educador - inre$al- TEMPORÁRIO

ESCOLA ESPECIAL ZILDA ARNS:
3 vagas- 20h- MANHÃ- professor com formação em educação
especial - L!&LEII!!ÇÃQ
I vaga- 20h- MANHÂ - pÍofessoÍ com forÍnação em educaçâo
especiâl- TEMPORÁRIO

CMEI. BRINCANDO E CRJANDO:
I vaga - 40h- educador - inregrat- TEMPORÁRIO

,aga - 40h- educador - integral- FIXAÇÁO

CMEI. TIÁ NIVA:
I vaga - 40h- educador - integral- EllgleÂQ

!)

e

colar;

PaÍaná,14 de Janciro de 2020 . Diário Oficial dos Municípios do Paraná . ANOVIII N'1926

Comprovação/ declaraçâo dc tempo de emino na Un

Os pedidos serão dcvidamcnte analisados pela comissâo av
publicados em edital próprio, podendo o candidato apresentar recurso
do resultado apÍesentado, no prazo determinado.

ELIANE DO ROCIO COCHENSKT
Secretária de Educação

ADMINISTRAÇÁO
MUNICiPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ CHAMADA

PÚBLICA OIzO2O

CHAMADA PUI}LICA OIzO2O

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA.
ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS OE SECNETENIE
MUNICTPAI DE EDUCAÇÀO, CULTURA E ESPORTES, TORNA
PUBLICO, PARA CON}IECIMENTO DOS INTERTSSADOS, QUE
lú REALIZAR cHAMADA púBLtcA soB o N". 0l/2020, PA-RA
FINS DE CREDENCIAMENTO, SENDO QUE O PR-AZO PARA A
ENTREGA DOS PROJETOS DE VENDAS DE CÉNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTI,,IRÂ FAMILIAR PARÂ
ALIMXNTAÇÃO ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTAÇÔES
SERA A PARTIR DE I5IOII2O2O ATE 03/0212020, NO SETOR DE
PROTOCOLO DO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MLNICIPAL DE
BALSA NOVA, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE. A
SESSÀO DE ANÁLISE DOS PROJETOS DE VENDAS DE
GÊNEROS ALTMENTÍCIoS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARÂ ALIMENTAÇÀO ESCOLAR APRESENTADOS E DA
HABILTTAÇÀO DOS FORNECEDORES SERÁ NO DIA
O5rczNO2O ÀS Ogh3OMiN NA SALA DE REUNIÔES DA
PREFEITURÂ MLNICIPAL. o edital estará disponiveljunto áo site
www.balsanova.pr.gov.br. DEMAIS INFORMAÇÔES PODERÁO
SER SOLICITADAS PELO ENDEREÇO DE EMAIL
licitacao@balsanova.p..gov.br, PR-EFEITURA MUNTCIPAL DE
BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, N'. 665 _ CENTRO _ BALSA
NOVA - FONE: (41) 3636-8013.

LUZ CüUDIO COSTA
Prefeito Municipal

ELIÁNE DO ROCIO COCHENSKI
SecretaÍia Municipal de Educação, CultuÍa e Espoíes

Públicrdo por:
Joice Daiana Bora

Código ldentiíicsdor:FF0A507E

ADMINISTRAÇÁO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXICIBILIDADE DE

LrcrTAÇÁo N" 022020

TERMO DE RÂTIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÀO N" O2l2020

RATIFICO a presente contratação por inexigibilidade de licitação, na
forma do aíigo 25, Inciso I, da Lei n" E.666, de 1993, com alterações
introduzidas posteriormente, fundamentâdo nas informações exâradas
no presente p.ocesso, bem como ADJUDICO as empresas,
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REG|ÀO
METROPOLITANA DE CURITIBA - ASSOMEC, insc ta no CNPJ
sob o n'. 75.?6E 29110001-61, com sede à Rua Senador xavier da
Silv4 n". 4E8, CJ 0305, 3" andar, Centro Cívico, Curitiba, PR, pelo
valor de R$ 12.360,00 (doze mil, tÍezentos e sessenta Íeais),
ASSOCIAÇÀO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ - AMP. inscrira
no CNPJ sob o n". 76.694.132/0001-22, com sede à Rua General
OsóÍio, no.400, CJ 0401, Cenho, CuÍitiba, P& pelo valor de RS

8.868,00 (oito mil, oitocentos e sessenra e oito reais) e

CONFEDERAÇÀO NACIONAL DOS MTJNICIPIOS - CNM,
inscrita no CNPJ sob o n'. 00.703.157/0001-83, com sede à SGAN

wrvrr, diariomunici lcorn. t2

ESCOLA MARIO FARACO:
5 vagas - 20h- professor- manhã - TEMPOIúRIO
5 vagas - 20h- professor- larde - TEMPORÁRIO
2 vagas - 20h - professor- manhã- f!l!!Ç!Q
I vaga - 20h - professor- tarde - El)!!úQ

Publicxdo por:
Joice Daiana BoÍa

Código Identifi crdor:B48FDBCl
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PG4o AdEüillr.tivo: n '2572019
Di!p.í!.: n "0592019
Cotrtr.to:tr'8882019
P.rrê: Múicipio dc AÍapoísas c ITALO ANDRE FERREIn/{ DA CRUZ -
ME, CNPJ o' 09 320 70210001-27, rcpE$nl!.L por ir.lo Aldré Fcr..ir. d.
Crü!, CPF n' otl tlE J294E
Obj.tor cort atáçào diÍEta d. cmprcsa pâÍa iffrakção d. dm. moniroEdo ü
UBS Guddup., cD srcrdimcnto a S@r€rdis Muicipal d. SAÚDE
v.lor: R§ 2 993,00 (doi! ml. novcccnto3 c trov.nls e EÉ! @iO
Prtô dc vigêncir: 03 (E&) E6.s c@tldos ! púir d. I 7/ I 2,20 19

Dép.cto: DispGílo o p@ldim.Dro licitíódo, r quc * rcfcrc eíê EXTRÁTO,
com bslc no Aíito n.'24,II da Lci n 8 666,93
Autoriádo pêlo Picf.iro Muid,pô\ M da, d. l1nn0l9

2430t2020
pREr:EtruRÀ Do MUNtclpto DE ARÁpoNcÁs

T:STÁIN DO PÁRÁNÀ

EXTRÁTO DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS
Licit!çro Mod.lidade PÍegao Prcsencial n' 1152019 - Proccso Adn N"

z42DOt9
OBJETO: RIGISTRO DE PRf,ÇOS PARA IUTUR,A AQUISICÁO DE BA.
TERt^s pARA ATENDER os vIicul-os pERTENCENTIS À FRorA
Do MUNICÍplo, EM ATENDIMENToÀ sEcRETARtA MUNlclpAL DE
ADMINISTRÀçÃo - SEMAD.
Cmpnda d fomdidldes lêgsii c c$sidcrd. ! .djudiqsto do precdim.nto
licitttdio, cú cpignf. p<lo P!Égcirc Múicip.l, hoDol,oSo, confom. Égtr-ado
a seguir, com.spcéi6c.çáo do ir.m eseu prcço unillírio ân.l
BRtMÁx coMÉRcto f, REpRESINTAÇôES - EIRELI., cNpI n"
24 384 947/000t{t, ÂTA DE REGISTRO Df, PREçOS Nô E9920r9,
v3lorT0l!.l: RS 184.9{0§0 (ccDro . oird.r . q u.rD Eil novÉdtor.qurÉút
rolt . ciáquot c.ít!vo!).
Ob3 Ac q@tidÀdca . os vÀlor.s rcgisúsdos trard-* de ma mera esdmâdyâ dê
so ph o plÚ nâo supêDor â 12 (dôz m.scs), pod€ndo ou NÀO s.ruriliado/
conúalldo pêlt Ádnift tsçlo
Rclcridot i&N. q@ridldd . vâloEs ÀLÍEtltIr enclrhD5c à dlsposisâo no
Diário O6cnl do Múicipio, no cndcrcço www.mponeu.oreov b/diúio
Pr@ d. visêtrci.r l2 (dou)6.rca, apânnd. l9 de deeBbro dc 2019
Dô+ prbücid.d. & rro,Â6rHGGE lü!.rd.corruE..

2132t2020

L{ssu Chateaubrianil

Avtso DE suspENsÀo ao pREcÃo \'0??12019

Àrri8 ClEt áubnüd, I I d! jreirc d! 2020
Pd Convêniêo AdmhistràdvB e Júidico Elsdyo so Enid do Presto .'
07? 20re, d.l.mim a Sll§lENúg do F.s.nre c€í!,E, m eído cú quê

s! üEof,tr., 6c!Ido, portarro, post!Ítldo o pÍosguiEnro do Êito

Di\.,lguê-s.
Rodrúo Fúbh IÍúcb.zntu

Adninishôr G@l d. FiEraa

APRESENTADOS E DA HABILITAÇÀo DoS FoRNECEDoRES sERÁ

I Boa Esperança do lguaça

MUNrclpro DE BoA ESpERANçA oo rGUAÇu/pR
AVISO DE CHAMADÀ PUBLICA NC OO1/2020
OBJETOT ÀquisiÉo de génêo3 âlimênlicjos diretos da agricrJltuÍa
Í6miliâÍ, para mêr6ndâ *cDlâr d€stinâdâ aos alunos dâs êscolâs
municipais B c€ovo de eúrcâçáo iníantil, conÍoÍmê Lsi Fod6Í€l n"
11947, d6 í6/06/09, ResoluÇáo CD/FNDE n' 26, d€ 17106/2013 e
coníorm6 Resoluçáo n' 04, dê OAO1|2O15
DATÂ E HORA OE ÀBERTURA: Diâ 14 dê ÍevereiÍo d6 2020, às 09:00
(nov8) horas
LOCÂL DA CHAMADA PUBLICA Salâ de LicilâÉos dâ PÍ6Í6itura
Municipâl de Boa Esperânçt do lgueçu/PR, situadá na Rua Osmétno
Pinzon, n' 16 - centÍo desta cidâd€, âs 09 00 hoÍas
DrsPoNrB -toAoE Do EDTTAL E tNFoRMAÇ0Es A píEsente
Chámâdâ Públicá podcÉ s6r obtida nâ ssde dâ PÍofôitura, nos dies
úleis das 08r00 fu 12:00 6 dâs 13:30 às 17i30 hoías, dem6is
iníormâÉês alraús do telêÍonô/Íâx (0xx46) 3537-120E ou vra B-mâil:
licilac€o{) I (oboaesoêíencâdoiouscu.or.oov bí
licitâcâoo2íAboâesoeíanc€doiouácu.oÍ.oov.br
Boâ E8pêíençá do lguâçdPR, 13 dê lan€iro de 2020 EVÂNDRO LUIZ
CECATGPTêíeito, RAFAEL JOSÉ GÂVA - PresidenG da comissào dB
LkilâÉo

2291t2020

avtso DE LtctrAÇÂo - pREGÁo pREsÉNcrÂL N. 016po2o
A PrêtêilúÍá Municipâl dê Boe E.perança do lguâçu Íaz sâbeÍ quâ se
sncontrâ âberrâ. LcrlrÉo nâ modsldede d6 PREGÀo PRESENctAL. â
quâl lêrá por oDj€to: AquisiÉo d€ Maleíiâl de ConstruÉo pâre
PreÍêitura Municipal de Boê Esp€Íançs do lguaçu, ConÍoÍÍe
especíic€do no Anêxo l- Tsrmo ds RêÍêrêncb, alé às 14:00 horas do
die 2110112020, a s.áo aberlG no die 2410112020 as 14:00 hoÍas, nâ
Sele do Lic'tâÉo O6msis inÍoÍmâço€s sorào íomecjdâs pelo PíEgo€iro
e Équip€ de Apoio, no sndêÍêço aclma m€ncionâdo, dâs 08h00 stá às
11h30, da8 13h30 atá ss 16h00, exceto sábâdos, domingos s foriado
Foíhalizâçào pâra consullâs: www.bosesoeranc€doiouâcu.or.oov br
Fone: (46)3537-120E Fax: (,{6) 3537-1r58
Boa Espêrançá do lguaçu, 10/01/2020 Ratâ€l Josó Gavâ - PÍsgoêiro
EvândÍo Luiz Cêcâtô - PEíet o 

,rr*rür|
Avtso oE LrctrÂÇÂo - pREGÁo pRESENCTAL N" o17po2o
A PÍ€íanur. Municpâl de Boá Esperençâ do lguaç! taz sãb€r qus se
enconlÍe âbêrta, LicíaÉo na modahdadê d€ PREGÂO PRESENCTÂ1, a
qual t€rá por objêlo: AquisiÉo d6 Frelde párs a SecÍorária dê Saúds dê
Boâ Esporânçâ do lguãçu - PR, âtraves dâ Lei n" 337/2015, conforme
Anêxo l- Termo dê RoleÍênoa, âlé às 09:00 horas do dia 2UO1|2O2O, ê
3eÉo âbêÍtos ío dia 2El01/2020 as 09:00 horas, nâ sala dê Licirâçáo.
Oemeis inÍormâçôgs B6rà0 íom6cidâs pôlo PrcgoeiÍo € Equipe d€ Apoio,
no endsrsç! âcimE mencionâdo das 08h00 âté ás 11h30, das 13h30
aÉ âs 1ôh00, ercêto sábedos, domingos ê lsriâdo FoÍmslizaÉo pâra
consullá3: www.boa€sEranc€doiouacu.proovbí Fone (46) 3537-í208
FeÍ (46) 3537-1158
Boa Espêrâoçâ do lguaçu, í3/01/2020 RâÍâ61 José Gava - PÍêgo6iro
Evândm tuiz Cêcârô - Pêfêiro 

arr",rga|

I compo Mourão

avtso DE LtctrÂçÁo - ToiraDA DE pREços N.c ooí/2020 -
PROCESSO ADMIi{ISTRAIVO No 001/2020. O M!nicipio dê Câmpo
Mouráo, Estado do Paraná toÍna púuic. que em cumprimento aos
ditâmês contidos na Lsi Fedêíâl No 8666, dê 21106/93, s suas
âlrêraçõê3 6m vigor, ÍEÉ realizsr, 6m sua seda ás 09!0!!9_g!g_19_gg
lrlsEejs:?gzg Tom.da de Proço! n.o 001/2020, do l,F,o menoÍ pr69o
global, lofldo por objêlo a selêçlo de pÍoposta mai3 vanlajosâ paÉ a
CONTRAÍAçAO OE. EMPRESA PARÂ EXECUçAO OE
PAVIMENTAçAO ASFALTICA EM CBUQ EM AREA PROJETÂDÂ DE
12.10,a,28tit" COM |M_PL NTÂçAO DE GALERTAS PLUVTA|S,
PASSETO E S|XÁL|ZAçÂO VERTTCAUHORZONT L AO LONGO DO
TRECHO DÀ ÂVET{IDA JOAO BATISTÂ SALVAOORI ENTRE Â
AVENIDA PIONEIRO ALFEU TEODORO DE OLIVEIRÁ (AVENIDÂ
D^S TORRES) E RUA EiIGENHEIRO MERCER, conÍoÍm6
especíicâçôês -do ânêxo I do âdÉl SECRETÂR|A DE OBRÂS E

SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP. RECURSOS: OPER ÇÂO oE
CRÉDITO - FINISÂ. O Edilal completct e maiorcs inlomâÉes poderáo

e

I Ampongas DIA 05/02/2020 Às O9H3oMTN NA SAIA DE REUNIÔEs DA PREFEITURA
MTJNICIPAL O EDITAL EITÁRÁ DISMNIYEL JuNTo Âo SITE B*w bsj.
$trltlArallrbr. DEMÂlS INFORMAÇÓES PODERÀO SER SOLICITAOÁS
PELO ENDEREçO DE EI,ÍAIL licitáerc@rlllllr!"lrSc$r, PREFEITURÁ
I!ÍI'NICIPAL DE BALSA NOVÁ, ÁVENIDÂ BRASIL, N' 66' - CENTRO _
BAI-SÂNOVA- FONE:(41) 363ó-E0ll LUIZ CLÁUDIO COSTÀ- PREFEITO
MT,INICIPAL ELIÂNE DO ROCIO CMHENSKI . SECRETARIA MUNICI,
PAL DE EDUcAÇÁo, cULTUR1 E ESPoRTES

2139t2020

E d,!lo dc Dispeísr d. LicirâçÃo
Têmo CúE.tud

Preftitu a Muicip8l d. ÂEponsâ!
S.cFtüir dê Admríistr.rôo

2490t2020

I Balsa Noua

CHÂMADA PúBLIcA ol,zo2o
o poDER ExEcuIvo Do MuNrcipro DE BÀLsÀ NovA, EsrÁDo Do
pArÁNÁ, ATRAvEJ DÁ SECRETARTa MUNrcrpar DE EDUcAÇÃo, cuL.
TURÁ E ESPORTES, TORNA PUBLICO, PARÁ CONHECIMENTO DOS

INTEREssÀDos, euE lRÁ REÂLIZÂR CHAMADA púBLtcA soB o N'.
OI'020, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO, SENDOQUEO PRAZO PARA
A ENTREGA Dos pRoJETos DE vENDÂs DE oÊNERos ÂLIMENTICIoS
DÂ ÁGRICULTURA FAMILIAR PARA AUMENTAÇÃo E§CoLÂR E DE.
MÁls DocuMrN.TAÇôEs sERÀ A pAÂTtR DE l5,olao20 AÍÉ 01.02,2020,
NO SETORDE PROTOCOLO DO EDIIICIO DÂ PREFEITURÂ MUNICIPAL
DE BALSA NovÂ DURÀNTE o HoúRlo DE ExpEDtENrE. A sESSÃo
DE ANÁLBE Dos PRoJETos DE vENDÁs DE GÊNEROS ALIMENTI.
ctos D^ ÀGRICULTURá IAMIL|AR PÂRA 

^IIMENTÂÇÀo 
EscolAri


