
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANÇA NOVA

Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público 01/2017

Processo Administrativo n. 01/2017

Município de Esperança Nova- PR CNPJ 01.612.269/0001-91

Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS E

CURSISTAS DE ESPERANÇA NOVA-AUCEN CNPJ/MF: 08.105.032/0001-63

Objeto: Transferência de recursos financeiros à AUCEN - ASSOCIAÇÃO DOS
UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS DE ESPERANÇA NOVA, destinado a subsidiar
parte do custeio do transporte dos alunos Universitários, Técnicos e cursistas para a
cidade de Umuarama.

DATA: 05/05/2017

O Município de Esperança Nova-PR., torna Pública a inexigibilidade de chamamento
Público, nos termos do art. 31, caput, da Lei n.° 13.019/2014, visando firmar parceria
com a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS DE ESPERANÇA
NOVA - AUCEN para a ajuda de custo na contratação de empresa de transporte
coletivo, para transportar alunos Universitários e Cursistas de Esperança Nova a
Umuarama, em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto,
pelo fato desse tipo de objeto vem sendo executado por essa entidade há muitos
anos, demonstra conhecimento para sua realização.

Valor: R$ 117.000,00 (cento e dez mil reais)

Período de execução: MAIO a DEZEMBRO.

Justificativa:
Como o chamamento é uma disputa, para que ocorra, é indispensável que haja
pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes para que ele possa ocorrer, Assim, a
Lei 13.019/2014 prevê, em seu art. 31 e Decreto Municipal 0412017 art. 10:

"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público
na hipótese de inviabilidade de competição entre as
organizações da sociedade civil, em razão da natureza
singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas
somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica".

II - a parceria decorrer de transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive
quando se tratar da subvenção prevista no inciso l do § 3 °
do art. 12 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964,
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar n °
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10. O chamamento público será considerado inexigível,
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nas seguintes situações, sem prejuízo de outras:

I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as
organizações, em razão da natureza singular do objeto do
plano de trabalho ou quando as metas somente puderem
ser atingidas por uma entidade específica; e

II - autorização em lei que identifique expressamente a
entidade beneficiária ou que estejam nominalmente
identificadas na Lei Orçamentaria Anual, nas transferências
de recursos a título de subvenção para organizações da
sociedade civil.

Como há impossibilidade competição, o chamamento não será realizado, por ser
inexigível, por existir apenas uma entidade atende o objeto da parceria dentro do
Território Municipal, e Lei Municipal 810/2017 que identifica expressamente a entidade
como beneficiaria.

Esperança Nova, Estadoglo-Bafaná 05 de Maio de 2017.

VALDflTflíDALGO MARTI N EZ
Prefeito Municipal
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CXTIWD DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N* «TOO 1 7 DA INEXKXB1UDAOE OE LICITAÇÃO

Contratante: MUNICÍPIO DE OUAlRA
Contratada: ORUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO . OSCR. CHIM N> 10.411.S37«001-M
Oojeto do Contrato: Cono«ec*o da ampreu OmJpOSRASJtflBO ÒSaMmilKM^OOf M»SÕ
tem ratpmtáve» peia Mpãdãoitt a» 10 prcJMJot»» meotoot t eniermeiro..
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N- OMO017 OA DISPENSA 0£ LICITAÇÃO POR
JUSTIFICATIVA N* 029/2017
Contratam* MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES _OUAIReNSESL CNf J N* 11,721

puurenwemrtUKaoàeducaçtciamblartol
Veto Total: RJ 24VÕO. 00 (vmte. quatro m« t tr«zentotr»ii)
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maio di 201B
Data dt Aiiinatura: 04 da mato da 2017. Foro: Queira - Paraná
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Queira. Paraná, 06 de maio de Í017.
HERALDO TREKTO /

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO W01ÍÍ017. Di.pt™.
RtWfco t> ato por rnHt pttocado. m contnjtecáo da empnwa INSTALCON - INSTALAÇÕES E CONSTRUÇOíS
LTOA, para a aquMolo da MMw «wtncoi. para nanutanoUi de CISAI, CISA B • CAF%, oc«n Dlipintl o. lotação.
DESPACHO- RATIFICO, m» termo, da» razOaa alanadat no proeadlmer» rf Olí/2017. anera Erri
DD da mato da J0t7.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
PmtMtnla

CONSÓRCIO INI KRMliMCJPAL DE SAÚDE - CISA
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PROCESSO ADMtNISTRATTVO N* 042/2017 - INEXIGIBIUDADE
Hítmco o alopermimpraticado, naoonmttcAo daamprata FRAr«ISCO*KASTORCt>ílCAMEDICA LTDA-UE,
para praitacáo de «arvfeo» com a raaixacio da praeadlmentoe de Haaiio d» OMloanloiirapla Hlpaitárlea. conforma
adWda cnamamaiito pa5k» rf 011ÍÍÕÍF• aa<ler«arr»to d» lar̂ coi de taadeTw «alow oiwiantae na tabata
CISA, com InaidolMIaed* de leitaçio
DESPACHO: RATIFICO, fioiltrmo» ou rttíMelencedai no proceolmeráo rr> 042/2017. anaiB. Em
Ot de maio «a 2017.
LUÍS CARLOS BORG£S CARDOSO

PKFimJRA MUHKIMl M ESPf RANÇA NOVA
Ealeao do Paraná
Eitrau de IrwogHIdatfl de Claminienlo Púbico 01.-2017
Proottto AdmmwMw n, 01/3017
Municlpto de Elpertnc* Mova- PR CNPJ 01.812.2SMJ001-Í.1
Organiecao da SÕdíSádl Ch« ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS DE ESPERANÇA NOVA-
AÚCENCNPJflutF M 10S032*001-63
oSílo TramhVênda da recuno. «nancelrai t AUCEN -AMOCIACAO DOS UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS
DCESPERANÇA MOVA, dartnedo a tuatldiar parle do oattio do tran îorte oet alunoe Untmtllarkit, Tecnicot t
cinMa» pari a ckttde dt Umuarama.
OATA 05/OMOI7
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ESPERANÇA NOVA - AUCEN pare e alude dt CIMO n* contratacto d* empratt d* trantportt coMtvo. Dera

iranipoflar alunoe IMnnMMoa e Cum*5»de Etperança Nove a Umuarama, em nula d* InvIetiHdnl
oampeticto pela eejurat* ilngular do objató. pelo lato detea opo de oOitto vem ttnootucutaaopor
há mui» anoe. dernomlra oonhedmenlo para r "—"-
Valor «t 117 000,00 (certo e dec ml reali)
Período de ««tcuçao MAIO e DEZEMBRO.
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Í3 • do an 12 d» Lei n* 4.
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MenHeade» na Lei OrçanUnun» Anual, na» trenueranoa. dl recurv» a Ululo de m*eno*o para organiaoaet
da todedade oivi
Como há M«ieiMhJade compeoçeo. o diamamanlg ntp terá íiiirailn av ter he«lgr»el,jxx «M
uma enodadeillnde o olijatoWpraM dereo do Terttono ÍWilolpel. * Q I*«**ànil0/Í017 que
tHpt aaiamente e tnlldade como bantaolani.
Etpt.anít Nova. f liado do Parar* OS de Halo tu 2017.
VALDIR HQALQO MAKTINEZ
Prefeito Municipal
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