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MEMORANDO 1312022 

Em 11 de novembro de 2022 

lima Sra. 
VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK 
Setor de Compras e Licitações 

Assunto: Requisição de chamamento publico para concessão de espaço em festa 

Eu, Rodrigo Antonio de Souza, Secretário Municipal de Turismo, no uso das 

minhas atribuições legais, em atenção ao referido documento, venho mui 

respeitosamente solicitar processo licitatóno de chamamento publico, visando a 

concessão de espaços em logradouro e prédio público em quermesse, denominada de 

Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado, exclusivamente para o dia 14 de 

dezembro de 2022. 

Os espaços a serem concedidos são: 

N° do box 	 Detalhamento 
1 	Box metálico de 3 x 3 m, com coberjura, tipo tenda, destinado a venda exclusiva 

de bebidas. 
2 	Box metálico de 3 x 3 m, com coberjura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 
3 	Box metálico de 3 x 3 m, com coberpra, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 
4 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 
5 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 

permitidas por lei, exceto bebidas. 
6 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 

permitidas por lei, exceto bebidas. 
7 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 
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permitidas por lei, exceto bebidas. 
8 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobeura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 

permitidas por lei, exceto bebidas. 
9 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias 

permitidas por lei, exceto bebidas. 
10 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 

espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda exclusiva de gêneros alimentícios. 

11 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

12 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

13 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

14 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

15 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

16 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do 
espaço de 3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, 
podendo ser foodtruck ou similar, desde que não exceda a área predefinida.) 
venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

17 	Box em estrutura coberta de alvenaria, espaço físico em prédio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente com 6 x 5 m destinado a venda exclusiva de 
bebidas. 

Observações: 

Os boxes serão dispostos de acordo com o croqui anexo, foi sugerida a 

contraprestação pecuniária de R$1 00,00 (cem reais) por espaço utilizado coberto 
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e de R$50,00 (cinquenta reais) para espaços onde a estrutura ficará a cargo do 

utilizador. 

Os participantes, no ato do credenciamento deverão optar pelo box que 

achar conveniente, de acordo com o croqui em anexo. Havendo mais de um 

interessado para um mesmo espaço, será realizado sorteio em sessão pública, 

para definição do permissionário. 

O referido sorteio deverá ser conduzido na sede da Prefeitura Municipal de Cruz 

Machado-PR, nas dependências do auditório, situado na Avenida Vitória, 251, 

centro, aberto a população. 

Caso não hajam interessados a todos os espaços mencionados no objeto deste 

Edital, o Município poderá redistribuir entre os interessados cadastrados, 

mediante o respectivo pagamento e utilização de espaços contíguos. Persistindo 

a vacância de espaços, deverão ser concedidos mais 5 (cinco) dias para novas 

inscrições, vendas e sorteios sob as mesmas normas deste Edital. 

Os boxes terão fornecimento elétrico destinado pela prefeitura municipal, através 

de ponto de conexão exclusivamente na tensão 220v. A ligação entre o ponto e o 

box ficará a critério do credenciado, o consumo de corrente fica limitado a 20a11 

por box e o credenciado deverá utilizar cabo do tipo PP (com isolamento de 

polipropileno) com tomada de 20ah para conexão ao ponto de fornecimento, 

ficando proibido o uso de cabos paralelos simples. 

O credenciado deverá utilizar iluminação exclusiva com lampadas de Diodo 

emissor de luz (LED). 

O uso de Gás de Cozinha deverá seguir projeto elaborado pelo setor de 

engenharia civil e seu fornecimento é de responsabilidade do credenciado. 

Avenida Vitória. 251, Bairro Centro - 84620-000 - Cruz Machado-PR 
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DECRETO N2  3982/2022 
DATA: 11/11/2022 
DISPOE SOBRE A ABERTURA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS INTERESSADAS NO 
USO DE ESPAÇOS EM LOGRADOURO E 
PRÉDIO PÚBLICO, BEM COMO QUANTO A 
PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS A 
TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO POR 
OCASIÃO DA FESTA DE SETENTA ANOS DO 
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 115, § 3°, da Lei Orgânica 
do Município: 

DECRETA: 

Art.1 2  O Poder Executivo Municipal realizará, nos termos deste Decreto, 
Chamamento Público destinado a Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas no 
uso de espaços em logradouro e prédio público, para exposição e exploração 
comercial, através de permissão de uso de bens públicos a título precário e 
oneroso, por ocasião da festa de comemoração de setenta anos do Município 
de Cruz Machado. 

Parágrafo único. A permissão de uso de bens públicos será outorgada 
mediante Decreto e formalizada individualmente através de Termo de 
Permissão de Uso, celebrado após a realização do Chamamento Público e a 
classificação das Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas. 

Art. 2° O uso dos espaços realizar-se-á no dia 14 de dezembro de 2022, 
na festa de comemoração dos setenta anos do Município de Cruz Machado. 

Art. 3 0  Serão disponibilizados 17 (dezessete) espaços para exposição e 
exploração comercial, conforme dispostos no Edital de Chamamento Público. 

Art. 40  A título da contraprestação pela permissão de uso, fica 
estabelecido o valor de R$ 100,00 (cem reais) dos espaços com cobertura e o 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) dos espaços sem cobertura, cujo valor 
deverá ser pago pelo permissionário ao permitente. 

Art. 5 0  As condições para o credenciamento de interessados e os 
critérios de classificação serão estabelecidas no Edital de Chamamento 
Público. 

Art. 62  Este Decreto tem vigência a partir de sua publicação. 
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ESTADO DO PARANÁ 	 Folha: 112 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.688/0001-09 	 000008' 
Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Excelentíssimo(a) 	Prefeito Municipal 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatõrio conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: O presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a Concessão de Exploração Comercial de espaços, na Festa 
dos 70 anos do Município de Cruz Machado, a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano para atuar espaços 
públicos determinados pela Secretaria de Turismo, conforme croquis em anexo, localizados na Avenida Vitória, nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que deste fazem parte 

'-ocesso Adm. n°: 
Forma de Julgamento: 
Forma Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 
Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

316/2022 

CREDENCIAMENTO 

2 dias 

SEDE DO CONTRATADO - 

3 meses 

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

	

Item 	Quantidade Unid. Descrição 	 Preço Unit. Máximo 	Total Previsto 

	

1 	1,000 UN Concessão de Exploração Comercial de espaços, na Festa dos 70 anos do Município 	1.300,0000 	1.300,00 
de Cruz Machado (71010005) 

Total Geral 	 1.300,0000 	1.300,00 

Cruz Machado, 11 de Novembro de 2022. 
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Cruz Machado, 11 de Novembro de 2022. 

Ordenador 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Antônio Luis Szaykowski, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação N° 31612022, na modalidade de Inexiqibilidade de Licitação. 

Cruz Machado, 11 de Novembro de 2022. 



000010 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 

Departamento  de Contabilidade 
Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 

	

cRuz MACHAM 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.68810001-09 

	

para teàç 	Fone (42) 3554-1222, ramal 228 - E-mail: jeffersonpmcm.pr.gov.br  
www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 09 de novembro de 2022. 

Parecer Contábil 556/2022 

Referente à Solicitação n 2  316/2022 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para indicação de número de conta bancária, informo que a conta que deverá 
ser utilizada é a seguinte: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 2020-6 

CONTA CORRENTE: 73.400-4 

JEFEERSON 
RODRIGUES 
MAZU R:00508048982 

Assinado de forma digital por 
JEFFERSON RODRIGUES 
MAZUR:00508048982 
Dados: 2022.11.0910:24:29 
-0300 

Jefferson R. Mazur 
Contador 

CRC PA 056342/0-8 



00001t 

7 
 OH,mOtH,.Mo dA 

COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

0001 MACHADO 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado — Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Ucitações 

Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 

CRUZ MACHADO CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.68810001-09 

para tada-, Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licltacaopmcm.pr.gov.br  
iiww.pmcm-pr.gov.br  

Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 31612022 

Indicação de conta para arrecadação 

Solicitamos através desta, a indicação de 'conta/dotação" a ser informada para 
recolhimento de pagamentos provenientes do valor apurado no leilão. 

OBJETO: O presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a Concessão de 
Exploração Comercial de espaços, na Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado, 
a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano para atuar espaços públicos 
determinados pela Secretaria de Turismo, conforme croquis em anexo, localizados na Avenida 
Vitória, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que deste fazem parte 

Cruz Machado, 11 de novembro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Requisitante 

Confissão Permanente de Licitação 
As', Vitória, 251 - 1°Andar-Centro-CEP: 84.620-000-Tel.: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - PR 
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Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 31612022 

Indicação de conta para arrecadação 

Solicitamos através desta, a indicação de "conta/dotação" a ser informada para 
recolhimento de pagamentos provenientes do valor apurado no leilão. 

OBJETO: O presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a Concessão de 
Exploração Comercial de espaços, na Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado, 
a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano para atuar espaços públicos 
determinados pela Secretaria de Turismo, conforme croquis em anexo, localizados na Avenida 
Vitória, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que deste fazem parte 

Cruz Machado, 11 de novembro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Requisitante 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - IAndar * Centro - CEP: 84.620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - PR 
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Antônio Luis Szaykowski, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em 
vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 31612022 

B - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento:CREDENCIAMENTO 

D - Forma Pgto.I Reajuste: 

E - Prazo Entrega/Exec.: 2 dias 

- Local de Entrega: SEDE DO CONTRATADO 

G - Urgência: 

H - Vigência: 3 meses 

- Objeto da Licitação: O presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA tem por objeto a Concessão de Exploração Comercial de espaços, na 
Festa dos 70 anos do Município de Cruz Machado, a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano para atuar 
espaços públicos determinados pela Secretaria de Turismo, conforme croquis em anexo, localizados na Avenida 
Vitória, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que deste fazem parte 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

Cruz Machado, 11 de Novembro de 2022. 


