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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 021/2017. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO  DE 
ESPAÇO PUBLICITÁRIO DOS MUROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO 
HERMÓGENES DE ANDRADE    
  

DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Pr efeitura Municipal de 
Andirá - Pr, o edital de licitação acima citado, co ntendo 14 (quatorze) folhas 
incluindo esta, DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DAS  08h:00m às 17h:00m 
DOS DIAS 03/01/2018 À 19/01/2018, na Sala de Licita ções da Prefeitura Municipal de 
Andirá, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 19 0, Jardim Vésper – Andirá – PR.  

 

Nome da Empresa: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                 Estado: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone:                            Fax: 

E-mail: 

 

Andirá, _____ de _______________ de 2017. 

 

 ______________________________________________________ 

Nome por extenso e carimbo da empresa 

OBS.: É obrigatório o envio do recibo que deverá se r encaminhado para o e-mail 
licitacao.pmandira@gmail.com . A não remessa desse recibo exime a Prefeitura 
Municipal de Andirá da comunicação direta de eventu ais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer inf ormações adicionais.  
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CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para 
conhecimento de todos os interessados, o CHAMAMENTO PÚBLICO, para 
Credenciamento para concessão de exploração de espa ço publicitário dos muros do 
Estádio Municipal João Hermógenes de Andrade , nas condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório, a referida concessão se realizará em consonância aos princípios 
elencados na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais exigências constantes do presente 
edital.. 

 
 
 

1.   DO OBJETO  
1.1.    Constitui objeto deste edital o credenciamento para concessão de autorização 
exploração de espaço publicitário conforme croqui Anexo II – (A, B), durante o período de 12 
meses. 

 
1.2.      O espaço será dividido em 27 (vinte e sete) espaços conforme item 4 deste edital. 

 
2.   CRONOGRAMA  
2.1 A Divulgação do Edital de Chamamento Público se dará desde sua publicação até o dia 
19 de Janeiro de 2018. 

 
2.2 O envelope 01 – Documentação de Habilitação deverá ser entregue até o dia 19 de 
Janeiro de 2018.  

 
3.   DATA, LOCAL E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA  
3.1.     A documentação completa com o inteiro teor desta convocação, seus respectivos 
anexos, estará a disposição no site:  http://andira.pr.gov.br/servicos/licitacoes, a partir de sua 
publicação. 

 
3.2.      Os envelopes deverão ser entregues até o dia 19 de Janeiro de 2018, das 
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, no setor de Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Andirá, destinado ao  Departamento de Licitações, estabelecido neste 
Edital. 

 
 

3.3.    Quando a remessa for via postal, o eventual extravio ou a chegada intempestiva da 
correspondência das proponentes será de inteira responsabilidade do remetente. 

 
 

3.4.      A fase de abertura  dos  envelopes  ocorrerá  no  dia  22/01/2018 às 09h00min, 
no Departamento de Licitação.  
 
 
 
 
4.    DOS ESPAÇOS 
 
4.4. Os espaços disponíveis para exploração publicitária são os listados abaixo: 

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
CGC/MF - 76.235.761/0001-94  

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 
Fone/Fax: (0**43)3538-8100         e-mail www.andira.pr.gov.br 

 

Item Espaço  Localização Tamanho Unid Valor Unit Valor Total 

1 1 Fachada Rua São 
Paulo 4,4 x 2,9 m² 25,00 

R$ 319,00 

2 2 Fachada Rua São 
Paulo 

4,1 x 2,9 m² 25,00 
R$ 297,25 

3 3 Fachada Rua São 
Paulo 

4,5 x 2,9 m² 25,00 
R$ 326,25 

4 4 Fachada Rua São 
Paulo 

4,5 x 2,9 m² 25,00 
R$ 326,25 

5 5 Fachada Rua São 
Paulo 

5,4 x 2,9 m² 25,00 
R$ 391,50 

6 6 Fachada Rua São 
Paulo 

8 x 2,4 m² 25,00 
R$ 480,00 

7 7 Fachada Rua São 
Paulo 

6,9 x 2,4 m² 25,00 
R$ 414,00 

8 8 Fachada Rua São 
Paulo 

6,8 x 2,3 m² 25,00 R$ 391,00 

9 9 Fachada Rua São 
Paulo 

6,8 x 4,4 m² 25,00 
R$ 748,00 

10 10 Fachada Rua São 
Paulo 

6,9 x 4,4 m² 25,00 
R$ 759,00 

11 11 Fachada Rua São 
Paulo 28 x 2,9 m² 25,00 

R$ 3.080,00 

12 1 
Fachada BR-369 5,7 x 3,4 m² 25,00 

R$ 484,50 

13 2 
Fachada BR-369 5,8 x 3,4 m² 25,00 

R$ 493,00 

14 3 
Fachada BR-369 6,2 x 3,4 m² 25,00 

R$ 527,00 

15 4 
Fachada BR-369 6,2 x 3,4 m² 25,00 

R$ 527,00 

16 5 
Fachada BR-369 4,5 x 3,4 m² 25,00 

R$ 382,50 

17 6 
Fachada BR-369 4 x 3,4 m² 25,00 

R$ 340,00 

18 7 Fachada BR-369 4 x 3,4 m² 25,00 R$ 340,00 

19 8 
Fachada BR-369 6,6 x 3,4 m² 25,00 

R$ 561,00 

20 9 
Fachada BR-369 6,9 x 3,4 m² 25,00 

R$ 586,50 

21 10 Fachada BR-369 6,8 x 3,4 m² 25,00 R$ 578,00 

22 11 
Fachada BR-369 6,8 x 3,4 m² 25,00 

R$ 578,00 

23 12 
Fachada BR-369 6,9 x 3,4 m² 25,00 

R$ 586,50 

24 13 
Fachada BR-369 5,8 x 3,4 m² 25,00 

R$ 493,00 

25 14 
Fachada BR-369 6 x 3,4 m² 25,00 

R$ 510,00 

26 15 
Fachada BR-369 8,4 x 3,4 m² 25,00 

R$ 714,00 
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27 1 
Cabine de Rádio 8 x 2 m² 160,00 R$ 2.560,00 

 
 
5. DA FORMA DE EXPLORAÇÃO 
 
5.1.      A Vigência da Cessão Onerosa dos itens 01 a 27 vigerão durante o período de um 
ano devendo ocorrer antecipadamente o recolhimento através de boleto bancário.  
 
5.1.2.   Além do valor acima citado e das demais obrigações contidas neste Termo de 
Referência será de responsabilidade da Cessionária atender a todas as legislações 
pertinentes a atividade de publicidade. 
 
6.   DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA  
6.1.      Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 
 
6.2. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi Autorizada, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas; 
 
6.3.      Zelar pela área  objeto  da  Autorização  e  comunicar  de  imediato,  à 
Administração, a sua utilização indevida por terceiros; 
 
6.4. Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, 
conforme descrito e caracterizado no objeto do Edital, observando as exigências legais 
pertinentes; 
 
6.5. Responder civil, penal e  administrativamente   pelos   atos   de   seus empregados, 
bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura do local; 
 
 
6.6.      Responsabilizar-se pela instalação da publicidade no espaço; 
 
6.7.      Proceder à limpeza de maneira impecável de todo o espaço após realizar a 
instalação ou retirada da peça publicitária; 
 
6.8 Ter condições que possibilitem a execução do objeto, a partir da data de assinatura 
deste Termo. 
 
6.9. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
taxas, seguros, impostos e quaisquer outros ônus que forem devidos para o correto 
cumprimento do objeto deste Termo 
 
6.10. Responder civil e penalmente, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, 
por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao Município ou a terceiros, 
tendo como agente a Permissionária, na pessoa de prepostos ou estranhos. 
 
6.11. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do Termo, de Lei ou 
regulamento aplicável à espécie, por parte da Permissionária. 
 
7.   DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO  
7.1.   Poderão participar deste Credenciamento quaisquer interessados que  satisfaçam as  
condições do  objeto deste Edital; 
 
7.2.      Cada interessado poderá se credenciar quantos itens quiser; 
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7.3.      Sendo definido por ordem de protocolo;  
 
7.4.      Caso o item restar deserto, a credenciada poderá optar por outros itens devendo 
manifestar seu interesse em assumir os demais; 
 
7.5.    Caso haja empresas além das quantidades de espaços estipulados, o desempate 
será feito por meio de sorteio na presença dos interessados, mediante comissão 
designada para este fim. 
 
7.6.      Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados até 
19/01/2018, entre as 08h00min e as 17h00min , no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal de Andirá; 
 
 
7.7.    São requisitos para o credenciamento, a apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União emitida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
Secretaria da Receita Federal, devidamente válida; 
g) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário, ou protocolo de requerimento; 
g.1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens c e d de forma 
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante. 
h) Prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual; 
i) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social – INSS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
j) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet: 
www.tst.gov.br/certidao, www.tst.jus.br/certidao; 
 
7.8.      Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por cartório competente ou por servidor componente da 
comissão para realização deste chamamento público, publicação em órgão da imprensa 
oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do 
documento disponibilizar sua consulta. 
 
7.9.     Efetivado o Credenciamento, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos; 
 
 
7.10.    Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de: 
(a) procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes;  
(b) documento de identidade do procurador e; 
(c) cópia do documento de identidade daquele que pretende o credenciamento. 
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8.    DO CREDENCIAMENTO 
8.1.      Estará autorizada a usar a área a empresa ou pessoa jurídica devidamente 
habilitada que: 
 

a) Apresentar corretamente a documentação de habilitação exigida; 

b)    Apresentar comprovante de recolhimento da DAR ou documento equivalente, referente 
ao valor do item. 

 
 
 

9.   DO PAGAMENTO  
9.1. Fica estipulado  o  recolhimento do  valor  espaço conforme descrito  no respectivo 
espaço  conforme item 4 deste Edital. 

 
9.2. Para formalização do credenciamento o interessado deverá providenciar junto ao o 
recolhimento do valor do item e ao qual credenciou. 

 
10. DO REAJUSTE  
10.1. Trata-se de contratação a viger durante período predeterminado de um ano, portanto, 
não haverá reajuste. 
 
11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS  
11.1.  O acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  dos  contratos  serão 
realizados por servidor a ser definido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , 
12.1. A Cessão Onerosa objeto dessa contratação decorrente deste Edital não envolverá
 recursos públicos. Desta forma, não necessita de previsão orçamentária para 
tanto. 

 
13. DA AUTORIZAÇÃO  
13.1  Homologado o certame, mediante a apresentação de todos os documentos exigidos e 
do comprovante de recolhimento do valor estipulado neste edital a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer lavrará o Termo de Autorização, concedido em caráter pessoal e 
intransferível, a título precário e oneroso. 

 
13.2 Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos da autorização, que é 
parte integrante desse chamamento público; 

 
 

13.3 O Termo de Autorização a ser assinado está contido no Anexo I; 
 
 

13.4 Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência parcial do objeto da 
Autorização, pois a credenciada pode ceder o espaço a terceiros com o escopo de atender 
a finalidade aqui proposta. 
 
14. DA DISCRICIONARIDADE DO PODER PÚBLICO  
14.1 – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, mesmo ocorrendo a cessão dos espaços 
publicitários poderá utilizar os espaços em caráter estritamente pontual e temporário, com 
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vistas a garantir a divulgação de eventos da mesma, independente dos espaços cedidos 
neste certame, tomando por base jurídica a supremacia do interesse público e o mote desta 
secretaria que é o de fomentar o esporte. 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública, 
poderão ser solicitados esclarecimentos e/ou impugnações por escrito, 
no mesmo endereço citado no subitem 3.1, cabendo a Comissão Especial prestar as 
informações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
15.2   Decorrido o prazo para solicitação de esclarecimentos e/ou impugnação, não serão 
mais aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de fatos, partes ou detalhes, como 
justificativa para o impedimento do encaminhamento normal deste processo ou para o não 
cumprimento dos termos   previstos na presente convocação. 
 
15.3  Salvo indicação em contrário, todos os prazos serão contados em dias corridos. 
 
15.4 Os casos omissos e as questões não previstas neste edital e as dúvidas serão 
dirimidas pela Comissão Especial, observada a legislação vigente. 
 
15.5 Integram o presente Edital, com se nele estivessem transcritos os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO. 
ANEXO II – CROQUIS (A, B). 
 
 
 

Andirá, 28 de Dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TATIANE APARECIDA MARCHIORI 

PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PORTARIA Nº 10.700/2017 
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ANEXO I 
MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO.  

 
 
Termo de Permissão Remunerada de Uso para exploração da (espaço publicitário – Item 0x 
do Edital nº 021 de Credenciamento) durante período de um ano, que entre si celebram o 
Município de Andirá, através a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, seguir denominada 
PERMITENTE,  e  a  empresa                           CNPJ  nº.                     _,  Inscrição Municipal 
nº.                   , estabelecida na                   _, neste ato representada por  seu   
representante   legal,    Sr.                         ,    a    seguir   denominada PERMISSIONÁRIA, 
ao edital designado Credenciamento nº. 021/2017 e seus anexos celebram o presente 
Termo de Permissão Remunerada de Uso, realizada em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas modificações bem como outras normas vigentes relacionadas com o 
objeto, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1.  Integram  o  presente  Termo,  independentemente  de  transcrição,  os seguintes 
documentos: 
1.1.1. Edital Credenciamento, com todos os seus anexos; 
1.1.2. Comprovante de recolhimento. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO  
2.1. Constitui objeto do presente termo a permissão remunerada de uso para a  exploração  
do  espaço  publicitário nos muros do Estádio Municipal João Hermógenes de Andrade; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO  
3.1.   O presente   termo   terá   duração   de 12   (doze)   meses .  
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DE REMUNERAÇÃO PELA PERMI SSÃO. 
4.1. A Permissionária licitante deverá pagar ao Município de Andirá, por intermédio de 
recolhimento através de Boleto Bancários, emitidos no pelo Departamento de Tributação – 
Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Andirá: Documento de 
Arrecadação , Órgãos, selecionar Secretaria de Esportes e Lazer e preencher a guia com o 
código de tributo especifico, o valor de R$........................., correspondente a exploração do 
Lote XX, pelo período de Contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. A detentora da Permissão de Uso do espaço público deverá recolher aos cofres 
Municipais, em até 30 (trinta) dias após sua assinatura, a importância pactuada entre as 
partes. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO  
6.1. O uso dos espaços alocados se dará entre ........... e ............. 
 
6.2. Não é permitida a subcontratação, cessão ou transferência parcial do objeto da 
Autorização, pois a credenciada pode ceder o espaço a terceiros com o escopo de atender 
a finalidade dos mesmos. 
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CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA  
7.1.      Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 
 
7.2. Manter, durante toda a exploração da área que lhe foi Autorizada, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas; 
 
7.3.   Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato, à Administração, a 
sua utilização indevida por terceiros; 
 
7.4.     Exercer unicamente o ramo que lhe foi autorizado através da Autorização de uso, 
conforme descrito e caracterizado no objeto do Edital, observando as exigências legais 
pertinentes; 
 
7.5.  Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem 
assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à estrutura disponibilizada pela 
Administração; 
 
7.6.   Responsabilizar-se pela instalação e retirada da publicidade; 
 
7.7.    Proceder à limpeza de maneira impecável de todo o espaço após realizar a 
instalação ou retirada da peça publicitária; 
 
7.8. Ter condições que possibilitem a execução do objeto, a partir da data de assinatura 
deste Termo. 
 
7.9. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
taxas, seguros, impostos e quaisquer outros ônus que forem devidos para o correto 
cumprimento do objeto deste Termo. 
 
7.10.  Responder civil e penalmente, sem prejuízo das  sanções administrativas cabíveis, 
por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao Município ou a terceiros, 
tendo como agente a Permissionária, na pessoa de prepostos ou estranhos. 
 
7.11.  Ressarcir todas  as  multas,  indenizações  ou  despesas  impostas  ao Município por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento do Termo, de Lei ou  
regulamento   aplicável   à   espécie,   por   parte   da Permissionária. 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE  
8.1.  Constitui  obrigação  do  PERMITENTE  garantir  o  uso  dos  espaços públicos por ele 
definidos, nos termos do Edital e seus anexos, do processo do qual se originou a permissão 
ora outorgada. 
 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES  
9.1. O descumprimento de quaisquer condições impostas no presente Termo de Permissão 
ensejará a aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor mencionado 
na CLÁUSULA QUARTA, sem prejuízo da revogação da permissão ora outorgada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO  
10.1. A presente permissão será desfeita, independentemente de qualquer formalidade 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
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a) Descumprimento das condições impostas no presente Termo; 
b) Inadimplemento do PERMITENTE relativamente ao compromisso de exclusividade ora 
pactuado; 
c) O evento descrito na cláusula primeira não se realize, por qualquer que seja sua razão; 
d) Mútuo acordo entre as partes; 
e) Por  força  maior  ou  caso  fortuito,  que  impeça  o  cumprimento  das condições 
assinaladas na presente permissão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1. A tolerância da Permitente com qualquer atraso ou inadimplência, por parte  da  
Permissionária,  não  importará,  de  forma  alguma,  em  alteração contratual ou novação; 
 
11.2. Serão aplicadas a este termo, notadamente aos casos omissos, as normas da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações e, subsidiariamente, pela Lei Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PUBLICAÇÃO  
 
12.1.  A publicação do  extrato  do  presente  termo  no  "Diário  Oficial  do Município"  
correrá por conta e ônus da Permitente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO  
13.1.  Fica  eleito  o  foro da  Comarca de  Andirá  renunciado-se a  qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente 
instrumento. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 
(três) vias, de igual teor e forma. 
 
 

Andirá, XX de XXXX de 2018 
 
 

PERMITENTE 

PERMISSIONÁRIA 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO II 
CROQUIS (A, B, C) 

 
A - FACHADA PARA RUA SÃO PAULO: 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

B - FACHADA PARA BR-369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 PORTÃO 

7 
9 10 11 

8 PORTÃO 

2 1 4 6 5 7 8 3 

9 10 11 12 13 16 

 

14 

BOMBEIROS 

BILHETERIA 
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C - FACHADA PARA CABINE DE RÁDIO 
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A 

B 

C 
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CERTIDÃO 

 

     Certifico para que surta os efeitos legais, que 
afixei nesta data, no quadro de aviso desta prefeitura, para conhecimento dos 
interessados, o inteiro teor do edital de licitação na modalidade Chamamento Público 
nº 021/2017, com data de entrega de envelopes do dia 03/01/2018 à 19/01/2018, à 
sala do Departamento de Licitações, conforme disposições contidas na Lei nº 
8.666/93. 

 

 

    Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

 

Andirá, 28 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 10.700/2017 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 021/2017 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO  DE 

ESPAÇO PUBLICITÁRIO DOS MUROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO 

HERMÓGENES DE ANDRADE 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DAS 08h:00m às 17h: 00m DOS 

DIAS 03/01/2018 À 19/01/2018. 

 

LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reuniões do Departame nto de 

Licitação, Secretária de Administração, situado na Rua Mauro Cardoso de 

Oliveira, nº 190, Andirá – PR. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de 

Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de 

Oliveira, nº 190, Andirá – PR. O Edital do Pregão P resencial poderá ser 

retirado diretamente na Divisão de Licitações da Pr efeitura Municipal. 

 

Andirá, 28 de Dezembro de 2017. 

 

 
_____________________________________________ 

TATIANE APARECIDA MARCHIORI 
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 10.700/2017   
 

 


