
ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 
GESTÃO 2022/2024 –“Cruzeiro do Sul com mais Amor” 

 

 

   

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - TERMO DE JULGAMENTO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022 
PROCESSO Nº 044/2022 

 
 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Credenciamento de pessoa jurídica para finalidade de seleção de 
entidade(s) executora(s) (organização da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, oss, ou oscips), 
para a execução do (s) plano (s) de trabalho:  serviço de acolhimento institucional a longa permanência 
para idosos em situação de vulnerabilidade, por um período de 12 meses, passível de prorrogação, sendo 4 
vagas para cada nível de atendimento, totalizando 12 vagas, podendo ou não ser utilizadas. 
 
EMPRESA HABILITADA: Associação Comunitária de Proteção aos Idosos de Colorado, inscrita no CNPJ 
79.696.969/0001-07, com sede na Rua Aracajú, 291 – Jardim Cairi. CEP: 86690-000 Colorado - PR 
 
Item Qde Grau de Dep. Descrição Vlr Unit  Vlr Total 

01 04 Dependência I 
Idosos independentes, mesmo que requeiram  
uso   de equipamentos de auto-ajuda. 

2.800,00 11.200,00 

02 04 Dependência II 

Idosos com dependência em até três atividades 
de autocuidado para a vida diária tais como:  
alimentação, mobilidade, higiene; sem compro- 
metimento cognitivo ou com alteração cognitiva 
controlada. 

3.400,00 13.600,00 

03 04 Dependência III 

Idosos com dependência que requeiram assis- 
tência em todas as atividades de autocuidado  
para a vida diária e ou com comprometimento 
cognitivo. 

3.800,00 15.200,00 

TOTAL MENSAL............................................................................................................ 40.000,00 
VALOR TOTAL REFERENTE A 12 MESES  480.000,00 

 
Valor total Global: R$ 480.000,00 ( quatrocentos e oitenta mil reais)  
  
Todos os acima descritos atenderam todas as especificações do edital 
PRAZO RECURSAL: Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 
publicação deste termo, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DO JULGAMENTO: 10 de Junho de 2022. 
 

Cruzeiro do Sul, aos 10 de junho de 2022. 

 

 
 
 

_________________________________________ 
Marcos Cesar Sugigan 

Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul 


