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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

Renascença, 16 de novembro de 2020 

De: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
Para: Gabinete do Prefeito 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - Especificação do Objeto 

0 objeto do presente termo o credenciamento de pessoas jurídicas 
da área da cultura para produção artística na categoria dança, para a 
promoção de apresentações artísticas culturais da categoria que 
possam ser disponibilizadas em plataformas digitais. 

2 - Justificativa 

A proposição do credenciamento das apresentações integra as 
ações de fomento do setor cultural previstas no  art.  2°,  III,  da Lei 
Federal n° 14.017, de 29 de julho de 2020- Lei Aldir  Blanc  e que devem 
ser executadas pelo Município. 

A realização do processo licitatório decorre da necessidade de 
atuação imediata do poder público para minimizar o impacto gerado 
pelas medidas preventivas que foram e estão sendo tomadas para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, que implicaram na 
suspensão/interrupção dos eventos artístico-culturais no Município 
pela aglomeração de pessoas e risco para a saúde pública. 

As ações de fomento ao setor artístico e cultural de Renascença 
contribuirão para a geração de renda e oportunizardo o acesso da 
população às atividades artísticas e culturais neste ano em que foi 
preconizado o isolamento social, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida na atual situação do Município. 

3 - Dos valores 

0 valor total de recursos disponibilizado é de R$ 6.000 (seis mil 
reais), com recursos provenientes da Lei Federal 14.017/2020 - Lei 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

 

dir  Blanc,  para dividir entre as proponentes habilitadas e que 
realizarão as apresentações nos termos estabelecidos em edital. 

4- Do Credenciamento 

O credenciamento destina-se as Pessoas Jurídicas da área da 
cultura, sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) 
anos, a fim de fomentar as atividades artístico-culturais do Município. 

Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação 
serão verificados pela Comissão de Licitações. 

Após a divulgação da lista de inscritos, os habilitados terão o 
prazo de 07 (sete) dias para promoverem a entrega das mídias com o 
material da apresentação. 

A verificação do atendimento das propostas artísticas ao exigido 
em edital será realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 
cuja Ata de Avaliação/Parecer fundamentará a homologação do 
resultado do credenciamento e contratação. 

0 Comitê de Gestão da Lei Aldir  Blanc  acompanhará as ações 
relacionadas ao Edital e exarará parecer favorável acerca da habilitação 
das inscrições de acordo com o exigido no edital. 

Poderão se inscrever no presente Edital as Pessoas Jurídicas da 

área da cultura que: 

- Estejam sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) 

anos, 
- Tenham atuado profissionalmente na área da dança nos últimos dois 
anos, comprovada a atuação por meio da apresentação de: portfólio, 
demonstrando os trabalhos realizados no período indicado neste item 
(composto por cartazes, folhetos, recortes de jornal, gravações, 
fotografias, matérias jornalísticas ou publicitárias em mídia eletrônica, 
declarações de instituições públicas e/ou privadas, cartas de 
recomendações de artistas e/ou instituições públicas e/ou privadas). 

- Possuam inscrição no Cadastro Municipal de Cultura, disponível no  

site:  www.renascenca.pr.gov.br, devidamente homologado pela 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 

    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

   

2 

  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

. Da Habilitação 

Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação 
serão verificados pela Comissão Permanente de Licitações, com 
convalidagdo pelo Comitê de Gestão Aldir  Blanc,  que exarará parecer 
favorável acerca da habilitação das inscrições de acordo com o exigido 
neste Edital. 

6. Da Apresentação da Produção Artística 

Compete aos proponentes credenciados a produção de um  video  
contendo a apresentação de dança, com no mínimo 15 (quinze) 
integrantes e com duração entre 45 (quarenta e cinco) à 90 (noventa 
minutos); 

Os proponentes habilitados poderão utilizar local próprio para o 
desenvolvimento da produção, desde que contenha as condições 
adequadas para uma gravação ou ainda, poderão utilizar o Centro de 
Eventos Geraldo Giacomini, mediante agendamento com a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 

0  video,  com a produção da dança deve seguir as seguintes 
especificações e orientações: 

a) o conteúdo tem que ser gravado na horizontal; 

b) o  video  gravado deve ter no mínimo 45 minutos e no máximo 90 

minutos; 
c) Formato do  video:  MP4; 

d) o  video  não deve conter nenhuma logo, escrita de créditos ou algo 

similar; 
e) o  video  deve ser de classificação indicativa livre (ver classificações em: 
https:/ /www.justica.gov.br/ seusdireitos/classificacao/cartilh informac  
aoliberdadeescolha. pdf) ; 
I) deve possibilitar a disponibilização no YouTube; 
g) na gravação utilizar preferencialmente um fundo na cor branca ou 
outra cor clara  (ex.:  uma parede, um tecido,  etc.),  evitar ângulos com 
janela ou porta ao fundo, pois o excesso de contraste pode prejudicar a 

imagem; 
h) evitar realizar a gravação em ambiente externo para que não tenha 
interferência do vento ou do excesso de luz; 
i) quando for gravar em ambiente interno, certificar-se que a iluminação 
está adequada para gravação (evite lugares escuros); 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

preferencialmente, quando for o caso, o celular ou  camera  utilizada 
na gravação deve ficar em um local estático sem movimento (tripé, 
banco, mesa, suporte,  etc.)  e gravar imagem e som com boa qualidade; 
k) deverá ser observada a qualidade do dudio do  video,  recomendando-
se que se faça alguns testes antes, evitando local com muito barulho 

externo isso pode prejudicar a captação do dudio para o  video.  

Os participantes habilitados terão o_prazo de 07 (sete) dias, após 
a divulgação do resultado final, para promover a entrega das mídias 
com o material da apresentação na Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte. 

7-  Do pagamento 

0 pagamento será efetuado através de depósito bancário 
somente em conta das proponentes vencedoras, até o dia 31 de 
dezembro de 2020, comprovada a adequação com o disposto no edital, 
mediante recebimento da nota fiscal. 

Os recursos necessários ao pagamento da propostas habilitadas 
correrão pela Dotação Orçamentária das Ações Emergenciais destinadas 
ao Setor Cultural - Lei Federal n° 14.017/2020. 

8 -  Disposições Finais 

0 acompanhamento e fiscalização do processo será realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e pelo Comitê 
Gestor Intersetorial da gestão de recursos da Lei Aldir  Blanc,  instituído 
pelo Decreto Municipal n° 2.096 de 23 de setembro de 2020. 

No ato da inscrição não se exigirá do proponente o original de 

nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
veracidade e exatidão dos dados informados e anexados no formulário 

eletrônico. Declarações falsas ou inexatas, constantes no formulário de 
inscrição e/ou nos anexos, determinarão na suspensão imediata do 
andamento do projeto e a possível anulação de todos os atos dele 
decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, sendo assegurado ao proponente/empreendedor o 

amplo e irrestrito direito de defesa e do contraditório. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www. renascenca. p r.g ov.b r 



PREFEITURA DO DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

Os documentos e declarações encaminhados são de exclusiva 
responsabilidade do participante, não acarretando qualquer 

responsabilidade civil ou criminal, especialmente quanto aos direitos 

autorais; 

Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte e demais informações referentes ao 
edital poderão ser obtidas pelo  e-mail  /icitagew@renascenca.pr.gov.br. 

ia  an  
Secretária Municipa d  Ed 	 tura e Esporte 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

NO DE APLICAÇÃO 
	 EXERCICIO 

2020  

FOLHA 

1 / 4 

PLANO NÚMERO 

PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO 2020 
LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
ESTADO DO PARANÁ 

I.DADOS CADASTRAIS: 

ENTIDADE PROPONENTE: 

-Prefeitura Municipal de Renascença 

CNPJ 

76.205.681/0001-96 

ENDEREÇO COMPLETO. 

-Rua Getúlio Vargas, 901 

CIDADE 

-Renascença 

UF 

-PR 

CEP 

-85.610-000 

DDD./FONE 

-46 3550-8300 

ENDEREÇO ELETRÔNICO — 	E-mail  

-administracao@renascenca.pr.gov.br  

DDD. / FAX 

- 
NOME OU CÓDIGO DO BANCO 

- 

AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

• I 	i 

, . 

- , 
k 

2. NOME DO RE-SPONSAVE-L PELA ENTIDADE. 

- Lessir Canan Bortoli 

CPF 

-524.671.129-34 

CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

-3.489.532-5 SSP PR 

CARGO. 

-Prefeito Municipal 
ENDEREÇO COMPLETO. 

-Rua Renato Dapont, 98— Bairro Zanella 
CIDADE 

-Renascen a 

UF 

-PR 

CEP 

-85.610-000 

DDD/FONE 

-46 3550-8308  
-TT  

DATA 

25/09/2020  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
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PLANO NÚMERO 

3— DESCRIÇÃO DO PROJETO.  
- METAS A SEREM ATINGIDAS. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
- 	Aplicação 	integral 	dos 	recursos 	da 	Lei 	n° 	14.017/2020 
22/09/2020 - MUNICÍPIO DE RENASCENÇA- PR 
META 2— 100% = R$ 66.006,84 — implementar no município de 
Renascença, instrumentos legais para o cumprimento da Meta II, 
na forma de editais de fomento, prêmios, aquisição de ativos, 
aquisição 	de bens 	e 	serviços vinculados 	ao 	setor cultural, 
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de 
produções, de desenvolvimento de atividades de economia ativa e 
de economia solidária, de produções audiovisuais, e manifestações 
culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que 
possam ser transmitidas pela interne ou disponibilizadas por meio 
das redes sociais e outras plataformas digitais, como rege o inciso  
III,  do artigo 2° da Lei 14.017/2020. 

INICIO- 

-22/09/2020 

TÉRMINO 

- 31/12/2020 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
Este plano de aplicação dispõe sobre a LEI N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de marco de 2020. 

2020 referente 
de calamidade 

_ 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
- A Lei Aldir  Blanc  de Emergência Cultural ( Lei 14.017 de 19 de junho de 2020, oriunda do  PL  
1075) foi sancionada e destinará, em caráter emergencial, R$ 3 bilhões ao setor cultural. Resultado 
de uma construção coletiva, com  web-conferências nacionais e estaduais realizadas como 
plataformas políticas para formulação, articulação, tramitação e aprovação do  PL  1075, a Lei 
Aldir  Blanc  deverá destinar o total de R$ 66.006,84 ao município de Renascença - PR, 

Desde a aprovação do  PL  1075 na  Camara  dos Deputados, as secretarias estaduais e municipais de 
cultura estão planejando as etapas para regulamentação e de implementação da Lei Aldir  Blanc  
pelos entes da federação, pois caberá aos estados e municípios executar os recursos previstos, 
sendo 50% para os estados e 50% para os municípios, de acordo com critérios acordados na 
regulamentação e proporcionalidade populacional. 

Para tanto, o presente plano de ação e aplicação dos recursos da Lei Aldir  Blanc  no município de 
Renascença justifica-se como ação emergencial ao setor durante o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia do COVID-19 e tem como objetivo o fomento ao setor cultural, 
observada a realidade e prática cultural do município, seus agentes culturais e espaços artísticos 
culturais na atualidade, alinhado as políticas culturais praticadas na regido e ao planejamento e 
estudo elaborado pelo Comitê Gestor Intersetorial referente a Lei Aldir  Blanc.  

DATA 

25/09/2020  
ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE 
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'2.03 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

NO DE APLICAÇÃO 

1— ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: R$ 66.006,84 

AÇÃO N°. 01 — Artigo 2°- Inciso  III  da Lei 14.017 — Editais, chamadas públicas, prêmios, 
bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados 11 manutençãt 
de espaços culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que 
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas 

(APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS — FOMENTO) 

Meta Serviços. Un Qtde 
Valor 

Unitário R$ 
Valor 

Total R$ 
2 Edital de premiação para produção de obra 

literária histórica do município 1 1 10.000,00 10.000,00 
2 Edital 	de 	chamamento 	público 	para 

credenciamento 	produções 	artísticas 	na 
categoria de dança 1 1 6.000,00 6.0000,00 

2 Edital 	de 	premiaçdo/concurso 	para 
produções 	artísticas 	culturais 	musicais 
(shows/lives) 1 10 5.000,68 50.006,84 

TOTAL R$ 
.> 66.006,84 

DATA 

25/09/2020  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
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DATA 

25/09/2020  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

3— APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE: 

APROVADO em 25/09/2020 

Lessir Canan Bortoli 
Prefeito Municipal 

Aprado em A4  09/2020. 

em 

'YYLrfritek,  
imonetto am 

Bona 	Iv4n Roberto Stein Zulei  

Cledimar Antonio Glacomini 
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2— DECLARAÇÃO. 

Em atendimento ao Decreto Municipal n°. 2.096 de 23 de setembro de 2020, 

declaramos para todos os fins junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA-

ESTADO DO PARANÁ e ao MINISTÉRIO DO TURISMO/SECULT, que os membros do 

Comitê Gestor Intersetorial estão de acordo com este plano de ação e aplicação. 

5 —  APROVAÇÃO PELO COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL 
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MUNICÍPIO DE RENASCENÇA. PR  

Renascença, 18 de novembro de 2020 

MEMORANDO N° 159/2020 

DO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PARA: 	GABINETE DO PREFEITO 

Solicitamos autorização para abertura de procedimento licitatório, na Modalidade 
Chamamento Público, visando a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA 
ÁREA DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA, 
conforme Termo de Referência apresentado pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Esportes. 

Da Forma de Apresentação da Produção: Compete aos proponentes credenciados a 
produção de um  video  contendo a apresentação de 
dança, com no mínimo 15 (quinze) integrantes e 
com duração entre 45 (quarenta e cinco) à 90 
(noventa minutos). 

Prazo de pagamento: 0 valor total de recursos disponibilizados para 
esta ação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual  
sell  dividido entre as proponentes habilitadas e 
que fizerem suas apresentações nos termos deste 
Edital. 

)\k  
LUCIANE ELOISE LUBCZYK 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 

 

Renascença, 18 de novembro de 2020 

MEMORANDO N° 159/2020 

DO: 	PREFEITO MUNICIPAL 
PARA: 	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Autorizo a abertura do procedimento licitatório, porém, o presente 
processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1- A indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboração de minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato; 

3- Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 2, pela Procuradoria. 

Atenciosamente, 

LESSIR CANAN BORTOLI 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 

Renascença, 18 de novembro de 2020 

MEMORANDO N° 158/2020 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Senhoria em, 18/11/2020, informamos a 
existência de previsão de dotação orçamentária para assegurar o empenho das obrigações 
decorrentes das prestações de Serviços constante da solicitação supra, sendo que o mesmo será 
efetuado através da Dotação Orçamentária existente e mediante abertura de crédito adicional 
suplementar nas seguintes dotações: 

1031 Ações Emergenciais destinadas ao Setor 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
06.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1312200242.085 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural — Lei Federal n° 
14.017/2020 
3.3.90.39.99.99.00 Demais Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
Desdobre: 15450 

Cordialmente, 

ONEID ARISI KARKLING 
Resp. pelo Departamento de Contabilidade  

CRC  PR 052871/0-9 
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Estado  do Parana  Saldo da Despesa 	 31/10/2020 	 Folha: 	1 

Prefeitura Municipal de Renascenca 

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL 

Conta 	  - 15448 	Credito Especial 	 2 vinculado  

Orgao 	  - 06 	 SECRET.MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 

unidade Orcamentaria 	06.03 	DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Funcional 	  - 131220024 	Cultura 

Projeto/Atividade 	2085000 	Acoes Emergenciais destinadas ao setor cultural - Lei Federal no 

14.017/2020 - (C 

Natureza da Despesa 	 = 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

Fonte de Recursos 	 - 1031 	Acoes Emergenciais destinadas ao Setor C 

Saldos de 01/01/2020 ate 31/10/2020 

Credito Especial 	 6.000,00 

Credito Suplementar 	 = 0,00 

Reducao Orcamentaria 	 = 0,00 

Empenhado no Periodo 	= 0,00 

Liquidado no Periodo 	= 0,00 

Anulado no Periodo 	 = 0,00 

Pago no Periodo 	 0,00 

Empenhado ate o Periodo. = 0,00 

Liquidado ate o Periodo 	 = 0,00 

Pago ate o Periodo 	 = 0,00 

A Pagar Processado 	 0,00 

A Pagar nao Processado 	 = 0,00 

Total a Pagar 	  = 0,00 

Saldo Bloqueado 	 = 0,00 

Saldo Reservado 	 = 0,00 

Saldo Disponivel 	 = 6.000,00 



Estado  do Parana  

Prefeitura Municipal de Renascenca 

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL 

Saldo da Despesa 	 29/10/2020 	 Folha: 	1 

Conta 	  

orgao 	  

Unidade Orcamentaria 		= 

Funcional 	  

Projeto/Atividade 	 

Natureza da Despesa 	 

Fonte de Recursos 	 

15450 	Desdobramento da Despesa 	 Despesa Principal: 15448 

06 	 SECRET.MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 

06.03 	DEPARTAMENTO DE CULTURA 

131220024 	cultura 

2085000 	Acoes Emergenciais destinadas ao Setor cultural - Lei Federal no 

14.017/2020 - (C 

3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 

1031 	Acoes Emergenciais destinadas ao Setor C 

Saldos de 01/01/2020 ate 29/10/2020 

Empenhado no Periodo 	 0,00 

Liquidado no Periodo 	 0,00 

Anulado no Periodo 	 0,00 

Pago no Periodo 	 0,00 

Empenhado ate o Periodo. 0,00 

Liquidado ate o Periodo 	 0,00 

Pago ate o Periodo 	 0,00 

A Pagar Processado 	 0,00 

A Pagar nao Processado 	 = 0,00 

Total a Pagar 	  0,00 
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MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2020 

O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, ESTADO DO PARANÁ, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria 287/2019, com a devida autorização expedida 
pelo Prefeito Municipal, TORNA PUBLICO a quem possa interessar o presente 
CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DA  AREA  DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA 
CATEGORIA DANÇA, nos termos e condições estabelecidos neste Edital, que se regerá pela 
Lei Aldir  Blanc  - Lei n° 14.017, de 29 de junho de 2020 ,  art.  2°, inciso  III,  Decreto Federal 
Regulamentador n° 10.464 de agosto de 2020 além da Lei Federal n.° 8.666/93, que rege as 
licitações e contratos administrativos, e na forma deste Edital. 

1- OBJETO E FINALIDADE 

1.1. 0 presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA  
AREA  DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA. 

1.2. A presente licitação para contratação integra as ações de fomento do setor cultural previstas 
no  art.  2°,  III,  da Lei Federal n° 14.017, de 29 de julho de 2020 — Lei Aldir  Blanc  e que devem ser 
executadas pelo Município. 

1.3. A realização deste Edital decorre da necessidade de atuação imediata do poder público para 
minimizar o impacto gerado pelas medidas preventivas que foram e estão sendo tomadas para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, que implicaram na suspensão/interrupção dos eventos 
artístico-culturais no Município pela aglomeração de pessoas e risco para a saúde pública. 

1.4. As ações de fomento ao setor artístico e cultural de Renascença contribuirá para a geração de 
renda e oportunizard o acesso da população às atividades artísticas e culturais neste ano em que 
foi preconizado o isolamento social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na atual 
situação do Município. 

2- DO CREDENCIAMENTO 

2.1. 0 presente credenciamento destina-se as Pessoas Jurídicas da área da cultura, sediadas no 
Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) anos, a fim de fomentar as atividades artístico- 
culturais do Município. 

2.2. Os proponentes habilitados no presente chamamento firmarão contratos com o Município de 
Renascença, 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 as propostas apresentadas pelas proponentes do certame. 
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2.3. Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação serão verificados pela 
Comissão de Licitações. 

2.4. Após a divulgação da lista de inscritos, os habilitados terão o prazo de 10 (dez) dias para 
promover a entrega das mídias com o material da apresentação. 

2.5. A verificação do atendimento das propostas artísticas ao exigido neste Edital será realizada 
pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, cuja Ata de Avaliação/Parecer fundamentará a 
homologação do resultado do credenciamento e contratação. 

2.6. 0 Comitê de Gestão da Lei Aldir  Blanc  acompanhará as ações relacionadas ao Edital e exarará 
parecer favorável acerca da habilitação das inscrições de acordo com o exigido no edital. 

3— DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO 

3.1. Compete aos proponentes credenciados a produção de um  video  contendo a apresentação de 
dança, com no mínimo 15 (quinze) integrantes e com duração entre 45 (quarenta e cinco) à 90 
(noventa minutos); 

3.2. Os proponentes habilitados poderão utilizar local próprio para o desenvolvimento da 
produção, desde que contenha as condições adequadas para uma gravação. 

3.3. Os proponentes habilitados também poderão utilizar o Centro de Eventos Geraldo Giacomini 
para gravação do material necessário à sua inscrição e participação, MEDIANTE 
AGENDAMENTO a ser realizado na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 

3.4.0  video,  com a produção da dança deve seguir as seguintes especificações e orientações: 

a) o conteúdo tem que ser gravado na horizontal; 
b) o  video  gravado deve ter no mínimo 45 minutos e no máximo 90 minutos; 
c) Formato do  video:  MP4; 
d) o  video  não deve conter nenhuma logo, escrita de créditos ou algo similar; 
e) o  video  deve ser de classificação indicativa livre (ver classificações em: 
https://www.justica.gov.br/seusdireitos/classificacao/cartilh  informacaoliberdadeescolha.pdf 

); 
f) deve possibilitar a disponibilização no YouTube; 
g) na gravação utilizar preferencialmente um fundo na cor branca ou outra cor clara  (ex.:  uma 
parede, um tecido,  etc.),  evitar ângulos com janela ou porta ao fundo, pois o excesso de 
contraste pode prejudicar a imagem; 
h) evitar realizar a gravação em ambiente externo para que não tenha interferência do vento ou 
do excesso de luz; 
i) quando for gravar em ambiente interno, certificar-se que a iluminação está adequada para 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 — Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 — Renascença — PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 

 

gravação (evite lugares escuros); 
j) preferencialmente, quando for o caso, o celular ou  camera  utilizada na gravação deve ficar 
em um local estático sem movimento (tripé, banco, mesa, suporte,  etc.)  e gravar imagem e som 
com boa qualidade; 
k) deverá ser observada a qualidade do  audio  do  video,  recomendando-se que se faça alguns 
testes antes, evitando local com muito barulho externo isso pode prejudicar a captação do  audio  
para o  video.  

3.6. 	Os participantes habilitados terão o prazo de 07 (sete) dias, após a divulgação do 
resultado final, para promover a entrega das mídias com o material da apresentação na 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.  

4— DOS VALORES 

4.1. 0 valor total de recursos disponibilizado para esta ação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para 
dividir entre as proponentes habilitadas e que fizerem suas apresentações nos termos deste Edital. 

4.2. Os valores serão liberados em parcela única correspondente ao valor da proposta. 

5— CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Poderão se inscrever no presente Edital as Pessoas Jurídicas da  area  da cultura que: 
5.1.1. Estejam sediadas no Município de Renascença há pelo menos 02 (dois) anos; 
5.1.2 Tenham atuado profissionalmente na  area  da dança nos últimos dois anos, comprovada a 
atuação por meio da apresentação de: portfólio, demonstrando os trabalhos realizados no período 
indicado neste item (composto por cartazes, folhetos, recortes de jornal, gravações, fotografias, 
matérias jornalísticas ou publicitárias em mídia eletrônica, declarações de instituições públicas 
e/ou privadas, cartas de recomendações de artistas e/ou instituições públicas e/ou privadas). 
5.1.3 Possuam inscrição no Cadastro Municipal de Cultura, disponível no  site:  
www.renascenca.pr.gov.br, devidamente homologado pela Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte. 

5.2. A inscrição para participação no edital de credenciamento implica o conhecimento do inteiro 
teor e a concordância com os termos do presente edital. 

6— DOS IMPEDIMENTOS 

6.1. É vedada a participação, como proponente, de: 
a) pessoa física; 
b) empresas que não estejam sediadas no Município de Renascença ha pelo menos 02 anos; 

c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de falência ou 
recuperação judicial; 
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e) empresa que tenha sido declarada inidtinea para contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão do 
direito de licitar e contratar com o Município; 
f) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, e FGTS; 
g) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente 
ligado ao governo municipal ou membros do Comitê Gestor da Lei Aldir  Blanc  ou qualquer 
vinculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista; 
h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal. 

6.2. É vedada a participação nas apresentações, em qualquer função, mesmo que gratuitamente, 
de: 

Pessoas que possuam vinculo ativo com o serviço público municipal; 
a) Cônjuges, companheiros e parentes até o terceiro grau, em linha reta e colateral de membros da 
Comissão de Licitações, de gestores do Departamento de Educação e Cultura, de agentes  politicos  
do Município e de membros do Comitê Gestor da Lei Aldir  Blanc.  

6.3. Considera-se para os fins da alínea "b" do Item 6.1 e alínea "a" do Item 6.2, todos os agentes 
públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função 
temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato 
eletivo. 

6.4. É vedada a inscrição de proposta que: 
a) Infrinja qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente; 
b) Cause, ou possa vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente; 
c) Faça apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas; 
d) Explore trabalho infantil, degradante ou escravo; 
e) Tenha conteúdo pornográfico; 
0 	Viole direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual; 
g) Evidencie discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer 
natureza; 
h) Faça uso de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos; 
i) Que viole as medidas recomendadas para a prevenção e o combate à COVID-19 (aglomeração 
de pessoas); 
j) Que não esteja cadastrado no Cadastro de Artistas do Município de Renascença, devidamente 
homologado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 

6.5. É vedado o patrocínio, bem como a divulgação de terceiros nas apresentações inscritas para 
este edital de premiação. 
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6.6. Serão desclassificadas as propostas que evidenciem a intenção de promover a difusão de 
ideologias políticas, religiosas, filosóficas, que contenham referências ou mensagens de cunho 
pornográfico, racista, preconceituoso, ilegal ou ofensivo a grupos religiosos,  politicos,  étnicos ou 
culturais ou que façam referencias a marcas ou produtos comerciais. 

7— DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO: 

7.1. Para a inscrição os artistas e trabalhadores interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

—a) Requerimento de Inscrição e Declaração de Atendimento de Requisitos do Edital — (Anexo 
I); 

-b) Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem e Voz (Anexo II);  
re)  Declaração de Componentes do Elenco (ANEXO  III);  

Declaração de Ausência de impedimentos (ANEXO IV);  
re)  Termo de Autorização de Uso do  Video  (ANEXO VI); 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou consolidado, em 
vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações ou entidades (associações, ONG's,  etc)  acompanhado dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de 
credenciamento; 

gYRegistro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual. 
N,1z) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido a menos 

de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 
Comprovação de que atuou profissionalmente na  Area  da sança nos últimos 02(dois) anos, 
comprovada a atuação por meio da apresentação de: portifólios, cartazes, folhetos, recortes 
de jornal, gravações, fotografias, matérias jornalísticas ou publicitárias em midia eletrônica, 
declarações de instituições públicas e/ou privadas, cartas de recomendações de artistas e/ou 
instituições públicas e/ou privadas 
Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, disponível em: < 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICert  
idao.asp?tipo=1 >.; 

14--Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, disponível em: < 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica  >; 

1Y-Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
mProva de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, disponível em: 

< http://www.tst.jus.brkertidao  >. 
Cópia de cartão ou outro documento constando o nome do Titular da Conta, a Conta 
Corrente, Agencia e Banco; 

o) Mídia digital que contenha uma amostra da produção de dança que será realizada, com 
duração entre 5 (cinco) minutos à 10 (dez) minutos, no formato do item 3.4-, 
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7.2. 0 Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem e Voz (Anexo II) deverá ser assinado por 
todos os componentes do elenco; 

7.2.1. Caso o elenco conte com menores de idade, o Termo de Cessão de Direitos de Uso de 
Imagem e Voz deverá ser assinado, também, por seu representante legal; 

7.3.A ausência de documentação prevista no Item 7.1 deste Edital INABILITA a inscrição. 

7.4. É de inteira responsabilidade do interessado a veracidade e a autenticidade de todos os 
dados inseridos no Requerimento e Autodeclaração, informações e documentos 
encaminhados, pelo que poderá responder civil ou criminalmente pelas informações e 
documentos apresentados.  

7.5. 0 proponente também poderá desde logo apresentar o Termo de Renúncia dos prazos recursais 
constante no ANEXO V, sendo este documento de apresentação facultativa. 

8— DA FORMA DE EFETUAR A INSCRIÇÃO 

8.1. 0 edital ficará aberto para credenciamento das 9h do dia 20 de novembro de 2020 As 9h do 
dia 11 de dezembro de 2020, devendo os interessados encaminharem a documentação ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio Vargas, 901, centro, na cidade 
de Renascença — PR. 

8.2. 0 Edital completo poderá ser obtido no  site  da Prefeitura de Renascença, no endereço 
eletrônico: http://www.renascenca.pr.gov.br. 

8.3. A abertura dos envelopes para análise da documentação será realizada no dia 11 de novembro 
de 2020, a partir das 14h, no endereço citado no Item 8.1. 

8.4. Não serão recebidas solicitações: 
a) Após o encerramento do prazo previsto no Item 8.1. 
b) Com a documentação incompleta ou sem as assinaturas dos Requerimentos e Declarações, 
podendo ser recomendado o prévio ajuste, dentro do prazo do Item 8.1. 

8.5. É de total responsabilidade do interessado acompanhar, no sitio eletrônico do Município, as 
etapas do processo, a atualização das informações e a publicação de possíveis erratas do presente 
Edital. 

8.6. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o presente edital serão prestados pelo 
Departamento de Licitações e Contratos do Município, através do  e-mail  

licitação@renascenca.pr.gov.br   

9— DISPOSIÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS 
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9.1. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas, 
devidamente autenticadas por cartório competente ou por servidor público do Município de 
Renascença, que poderá fazê-lo no momento do protocolo da solicitação, desde que as cópias 
estejam acompanhadas dos documentos originais e legíveis. 

9.2. A falta de qualquer documento exigido no presente Edital ou a apresentação de documentos 
em desacordo com o exigido no presente edital implicará na inabilitação do proponente, e não será 
concedido prazo adicional para apresentação de documento(s) faltante(s). 

9.3. A Comissão reserva-se o direito de solicitar aos proponentes, em qualquer tempo, no curso 
deste Chamamento, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo 
para atendimento. 

9.4. 0 envelope contendo respectivamente a documentação para habilitação deverá ser entregue 
na data, horário e local indicado no subitem 8.1, devidamente fechado, constando na face os 
seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° xxxx/2020 
ENVELOPE N° 1 — DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: 

10. ANÁLISE DOCUMENTAL E DE HABILITAÇÃO: 

10.1 Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação serão verificados pela 
Comissão Permanente de Licitações, com convalidação pelo Comitê de Gestão Aldir Blane', que 
exarará parecer favorável acerca da habilitação das inscrições de acordo com o exigido neste 
Edital. 

10.2 Serão inabilitadas todas as inscrições que não se enquadrarem nos requisitos previstos neste 
Edital de Concurso. 

11. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

11.1. Os proponentes habilitados serão convocados para apresentarem, no prazo de 07 (sete) dias 
após a divulgação do resultado, a entrega das mídias com o material da apresentação na 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.  

11.2. A análise da proposta será realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, com 
parecer de aprovação do Comitê de Gestão Aldir  Blanc.  

12. DOS RECURSOS: 
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12.1. Os recursos contra a inabilitação e análise da proposta serão dirigidos ao Prefeito Municipal, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 
com parecer favorável do Comitê Gestor da Lei Adir  Blanc,  no prazo de 5 (cinco) dias Ateis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.2. 0 resultado dos recursos será informado aos recorrentes por meio de divulgação na página 
eletrônica do Município e no Diário Oficial. 

12— DA FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. 0 valor total de recursos disponibilizados para esta ação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o 
qual será dividido entre as proponentes habilitadas e que fizerem suas apresentações nos termos 
deste Edital. 

12.2. 0 pagamento  sell  efetuado através de depósito bancário somente em conta das proponentes 
vencedoras, no prazo de 10 (dez) dias contados da homologação do resultado final, comprovada a 
adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal. 

12.3. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome do: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
CNPJ n° 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, n° 901 
Renascença — PR 
CEP: 85.610-000 

12.4. Os recursos necessários ao pagamento do prêmio correrão pela Dotação Orçamentária: 

1031  Miles  Emergenciais destinadas ao Setor 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA0.0, CULTURA E ESPORTES 
06.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1312200242.085 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural — Lei Federal n° 
14.017/2020 
3.3.90.39.99.99.00 Demais Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 
Desdobre: 15450 

13— DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. 0 inadimplemento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas sujeita o proponente 
infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, que poderá ser 
cobrada judicialmente se for o caso, sem prejuízo das demais sanções legais. 
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13.2. Sem prejuízo das sanções definidas no Item 13.1, o proponente que descumprir as obrigações 
e normas constantes no presente edital de premiação ficará inadimplente, sujeito as penalidades 
legais e: 
a) impossibilitado de receber recursos públicos em outros projetos contemplados com recursos da 
Lei Aldir  Blanc,  bem como demais projetos e programas municipais existentes, por um período de 
2 (dois) anos; 
b) impossibilitado de desenvolver suas atividades artísticas e culturais em espaços públicos, 
vinculados ao Município Renascença por um período de 2 (dois) anos, após assegurado o exercício 
de contraditório e ampla defesa. 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do projeto, o Município de Renascença poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos premiados as sanções previstas no  art.  87 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

14— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. A inscrição do PROPONENTE implica na prévia e integral concordância com normas deste 
Edital e seus anexos. 

14.2. Não será permitido anexar documentos após o fim do prazo de inscrição. 

14.3. 0 não atendimento das normas e requisitos deste edital e seus anexos incorrerão na 
desclassificação do PROPONENTE e proposta. 

14.4. A proposta deverá ser realizada atendendo a todas as características definidas por ocasião da 
inscrição. 

14.5. Em nenhuma hipótese poderá haver alteração do PROPONENTE ou proposta. 

14.6. Os documentos e declarações encaminhados são de exclusiva responsabilidade do 
participante, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal, especialmente quanto 
aos direitos autorais; 

14.7. No ato da inscrição não se exigirá do proponente o original de nenhum documento, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade a veracidade e exatidão dos dados informados e anexados no 
formulário eletrônico. Declarações falsas ou inexatas, constantes no formulário de inscrição e/ou 
nos anexos, determinarão na suspensão imediata do andamento do projeto e a possível anulação 
de todos os atos dele decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis, sendo assegurado ao proponente/empreendedor o amplo e irrestrito direito de defesa e 
do contraditório. 
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14.8. Fica reservado ao Município o direito, em qualquer etapa, de revogar, anular ou suspender, 
parcial ou totalmente, definitiva ou temporariamente, em despacho circunstanciado da Autoridade 
Competente, o presente edital sem que caibam aos interessados quaisquer direitos. 

14.9. Os casos omissos  sera()  apreciados e resolvidos pela Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte em conjunto com o Departamento de Licitações, ficando desde logo eleito o foro da 
Comarca de Marmeleiro — PR para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital. 

14.10. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitações e proponentes presentes. 

15— ANEXOS DO EDITAL: 

ANEXO I — MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

ANEXO II— TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

ANEXO  III  — DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DO ELENCO 

ANEXO IV — DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

ANEXO V — TERMO DE RENÚNCIA 

ANEXO VI— TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO VÍDEO DA OFICINA 

Renascença, 19 de nov_embro de 2020. 

^ 	--"••' • 

LESSIR CANAN BORTOLI 
Prefeito 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

(este documento deve ser elaborado em formulário próprio ajustado conforme a proposta) 

Prefeitura Municipal de Renascença 
Departamento de Licitações e Contratos 
Renascença - PR 

0 interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no objeto CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS DA  AREA  DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA, nos 
termos do Edital de Chamamento Público n° 004/2020. 

1— DADOS DO PROPONENTE 
Nome da Empresa Completo: 	 
CNPJ: 
Endereço: 	  
Município: 	 Estado: 	  

Possui inscrição homologada no Cadastro Municipal de Cultura de Renascença? 
( ) sim ( ) não 

Tempo de atuação no Município de Renascença: 	  

2— REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome Completo: 	  
Endereço residencial: 	  
Município: 	 Unidade da Federação: 	  
CPF: 	 RG: 	  
Nome da apresentação: 	  

3— INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO 
Titular: 	  
Banco/Instituição: 	  
Agência: 	Conta: 	  
Outras informações: 	  

0 proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Licitação na modalidade 
Chamamento Público n° XXX/2020. 

Renascença, 

 

de 	 de 2020.  

    

Proponente 
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ANEXO II 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 
(a ser apresentado pelo proponente e todos os componentes do elenco) 

	  portador do 
e do CPF 	 , representante 

legal da empresa 	 , CNPJ n° 	 , inscrito no 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020, PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA, AUTORIZO o 
uso de minha imagem e voz em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios 
de comunicação, para ser utilizada pela Secretaria de Educação e Cultura e Esporte de Renascença, 
destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde 
que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 
A presente autorização é concedida a titulo gratuito, abrangendo o uso de minha imagem e voz em 
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes 
formas: (I)  outdoor;  (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo,  etc.); (III) 
folder  de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V)  home page;  (VI) cartazes; 
(VII)  back-light;  (VIII) mídia eletrônica (painéis,  video-tapes,  televisão, cinema, programa para 
rádio, entre outros). 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 
haja a ser reclamado a titulo de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a 
presente autorização. 

	de 	 de 2020. 
Local e Data  

Proponente e/ou participante 

(OBS: caso haja a participação de menores de idade no elenco, será obrigatória a assinatura do 
seu representante legal) 
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ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DO ELENCO 

Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que as pessoas abaixo relacionadas 
participarão das atividades relacionadas A. apresentação de dança, nos termos do Edital de 
Chamamento Público n° 004/2020, do Município de Renascença, os quais também apresentarão o 
Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz a fim de possibilitar a validação da proposta: 

Nome CPF 
Assinatura do 
participante 

Assinatura do 
representante legal (se 

for o caso)* 

Local, 	de 	de 2020. 

(*OBS: caso haja a participação de menores de idade, será obrigatória a assinatura do seu 
representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Eu 	 RG n° 	 , CPF n° 	 , representante 
da Empresa 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 
	 DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal 
ou de qualquer outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, 
que não possuo nenhum dos impedimentos para participar do Edital de Chamamento Público n° 
004/2020 promovido pelo Município de Renascença. 

Renascença, 

 

de 	 de 2020.  

    

Proponente 
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ANEXO V 

TERMO DE RENÚNCIA 

(facultativo) 

Eu, 	 abaixo assinado, participante do Edital de Licitação 
na modalidade Chamamento Público n° 004/2020, declaro na forma e sob as penas impostas na 
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretendo recorrer da decisão da Comissão de 
Licitação e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que julgou os documentos de habilitação 
preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório,. 

de 	 2020.  

(Assinatura e identificação do Participante) 
CPF: 
RG: 
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ANEXO VI 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM,  VIDEO, AUDIO  E VOZ 

Pelo 	presente 	instrumento, 
	 , brasileiro, (estado civil), portador 
	 e inscrito no CPF/MF sob o n° 
	, residente e domiciliado na 	  

na 	cidade 	de 	representante 	legal 	da 	empresa 
	  inscrita no CNPJ sob o n° 	  
habilitado no Edital de Chamamento Público n° )000C/2020 do Município de Renascença, ora 
denominado CEDENTE, AUTORIZA de forma irrevogável e irretratável, o uso e reprodução de 
sua imagem, do som da sua voz e do seu nome, de sua empresa e de seu elenco, constante no  video  
para a qual foi credenciado e habilitado, bem como o uso deste material pelo MUNICÍPIO DE 
RENASCENÇA, ora denominado CESSIONÁRIO, conforme acordado no presente termo. 

1. Fica acordada a cessão gratuita, sem quaisquer ônus, do direito de imagem, voz, som, nome, 
bem como dos demais direitos conexos da apresentação de dança constante no  video  pelo 
CEDENTE ao CESSIONARIO em decorrência do Edital de Chamamento Público n° 004/2020, 
por prazo indeterminado. 

2. A presente cessão gratuita abrange a utilização do  video,  imagem, voz e nome do CEDENTE 
em atividades institucionais, educativas, culturais, treinamentos, programas educativos e sociais e 
ações institucionais diversas destinadas ao público em geral, aos alunos da rede municipal de 
ensino e/ou apenas ao público interno do CESSIONÁRIO. 

3. 0 CESSIONÁRIO poderá, a seu critério, utilizar a imagem, voz e obra constante no  video  
apresentado, no âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes formas:  outdoor;  folhetos 
em geral (encartes, mala direta, catálogo,  etc.); folder  de apresentação; anúncios em revistas e 
jornais em geral, homepage, cartazes,  back-light,  mídia eletrônica (painéis,  video-tapes,  televisão, 
cinema, programa para rádio, entre outros); em transmissões do material pela  Internet  ou 
disponibilizações por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, inclusive em divulgação 
no sitio eletrônico oficial do Município;  e-mail;  WhatsApp e aplicativos similares; no formato de 
foto e/ou  video  e/ou dudio e para divulgação em geral e exibições em atividades educativas, 
culturais e institucionais em que o  video  contendo a oficina for utilizado. 

4. A utilização do  video  poderá ocorrer ilimitadas vezes, sem limite de prazo, observadas a moral 
e os bons costumes, sem que seja devida qualquer remuneração ao CEDENTE além daquela já 
paga em decorrência do Edital de Chamamento Público n° 004/2020. 

5.0 CESSIONÁRIO e/ou terceiros indicados por esta a qualquer tempo, terão pleno exercício dos 
direitos autorais e conexos sobre o material produzido que utilize a imagem, voz, som e nome 
do(a) CEDENTE e participantes do elenco, desde que observadas as finalidades deste Termo. 
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6. 0(A) CEDENTE se compromete a manter o CESSIONÁRIO isento de toda e qualquer 
responsabilidade e, ainda, de reclamações de terceiros, em caso de contestação da presente 
autorização, especialmente em relação aos participantes do elenco, convidados por sua 
conveniência e vontade. 

7. 0 presente Termo é celebrado em caráter definitivo e irretratável obrigando-se as partes, por si, 
seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, ficando eleito o foro da Comarca de Marmeleiro para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento. 

	de de 2020.  

Proponente 
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PARECER JURÍDICO n° 186/2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°: 004/2020 
PROCESSO N° 189/2020 

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. 
Chamamento Público. Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas da  Area  da Cultura para 
Produção Artística na Categoria Dança. Lei Adir  
Blanc.  Parecer Jurídico. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, acerca do Chamamento 
Público n° 004/2020, que visa o credenciamento de pessoas jurídicas da  area  da 
cultura para produção artística na categoria dança, visando promover ações de 
fomento do setor cultural, previstas no artigo 2°, inciso  III,  da Lei Adir  Blanc.  

Os autos estão devidamente paginados, nos termos do  art.  38 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

0 procedimento licitatório encontra-se instruido com os seguintes 
documentos, no que importa a presente análise: 

a) Protocolo n° 7725 (fl.001); 
b) Termo de Referência da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes (fls.002/006); 
c) Plano de Ação e Aplicação 2020, Lei 14.017/2020 - Lei Aldir  

Blanc  (fls.007/010); 

d) Solicitação de Abertura de Licitação firmada pela Pregoeira 

(fl.011); 
e) Despacho do Prefeito Municipal autorizando a abertura do 

procedimento licitatório e determinando a remessa indicação de 
recursos de ordem orçamentária para garantir a despesa; 
Elaboração de Minuta do instrumento convocatório e minuta do 
contrato, bem como a Remessa à Procuradoria Jurídica para 
emissão de parecer (fl.012); 

f) Parecer Contábil (fls.013/015); 

g) Minuta do edital e anexos (fls.016/033). 

Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradoria, para a 
analise previa dos aspcctos jurídicos da mirruta de edital elaborada, prescrita no  
art.  38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 
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2. ANALISE JURÍDICA 

A obrigatoriedade de licitar está no artigo 37, inciso XXI,1  da Constituição 
Federal de 1988. 

0 procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o principio 
constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou 
fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público. 

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, 
ao fazer a exigência da licitação, ressalva "os casos especificados na legislação", 
abrindo a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções 

regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos 
artigos 24 e 25 da Lei n.° 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Partindo-se, portanto, da premissa que a regra é a licitação e a exceção 
contratação direta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as 
quais foram resumidas pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 em dispensa 

e inexigibilidade. 
De forma muito simples e objetiva, Fernanda MARINELA assim as 

distingue: 

Quando a disputa for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a 
dispensa pressupõe uma licitação 'exigível' que só não ocorrerá por 
vontade do legislador. Em termos práticos, o administrador deverá verificar 
primeiramente se a licitação é exigível ou inexigível, conforme a 

possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afastada a 

inexigibilidade, passará a verificar a presença dos pressupostos de 

dispensa da licitagdo.2  

Feitas essas considerações, passa-se à análise das hipóteses de 

inexigibilidade e o chamamento público. 

'  "Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, tamb0m, ao seguinte: (...) XXI - ressahrados osc.aoR especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações;" 

2  MARIN ELA, Fernanda. Direito administrativo. 7 ed. Niterói:  Impetus,  2013. p. 465-466. 

2  
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2.1 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

As hipóteses de inexigibilidade estão elencadas no artigo 25, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos: 

Art.  25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprova cão de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
H - para a contratação de serviços técnicos enumerados no  art.  13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação;  
III  - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela critica especializada ou pela opinião pública. (g.n.) 

0 referido comando legal dispõe que "6 inexigível a licitação quando 

houver inviabilidade de competição". Veja-se que nesse caso o legislador não se 
preocupou em estabelecer um rol taxativo de situações por meio do qual se 
poderia contratar por inexigibilidade, até mesmo porque a interpretação da 
expressão "inviabilidade de competição" é ampla, sendo difícil elencar e 

relacionar todas as hipóteses. 

É bem verdade que o próprio  art.  25 prevê em seus incisos três situações 

que podem dar supedâneo à contratação por inexigibilidade. Entretanto, a 

expressão "em especial", inserida no caput, traz a ideia de que tal rol é 

meramente exemplificativo, devendo, assim, ser melhor interpretada a expressão 

"inviabilidade de competição" contida no  art.  25, em um sentido mais 

abrangente. 

Até pouco tempo tinha-se a ideia de que a "inviabilidade de competição" 
configurava-se apenas quando o objeto ou serviço pretendido só pudesse ser 
fornecido ou prestado por pessoa única, ou seja, quando apenas um 
determinado fornecedor, tido como exclusivo, pudesse satisfazer os interesses da 
Administração. Obviamente tal conclusão não é equivocada, pois é o que 
expressamente dispõe o inciso I do  art.  25 da Lei n.° 8.666/93. Entretanto, 

3  
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sugerir que essa é a única interpretação do dispositivo em análise é uma tese 
ultrapassada. 

A interpretação da expressão "inviabilidade de competição" deve ser mais 
ampla do que a mera ideia de fornecedor exclusivo. Pode-se dizer que a 
inviabilidade de competição, além da contratação de fornecedor único prevista 
no inciso I, e, obviamente, além dos casos inseridos nos incisos II e  III,  pode se 
dar por contratação de todos, ou seja, a inviabilidade de competição não está 
presente porque existe apenas um fornecedor, mas sim, porque existem vários 
prestadores do serviço e todos serão contratados. 

Confira-se, a respeito, a opinião de Jorge Ulisses JACOBY: 

Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, 
dispondo-se a contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os 
requisitos estabelecidos, ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, 
os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, 
inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada et 
contrataçã o.3  

Ora, se a Administração convoca profissionais dispondo-se a contratar 
todos os interessados que preencham os requisitos por ela exigidos, e por um 
prego previamente definido no próprio ato do chamamento, também se está 
diante de um caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não haverá 

competição entre os interessados. 

Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a 

doutrina denomina de credenciamento, que está sujeito a alguns requisitos, 

dentre os quais: 

(i) publicidade do credenciamento: tal requisito é facilmente 
compreendido analisando um simples fato: se o credenciamento encontra 
amparo na inexigibilidade para a contratação de todos os interessados, não faz 
sentido a Administração Pública não tornar público o ato de convocação, pois, 
caso não seja dada a devida publicidade, muito provavelmente pode haver algum 
interessado que não tinha ciência do credenciamento. Caso haja algum 
interessado que não foi credenciado porque não tinha ciência do ato, obviamente 
não houve a contratação de todos, fato este que descaracterizaria a 
inexigibilidade em decorrência da inexistência da inviabilidade de competição. A 
publicidade deverá seguir os moldes do  art.  21, incs. I a  III,  da Lei n.° 8.666/93, 

3  JACOBY, Jorge Ulisses. Coleção de direito público.  Sao  Paulo: Fórum, 2008, v. 6. P.  534. 

4 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

ou seja, aviso publicado no Diário Oficial da Unido, se os recursos forem 
provenientes da Unido, ou no Diário Oficial do Estado, em se tratando de 
dinheiro advindo dos cofres públicos estadual ou da municipalidade, e em jornal 
de grande circulação local, a fim de que os interessados possam efetivamente 
tomar conhecimento do sistema.  

(ii)  obrigatoriedade de credenciar todos os interessados que atendam 
as condições do chamamento: o fundamento do credenciamento é a 
inexigibilidade para a contratação de todos. Portanto, seria incoerente realizar 
um chamamento público para credenciamento de profissionais de um 
determinado setor e, ao final, declarar um vencedor, mesmo havendo outros 
interessados que igualmente preencham os requisitos exigidos pelo Poder 
Público e satisfaçam os interesses da Administração Pública. Se esta for a 
intenção da autoridade administrativa, indubitavelmente estar-se-ia diante de 
um procedimento licitatório, não se configurando, portanto, o credenciamento 
por inexigibilidade. Não há apresentação de propostas, pois o valor a ser pago já 
foi fixado pela Administração. Como não há competição, não há como se 
declarar um vencedor. Todos são igualmente credenciados. 

2.2. DA MINUTA CONTRATUAL: verifico que estão presentes as 
cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei 
8.666/93, bem como os demais requisitos previstos na Lei Adir  Blanc.  

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, nos estritos limites da análise jurídica e excluídos os 
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniência do ajuste, entendo 
pela possibilidade de realização do Chamamento Público n° 004/2020. 

8 o parecer. 

Renascença, 19 de novembro de 2020. 

r(I\tw-Qka. 
Marina Zimermann  Freese  

Procuradora 
OAB 45.332 
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020 

PROCESSO N° 189/2020 

A Prefeitura Municipal de Renascença, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pelo Prefeito Municipal, Sr. Lessir Canan Bortoli, através da Portaria n° 287 de 26 de 
dezembro de 2019, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DA  AREA  DA CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA 
CATEGORIA DANÇA, conforme Anexo II do presente edital 

0 edital ficará aberto para credenciamento das 9h do dia 20 de novembro de 2020 As 9h 
do dia 11 de dezembro de 2020, devendo os interessados encaminharem a documentação ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio Vargas, 901, centro, na cidade 
de Renascença — PR. 

0 Edital completo poderá ser obtido no  site  da Prefeitura de Renascença, no endereço 
eletrônico: http://www.renascenca.pr.gov.br. 

A abertura dos envelopes para análise da documentação será realizada no dia 11 de 
novembro de 2020, a partir das 14h no Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na 
Rua Getúlio Vargas, 901, centro, na cidade de Renascença — PR. 

Esclarecimento adicionais relativos ao presente edital serão prestados pelo Setor de 
Licitações e Contratos do Município, fone/fax (046) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314 ou 3550-
8336 (Departamento de Licitações). 

Renascença, 19 de novembro de 2020. 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK 
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações 
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EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL PP. 100/2020 

Agliberto Lucindo  Perin.  Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, 
Estado do  Parana.  no uso de sues airibuições legais que  (ho 	conferidas pela Lei 
Organica do Municipio (nova ediglio) cm seu An. 64 incisos IX, X. XXV c XXVI. 

1 CONVOCAR: 

1.1 - Para tomar posse no rapectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) no 
Concurso Publico Municipal, 1000 00  Edits]  a' 001(2017. 

(.2 - 0)0) candidato (a) abaixo relacionado (a).  dove  se apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipa). a partir da data da publicação deste 
Edital. para assumirem o respectivo Cargo, sob pena  dc  convocamlo dos (as) 
candidatos (as) respectivamente classificados (as). 

GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL 
CARGO: Enfermeiro 40 horas 

INSC. 

 

NOME NE CLASSIF. 
141745 Lay.  Cristina  Dreyer 

 

74 So  

Itapejara D'Oeste, 19 de novembro 40 2020 

AgIlIefto L?5Indo Perla, 
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REBOLUCAO W01272020 
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.  004/2020 

PROCESSO N.  189/2020 
A Prtroturu MLUTIC1.1 de ree,,asee,,,,. 111001.2.  It,. Comics.  Permanente 0. 
Licitação. designada pelo Prefeito MuniCipal. Sr. Lessir  Canon  Bonoli. atraves d 

Ponaria 00  2/17 de 26  dc  dczombro  dc  2019. 000111 pública a realizaçao d 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA  AREA  1), 
CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA 
conforme  Anew  II do prosciito cdital 
O edital ficarn aberto para oredenciamento das 9h do  die  20 de novembro  11 
2020 as 9h do dia II de dezembro de 2020, devendo os interessadi 
cooaminharom a documontação ao Dopartamento de Licitações da Prefeitur 
situado na Rita Getúlio Vargas. 901. ccntro. na  oidade  dc  Rtnascença - PR. 
O Edital complcto poderá ser obtido no  site  da Prefeitura de Rcnasocnça.  cl 
ondereço  clop-bolo°, bity-fisoww  mascots. On  PON' An. 

A abcrtura dos cnvelopes para analise da doctimentaçao  soul  roalizada no dia 1 
de novembro de 20201 a  weir  das 14h no Departamcnto  dc  Licitações 
Prefoitura.  snood°  na Rua Getúlio Vargas. 901. ociitro. no oidade  dc  Ronasocin 
- PR. 
Esolarcoimento adicionais rolativos ao presentc cdital scrao prestados pelo Sol 
do Licitações c Contratos do Munic(pio. fone/fax (046) 3550-8300 (Prefeitura 
3550-071400 3550-8336 (Departamento de Lieitações). 

Renasocnça. 19  dc  novembro do 2020. 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK 
Presidente da Comissao 

Permancinc  dc  Licitaçõos 



Parani , 20 de Novembro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IX I N° 2142 Q40 
E JANTAR, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM 
A TRABALHO PARA OS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO 
BELTRÃO/PR, PATO BRANCO/PR E CASCAVEL/PR, EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

EMPRESA(S) VENCEDORA(S1: 

- ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA, ITENS 1, 2 e 7, COM 
VALOR TOTAL DE R$ 90.923,44. 

- VILMAR MEZZALIRA, ITENS 3,4 e 8, COM VALOR TOTAL 
DE R$ 50.044,00. 

VALOR TOTAL GERAL DE R$ 140.967,44 (CENTO E 
QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E 
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) 

REALEZA, AOS SEIS DIAS DE NOVEMBRO DE 2020  

PESSOAS JURÍDICAS DA  AREA  DA CULTURA PARA 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA, conforme 
Anexo II do presente edital 
0 edital ficará aberto para credenciamento das 9h do dia 20 de 
novembro de 2020 is 9h do dia 11 de dezembro de 2020, devendo 
os interessados encaminharem a documentação ao Departamento de 
Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio Vargas, 901, centro, 
na cidade de Renascença — PR. 
0 Edital completo poderá ser obtido no  site  da Prefeitura de 
Renascença, no endereço eletrônico: http://www.renascenca.pr.gov.br. 
A abertura dos envelopes para análise da documentação será realizada 
no dia 11 de novembro de 2020, a partir das 14h no Departamento 
de Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio Vargas, 901, 
centro, na cidade de Renascença — PR. 
Esclarecimento adicionais relativos ao presente edital serão prestados 
pelo Setor de Licitações e Contratos do Município, fone/fax (046) 
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314 ou 3550-8336 (Departamento de 
Licitações). 

CLÁUDIA GRZEGOZESKI 
Pregoeira 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:94F72FOF 

Renascença, 19 de novembro de 2020.  

LUCIA  NE ELOISE LUBCZYK 
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  AD  MIN I S'IRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

Publicado por: 
Luciana Almeri Morcelli  Lochs  

Código Identificador:EAA83F62 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 
418/2020 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA:  ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA 
OBJETO:  Formação de Registro de Preços para eventual aquisição 
de Refeições, café, almoço e jantar, para os funcionários que se 
deslocam a trabalho para os municípios de Francisco Beltrão/PR, Pato 
Branco/PR e Cascavel/PR, em atendimento As demandas de todas as 
Secretarias Municipais. 
REFERENTE  LICITAÇÃO Pregão N° 98/2020 
VALOR TOTAL:  R$90.923,44 (Noventa Mil, Novecentos e Vinte e  
Tres  Reais e Quarenta e Quatro Centavos) 
DATA DA ASSINATURA:  19/11/2020 

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N"  
419/2020 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 

'CONTRATADA:  VILMAR MEZZALIRA 
OBJETO:  formação de Registro de Preços para eventual aquisição de 
Refeições, café, almoço e jantar, para os funcionários que se deslocam 
a trabalho para os municípios de Francisco Beltrão/PR, Pato 
Branco/PR e Cascavel/PR, em atendimento As demandas de todas as 
Secretarias Municipais. 
REFERENTE  LICITAÇÃO Pregão N° 98/2020 
VALOR TOTAL:  R$50.044,00 (Cinqüenta Mil e Quarenta e Quatro 
Reais) 
DATA DA ASSINATURA:  19/11/2020 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:EBE56E91 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020 

PROCESSO N° 189/2020 

A Prefeitura Municipal de Renascença, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Lessir Canan Bortoli, através da Portaria n° 287 de 26 de dezembro de 
2019, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE LEILÃO N° 002/2020 

MODALIDADE: Leilão do tipo MAIOR LANCE por item. 
OBJETO: LEILÃO PÚBLICO DE BEM Inservivel, Ocioso, 
Recuperável, Antieconômico, conforme descrição contida no 
Anexo I do presente edital. 
CREDENCIAMENTO: das 08:30 As 09:30 do dia 21 de dezembro de 
2020, no Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Rua 
Getúlio Vargas, 901, centro, na cidade de Renascença — PR. 
INICIO LEILÃO: is 09:31 do dia 21 de dezembro de 2020, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura, situado na Rua Getúlio 
Vargas, 901, centro, na cidade de Renascença — PR. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: 0 Edital e seus anexos poderão e 
deverão ser adquiridos somente na Prefeitura Municipal, no endereço 
Rua Getúlio Vargas, n° 901, Centro, Fone (46) 3550-8300, 
Renascença, Estado do Paraná, de r a 6' feira, nos horários das 07:30 
as 11:30, e das 13:30 as 17:30 horas, onde poderão ser consultados e 
adquiridos gratuitamente. 
INF'ORMAÇOES: Informações e esclarecimentos adicionais, no 
endereço e telefone acima citado. 

Renascença, 19 de novembro de 2020. 

LUCIANA ALMERI MORCELLI LOCHS  
Leiloeira 

Publicado por: 
Luciana Almeri Morcelli  Lochs  

Código Identificador:A97BOBOB 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N° 296, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 

Nomeia Comissão Examinadora do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária de Técnico 
em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal. 

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, no 
uso de suas atribuições legais e em especial na Lei Municipal n° 
1.710, de 04 de novembro de 2020, 

RESOLVE:  

Art  1° NOMEAR a Comissão Examinadora do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária de Técnico em Saúde Bucal 

192 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E 
JULGAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
004/2020. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA CULTURA 
PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA. 

Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte As quatorze horas, junto A sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Renascença, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações 
designada pelo Prefeito Municipal, Sr. Lessir Canan Bortoli, através da Portaria 287 de vinte e seis 
de dezembro de 2019, estiveram presentes Luciane  Eloise  Lubczyk, presidente, Veridiana 
Salvadego e Marilia Joice Migliorini, membros, e foi instalada a sessão de abertura dos envelopes 
de documentação propostas e julgamento para credenciamento da licitação em epigrafe. A comissão 
atestou o recebimento dos envelopes para credenciamento da seguinte licitante: Francielle 
Cristiane Dalla Flora. A presidente tomou a palavra e iniciou os trabalhos com a abertura do 
envelope A, contendo a documentação de habilitação para credenciamento da participante, a qual 
foi conferida e rubricada pelos membros da comissão, e que, examinada a documentação, a 
comissão julgou-a credenciada. Após analisado o requerimento fica credenciada: Francielle 
Cristiane Dalla Flora. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e assinada „a 
presente ata pelos membros da comissão de licitações. 

( 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO ALDIR BLANC PARA ANALISE 
DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE INSCRITOS NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO, MODALIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA 
CULTURA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA NA CATEGORIA DANÇA. 

Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte as dezesseis horas, junto 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Renascença, reuniu-se o 
Comitê Gestor Intersetorial da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir  Blanc)  designado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Lessir Canan Bortoli, através do Decreto n° 2.096 de vinte 
e três de setembro de 2020, estiveram presentes as Senhoras Zuleide Rovani de  Bona, 
Livia  Maria Buzzacaro Gutstein, Jocelaine Simonetto e os senhores Ivan Roberto  Stein  
e Cledimar Antonio Giacomini, e foi instalada a sessão análise dos requisitos de 
habilitação dos inscritos no Chamamento Público 004/2020. 0 Comitê atestou o 
recebimento dos envelopes para credenciamento da seguinte licitante: Francielle 
Cristiane Dalla Flora. Procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação 
de habilitação para credenciamento da participante, a qual foi examinada e declarada 
estar em conformidade com os requisitos exigidos em edital. 0 comitê emitiu pareceu 
favorável à habilitação de Francielle Cristiane Dalla Flora. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunido e assinada a presente ata pelos membros do Comitê 
Gestor da Lei Aldir  Blanc. 	 • 

3,0j,061/  g- 56104704  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 

CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



Renascença, 11 de de mbro de 2020. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

PARECER 

Trata-se da avaliação de conformidade da documentação de habilitação dos 
inscritos no Chamamento Público 004/2020, cujo objeto é credenciamento de pessoas 
jurídicas da  Area  da cultura para produção artística na categoria dança. 

Considerando os documentos apresentados à Comissão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Renascença, após reunido de avaliação realizada pelo Comité 
Gestor da Lei Aldir  Blanc,  concluiu estar em conformidade com o requisitos exigidos 
em edital a Proponente Francielle Cristiane Dalla Flora. 

Desta forma, emitimos parecer favorável à Habilitação da Proponente Francielle 
Cristiane Dalla Flora. 

Cledimar Antonio Giacomini 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85610-000 - Renascença - PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



044  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2020 

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

Torna-se publico o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da 
seguinte forma: 

» Francielle Cristiane Dalla Flora. 

Declaro credenciada a requerente acima citada por estar em total acordo com o Edital. 

Renascença, 11 de dezembro de 2020. , 

, 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK 
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações 
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CNPJ 76.205.681/0001-96 
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EDITAL  DE  LICITAÇÃO  
CHAMAMENTO PUBLICO  N° 0414/2020 

RESULTA  DO DE  JULGAMENTO  E  CLASSIFICAÇÃO  
Tomas!  publico  o resultedo  da  licitindo cm epigrafe. 

Mid 01919r1C•010 di.  da  seguinto Comm 
1. 	Frondelle Cristlam Dana Flom. 

Oeclaro crederiend• • onmerente minm duds  por  emu ens total word° cons o 
Edital.  

Renassença. lido  dezembro  do 2020. 
LUCIANE ELOISE LUBCZYK 
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- LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LOTE 1, 
COM VALOR TOTAL DE R$ 53.400,00. 

- BUGRE COMERCIAL EIRELI, LOTE 2, COM VALOR TOTAL 
DE R$ 43.500,00. 
-  ATM  ALIMENTOS LTDA, LOTE 3, COM VALOR TOTAL DE 
R$ 4.260,00. 
VALOR TOTAL GERAL DE R$ 101.160,00 (CENTO E UM MIL, 
CENTO E SESSENTA REAIS) 

REALEZA, AOS SETE DIAS DE DEZEMBRO DE 2020 

CLAUDIA GRZEGOZESKI 
Pregoeira 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:776EF7DD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 
450/2020 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA:  LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição 

Cestas Básicas para atender a Rede de Atendimento 
bocioassistencial, vinculada a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
REFERENTE  LICITAÇÃO Pregão N° 114/2020 
VALOR TOTAL:  R$53.400,00 (Cinqüenta e Três Mil e 
Quatrocentos Reais) 
DATA DA ASSINATURA:  11/12/2020 

EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N°  
451/2020 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA:  BUGRE COMERCIAL EIRELI 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição 
de Cestas Básicas para atender a Rede de Atendimento 
Socioassistencial, vinculada a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
REFERENTE  LICITAÇÃO Pregão N° 114/2020 
VALOR TOTAL:  R$43.500,00 (Quarenta e  Tres  Mil e Quinhentos 
Reais) 
DATA DA ASSINATURA:  11/12/2020 

7TRATO DE CONTRATO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N°  
452/2020 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE REALEZA 
CONTRATADA:  ATM  ALIMENTOS LTDA 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição 
de Cestas Básicas para atender a Rede de Atendimento 
Socioassistencial, vinculada a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
REFERENTE  LICITAÇÃO Pregão N° 114/2020 
VALOR TOTAL:  R$4.260,00 (Quatro Mil, Duzentos e Sessenta 
Reais) 
DATA DA ASSINATURA:  11/12/2020 

Publicado por: 
Claudia Grzegozeski 

Código Identificador:287FE16A 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 

004/2020 RESULTADO DE JULGAMENTO E 
CLASSIFICAÇÃO 

Torna-se publico o resultado da licitação em epigrafe, cuja 
classificação da-se da seguinte forma: 
Francielle Cristiane Dalla Flora. 
Declaro credenciada a requerente acima citada por estar em total 
acordo com o Edital. 

Renascença, 11 de dezembro de 2020. 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Publicado por: 
Luciane  Eloise  Lubczyk 

Código Identificador:64CAE954 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
1° ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 

098/2020 PROCESSO LICITATÓRIO N° 188/2020 

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob n° 
76.205.681/0001-96, com sede a Rua Getúlio Vargas, n° 901, Centro, 
Município de Renascença, Estado do  Parana,  neste ato representada 
pela Pregoeira Sra. Luciane  Eloise  Lubczyk, torna público o Primeiro 
Adendo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRNICO N°. 098/2020, 
cujo objeto é o contratação de empresa para fornecimento de 
acervo de livros na modalidade de Biblioteca de Educação Infantil 
e Biblioteca de Ensino Fundamental, destinado  its  necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

1. DAS ALTERAÇÕES 

No Termo de Referência, Item 2.1.1, ONDE SE  Lt:  
2.1.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo 
de 10 (dez) dias ateis, após o recebimento da autorização de compra, 
seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante 
autorização contida nas respectivas Ordens de Compra. Sendo que no 
ato do recebimento o fiscal responsável realizará a conferencia dos 
produtos. 
LEIA-SE: 
2.1.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo 
de 30 (finta) dias corridos, após o recebimento da autorização de 
compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante 
autorização contida nas respectivas Ordens de Compra. Sendo que no 
ato do recebimento o fiscal responsável realizará a conferencia dos 
produtos. 

2. DAS DEMAIS CLAUSULAS 

2.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

Renascença, 11 de dezembro de 2020.  

LUCIA  NE ELOISE LUBCZYK 
Pregoeira 

Publicado por: 
Luciane  Eloise  Lubczyk 

Código Identificador:0316F026 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU 
DECRETO 225/2020 

DECRETO N° 225/2020 

SÚMULA: Exonera Servidor Público. 

0 Prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, Estado do  Parana,  no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

DECRETA: 

048 
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