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coNTRATo DE coNcnssao DE DTR"EITo DE uso DE BEM móvnl púnuco N" 090/2022
(Concorrên ch n' 00ll 2022)

Que entre si fazem de um lado o pfUNfCÍpfO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público
interno inscrita no CMJ/lvfF sob o n" 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali,
no 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da
cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSPiPR e inscrito no CPF/lvlF sob o no 524.704.239-53,
aqui denominado simplesmente de CONCEDENTE e de outro lado a empresa ELIANE VODZINSKI
04097216970, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CMJ/IvIF sob o n" 28.479.854/0001-11, com
sede na Rua Jose Francisco Santos Lima, no 134, Bairro Passarela, Cidade de Marmeleiro, Estado do
Paraná, CEP 85615-000, Telefone (46) 98827-9971, e-mail: jose123lari321@grnail.com, representadapor
sua administradora, Sra. Eliane Vodzinski, portadora da cédula de identidade civil (RG) n" 8.562.234-0
SSP/PR, e inscrita no CPF/l\dF sob o n" 040.972.769-70, aqui denominada simplesmente de
CONCESSIONÁRIA, estando as partes sujeitas às normas da Lei n' 8.666, de 2l de j*,ho de 1993, e
subsequentes alterações, e à Lei Municipal n" 2.715 de 19 de agosto de 2021, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSTIA PRIMEIRA _ OBJETO
O presente contrato tem por objeto a concessõo de uso de bem público do imóvel denominado GÍnásio
de Esportes Volnei Pires,localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da
Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de 19 de agosto de
2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos, observados os térmos e
condições constantes no Edital e anexos da Concorrência no 00112022 que fazem parte deste instrumento
contratual, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUI\DA - DO VALOR CONTRATUAL
A CONCESSIONÁRIA pagarâà CONCEDENTE, a título de aluguel, a importância de R$ 1.989,90 (um
mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) mensais, reajustada anualmente pelo Índice
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) acumulado ou outro índice quê o venha substituir.

Parógrafo Primeiro. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do
vencimento do aluzuel, junto ao Departamento de Finanças (Tesouraria) da Prefeitura de Marmeleiro, ou
através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação.

Parógrafo Segundo. Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a
quantia a ser paga será acrescida de juros moratórios de lo/o (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois
por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA _ Do PRAaDDI' coNcEssÃo n Do coNTRATo
O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, ou
seja, até 03 de agosto de2027, podendo ser prorrogado se for conveniente à Administração e atenda ao
interesse público. devidamente justificado.

Parógrafo Único. Havendo o interesse em prorrogar o prazo da concessão, a CONCESSIONÁRIA
deverá manifestá-lo por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da concessão.

cl,Áustrr,A eUARTA - DA ExpLoRAÇÃo Do oBJETo rELA coNcEssroNÁRrl
4.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar o imóvel objeto do presente contrato da seguinte forma:

4.1.1 A concessionária terá direito a exploração da lanchonete, com a venda de lanches e bebidas, bem
como comercializar os horários disponíveis da quadra para prâticas esportivas, sempre que não houver
nenhuma atividade promovida pelo Departamento de Esportes do Município de Marmeleiro, a um valor
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que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) por hora, valor este que poderá ser reajustado nos
mesmos índices e datas da correção do aluguel;

4.1.2 Não será permitida a venda de qualquer bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos, devendo
fixar em local visível informe com a proibição;

4.1.3 A Concessionaria NÃO poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

4,1.4 A Concessionaria NAO poderá alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem
autorização do Concedente;

4.1.5 O Departamento de Esportes utilizará o Ginásio de Esportes, durante o dia, para treinamento de
atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizarâ o ambiente em qualquer horário, quando da
promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de qualquer indenização ou pagamento
à CONCESSIONÁRIA;

4,1.6 O Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de Esportes, duas vezes por semana
no período noturno, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas", tanto das categorias de
base, quanto das categorias adultas;

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRrcAçÕns nn coNcnssroNÁRrl
A CONCESSIONÁRIA se obriga a:

5.1 Iniciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato
administrativo. Este prazo poderá ser prorrogado caso haja motivo justificado, após aprovação do
CONCEDENTE;

5.2 Efetuar o pagamento ao Concedente a título de aluguel até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do
vencimento do aluguel, jr:nto ao Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de
Marmeleiro ou através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação;

5.3 Exploração no ramo de Lanchonete, bem como exploração na venda de horários para prática de
esporte, que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) a hora. Este valor só poderá ser
reajustado nas mesmas datas e índices de reajuste do presente instrumento;

5.4 A Concessionária NÃO poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

5.5 A Concessionária NÃO poderâ alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem autorizaçáo
do Concedente;

5.6 Manter o imóvel, objeto da presente licitação, em condições de higiene e limpeza, intemamente e
externamente, correndo por sua conta todas as despesas com contratação dos serviços e materiais;

5.7 Adquirir e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos necessários para
desenvolvimento das atividades;

5.8 Manter o estabelecimento devidamente registrado e inscrito nos órgãos competentes;

5.9 Não vender bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, NÃO vender bebidas destiladas em
doses, nem permitir ao local a presença de pessoas em visível estado de embriaguez;

5.10 NÃO ligar aparelhos de som com volume acima dos recomendados pela legislação vigente;
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5.11 NAO permitir apresentações musicais ao vivo após as 22 (vinle e duas) horas, exceto em
festividades municipais;

5.12 Permitir o liwe acesso às pessoas que utilizam o ambiente às instalações sanitárias anexas ao
ginásio;

5.13 Será de responsabilidade da Concessionaria a substituição de quaisquer materiais danificados por
proprietários, colaboradores ou frequentadores do estabelecimento;

5.14 Submeter à aprovação do CONCEDENTE qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da
concessão, sendo gu€, ao final do ptazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela
CONCESSIONÁRIA, automaticamente incorporam-se ao patrimônio do CONCEDENTE, tr. qu" u
empresa tenha direito a qualquer indenização e/ou compensação financeira, e deverá preservar as
características originais do prédio, sob pena de revogação da concessão;

5.15 Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas as
despesas decorrentes da concessão;

5.16 Apresentar, quando solicitada, prova de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista,
em especial as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, correspondentes aos
recolhimentos de contribuições previdenciárias, depósitos do FGTS e demais contribuições sociais, bem
como documentos que comprovem a quitação de eventuais dividas com o CONCEDENTE;

5.17 Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a terceiros,
sem a prévia aprovação por parte da municipalidade;

5.18 Manter as dependências do estabelecimento sempre limpas e observar rigorosamente as
determinações da Vigilância Sanitária;

5.19 Manter bom nível de qualidade, dentro do período de validade e nas melhores condições de higiene
os produtos a serem oferecidos na lanchonete;

5.20 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização quanto à regular utilização e à vinculação da
frnalidade do objeto da concessão;

5.21 Corrigir todas as imperfeições verificadas pela FISCALIZAÇAO, no prazo por esta determinado;

5.22 Lavar e passar (quando necessário) os uniformes esportivos do Departamento de Esportes utilizados
pelos atletas das escolinhas e equipes que representam o Município em competições municipais ou
regionais;

5.23 Abrir o ginásio durante o período matutino antes do início das atividades e fechar durante o período
noturno quando enceffar todas as atividades esportivas;

5.24 Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros;

5.25 Qualquer alteração ou condições previstas neste Termo Contratual deverá ser comunicado
imediatamente aos setores competentes na Prefeitura, para as providências legais.

5.26 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Concessionária com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Concessionária, de seus empregados, prepostos ou
subordinados
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Parr{grafo Primeiro. Qualquer alteração ou condições previstas neste Termo Contratual deverá ser
comunicado imediatamente aos setores competentes na Prefeitura, para as providências legais.

clÁusur,A srxrl - DAs oBRrcAçÕns no coNcEDENTE
Compete ao CONCEDENTE:

6.1 Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao
cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSIONÁRIA;

6.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições contratuais
pela CONCESSIONÁRIA;

6.3 Disponibilizar o imóvel à CONCESSIONÁRIA, devidamente liwe e desimpedido.

6.4 Efetuar o pagamento das despesas com âgaa e energia elétrica;

6.5 Realizar manutenção do prédio público, como por exemplo cobertura, banheiros, manutenção elétrica,
traves, redes laterais, extintores, entre outros, quando da sua necessidade em virtude do desgaste natural
com o passar do tempo, exceto no espaço da lanchonete;

6.6 Reajustar o valor do aluguel anualmente pelo Índice IGP-M 1Índice Geral de Preços de Mercado)
acumulado ou outro índice que o venha substituir, no período vigente do contrato;

6.7 A Administração Municipal através do Departamento de Esportes utilizarâ o Ginásio de Esportes,
durante o dia, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizaút o ambiente
em qualquer horário, quando da promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de
qualquer indenização ou pagamento à CONCESSIONÁRIA;

6.8 A Administração Municipal através do Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de
Esportes, duas vezes por semana no período notumo, para treinamento de atletas das denominadas
"escolinhas", tanto das categorias de base, quanto das categorias adultas;

CLÁUSULA sÉTIMA _ DA REsPoNSABILIDADE DA coNcEssIoNÁRIA
7.1 A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, e ainda a:

7.1.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes a seus empregados, uma
vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONCEDENTE;

7.1.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONCEDENTE ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pelos provenientes da manutenção de
redes de serviços públicos e pelo custo de remanejamento, quando for o caso;

7.1.3 Responsabiliza-se, ainda, inteira e completamente, pela atividade realizada em decorrência deste
contrato, inclusive quanto à sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais
serviços sejam acompanhados e fiscalizados pela Administração.

Parógrafo Primeiro. O CONCEDENTE não será responsável por quaisquer compromissos ou
obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes da
presente concessão de direito real de uso do imóvel objeto deste Termo. Da mesma forma não será
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responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em deconência de atos
da CONCESSIONÁRIA, de seus dependentes, empregados, suboráinados ou prepostos.

Parágrafo Segundo. A CONCESSIONÁRIA não terá direito a qualquer indenização por parte da
CONCEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe a
realizar no imóvel objeto deste Termo.

cLÁusuLA orrAVA - FrscAl,rz/IçÃo
8.1 Ao CONCEDENTE, por seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a qualquer
tempo, a concessão, sendo garantido o liwe acesso aos mesmos, devendo a CONCESSIONÁRIA prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados pela f,rscalização.

8.2 A frscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Diretor do
Departamento de Esportes, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas
dispostas no mesmo.

Parágrafo Primeiro. A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e
permanente, em toda a plenitude de que trata a Lei Federal n" 8,666193, a fim de fazer cumprir fielmente
os prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Concorrência no 00412020.

Parógrafo Segundo. A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades e, na ocorrência destas, não
implica em co-responsabilidade do CONCEDENTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSI]LA NONA - DO REAJUSTAMENTO
O valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do IGP-M 1ÍnOice Geral de Preços do
Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir, conforme disposto na cláusula segunda.

cr,Áusrrr,A DÉcrMA - RETENçÕns rc MULTAs
À CONCBSSIONÁRIA serão aplicadas as seguintes penalidades:

10.1 Pela inexecução parcial ou total do contrato o CONCEDENTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONCESSIONÁruA as sanções previstas no artigo 87 da Lei n" 8.666192 

" ,úu, alterações,
sendo que em caso de penalidade moratória esta corresponderá a20% sobre o valor total do mesmo.

10.2 Será aplicada multa de 12 (doze) mensalidades no caso do não cumprimento das seguintes
obrigações:
a) kriciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato
administrativo, salvo quando haja motivo justificado e por escrito, aprovado pelo CONCEDENTE;
b) Deixar de Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas
as despesas decorrentes da concessão, tais como: telefone, limpeza, conservação e outros;
c) Submeter a qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, sem o prévio consentimento
do concessor, por escrito, ou não preservar as características originais do prédio;
d) Sublocar parte ou todo o imóvel objeto a terceiros;
e) Não fazer a conservação necessarias ao imóvel;
f) Resolver, sem amparo legal ou contratual, rescindir o presente contrato, antes do término estabelecido
na Cláusula Terceira.

10.3 Quando da aplicação de multas a CONCESSIONÁRIA será notificadapara, no prazo de 10 (dez)
dias, recolher à Tesouraria a importância correspondente.

10.4 Da aplicação de multa caberâ recurso ao CONCEDENTE, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data
do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo,
até que seja devidamente efetuada justificativa exposta; o MUNICÍPIO julgará, no prazo máximo de 30
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(trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentála e, se
improcedente, a importância recolhida pela CONCESSIONÁRIA será devolvida pelo VtfnUCÍnlO, no
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10.5 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - REscIsÃo
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente pelo CONCEDENTE e
independente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:
a) Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de efetuar o págamento de até 03 (três) meses de aluguel;
b) Caso a CONCESSIONÁRIA sofrer decretação de falência ou recuperação judicial;
c) No caso de transferência, cessão ou empréstimo parcial do imóvel;
d) lntemrpção da atividade sem justificativa e prévia comunicação;
e) Modificação na estrutura e finalidade da empresa, que prejudique a execução do contrato;
f) Cumprimento irregular das cláusulas pactuadas neste instrumento, com as consequências contratuais
previstas em Lei de acordo com os artigos 77,78 e 79 da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores;
g) Demais hipóteses do artigo 78 da Lei n" 8.666193.

Parágrafo Primeiro. O contrato ainda poderá ser rescindido por razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima auto¡idade da esfera
administrativa a que está subordinado o CONCEDENTE e exaradas no Processo Administrativo a que se
refere o Contrato, e pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
Parágrafo Segundo. No caso de rescisão por parte da CONCESSIONÁRIA deverá esta notificar ao
Município, por escrito, nrrm prazo não inferio¡ a 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e
comprovado.
Parágrafo Terceiro. A Concessão também poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo
79, inciso II, da Lei n' 8.666193.
Parágrafo Quarto. Cessando as condições inicialmente pactuadas, o imóvel, objeto deste contrato,
retornará ao Município, incorporadas as alterações e benfeitorias realizadas, salvo as passíveis de
remoção.
Parógrafo Quinto. Declarada a rescisão, a CONCESSIONÁRIA terâ o prazo de 30 (trinta) dias corridos
para retirar-se do local, devolvendo o imóvel em perfeitas condições de uso e conservação.
Parógrafo Sexto. A CONCESSIONÁRIA reconhece todos os direitos do CONCEDENTE, em caso de
rescisão administrativa nos demais casos previstos no art. 77 da Lei n' 8.666193, sendo que fica o
CONCEDENTE desobrigado desde já, com plena concordância da CONCESSIONARIA, do ônus
decorrente da rescisão.
Parrigrafo Sétimo. A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à multa diária no valor equivalente a 20o/o do
aluguel vigente, se findada por qualquer das formas aqui previstas a concessão de uso e não restituir o
imóvel no prazo estabelecido no $5o desta Cláusula, ou se o ftzer sem a observância das condições que o
recebeu.
Parágrafo Oitavo. lncidirá ainda a multa do parâgrafo sétimo se, na devolução do bem, não estiver o
imóvel com as benfeitorias realizadas em perfeitas condições, após vistoria realizada pelos responsáveis
pela Fiscalização.
Parágrafo Nono. A multa prevista no parágrafo anterior incidirá até o dia em que o imóvel for
efetivamente restituído ou retome àquelas condições originais, seja por providências da
CONCESSIONÁRIA, seja pela adoção de medidas por parte do CONCEDENTE. Nestã última hipótese,
ftcarâ a CONCESSIONÁRIA também responsável pelo pagamento e todas as despesas realizadas para tal
finalidade.

cLÁusuLA DÉcrMA sEGTTNDA - DAS ALTERAÇÕns coNrRATUArs
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Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto da Concessão.

cr,Áusur,n rÉcnvrn TERCETRA - DA LEGIsr,.LçÃo npr,rcÁvu
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho
de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-seJhe supletivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCrnnA QUARTA - DA TRANsMISS^Ã,o DE DoCUMENToS
A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA
será feita através de protocolo ou outro meio de comunicação onde possa ser atestado o recebimento.

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - Dos cAsos oMrssos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁusuLA DÉcIMA sExrA - DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), a Lei Federal n.o
12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam práúica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉrrn¡re _ sucnssÃo E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e na presença de 02
(duas) testemunhas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que
possa surgir a, respeito do presente contrato, não obstante qualquer mudança de domicílio da
CONCESSIONARIA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para
receber notificações, citäção inicial e outras em direito permitidas nesie referido foro.

Marmeleiro,04 de agosto de2022

Paulo Jair Pilati
CONCEDENTE

DE MARMELEIRO
S*o¡"o \"dúoJC,

ELIAI\E VODZINSKv0 4097 2t 697 0
Eliane Vodzinski

CONCESSIONÁRIA

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: lioitaoao(alnralnreleirn.nr'.eov.br / licitacao02la)marmeleilo. pr. qov.lrr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



¿r 10 ,

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO N" OgO/2022

(Concorrên cia n' 00 I I 2022\

CONCEDENTE: MTINICÍPIO DE MARMELEIRO

C ONCES SIONÁRI¿. : ELIANE VODZINSK T O4Og7 21 697 O

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires,
localizado na Rua Emílio Magno GIatt, 1620, edificado sobre o Lote02 da Quadra 16 do Loteamento
Santa Rita, constante da MatrícuIa8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro,
em atendimento a Lei Municipal n" 2.715 de l9 de agosto de202l, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

VALOR: de R$ 1.989190 (um mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) mensais,
reajustada anualmente pelo Índice IGP-M (naice Geral de Preços de Mercado) acumulado ou outro
índice que o venha substituir.

VIGÊNCIA CONTRÄTUAL: O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data
de assinatura do Contrato, ou seja, até 03 de agosto de2027.

DATA DE ASSINATIIRA DO CONTRATO: 04 de agosto de2022

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 04 de agosto de2022.

Pilati
de Marmeleiro

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
F-mail. licitnc¡n¡/Drnnnrreleir¡rnronvhr/licitac¡n0?l¡lìrrrnr¡rrelr'ironro¡rvhr-Telefnne 146ì1S75-Rln7/Rl05
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

rvruNrcÍpro DE MARMELEIRo - pannNÁ
TERçA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022 ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No:129G7Pág(s)

Art. 1o Prorrogar Licença-Maternidade por 60 (sessenta) dias consecutivos, a servidora Andreia Denovais, matricula n0

1453-2, cargo de Professor, no período de 0610912022 à 0411112022.

Art. 20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 09 de agosto de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO COTTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM
lMÓvEL PUBLICO No 090/2022 (Goncorrência no 001120221

^ coNcEDENTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONC ESSI OruAR IN: ELIAN E VODZI NS KI 04097 21697 O

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires, localizado na Rua

Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636
do Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipalno 2.715 de 19 de agosto
de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.
VALOR: de R$ 1.989,90 (um mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) mensais, reajustada anualmente
pelo fndice IGP-M (fndice Geral de Preços de Mercado) acumulado ou outro fndice que o venha substituir.
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O perfodo de concessäo será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do

Contrato, ou seja, até 03 de agosto de 2027.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de agosto de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 04 de agosto de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

ED¡TAL DE L|C|TAçÃO CONCORRÊNC|A PUBL|CA No 005/2022- PMM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO 094/2022-LIC

TIPO: Maior oferta.
AVISO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1o da Lei8.666/93 torna-se pública a homologação do procedimento

licitatório em epígrafe e a adjudicaçáo do objeto para o proponente:
A empresa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPORANGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 47.232.61210001-73, com
valor mensal do aluguel no item 01 de R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais).

Marmeleiro,0S de agosto de2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATTF¡CAçÃO DE D|SPENSA DE LICTTAçÃO No 02012022

Fundamentado no inciso ll do art. 24 daLei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAçAO no 0ZO|Z022, cuio objeto é

a contrataçåo de empresa para fornecimento de medicamentos para a Farmácia Municipal, atendendo as necessidades

do Departamento de Saúde, nos termos da documentaçåo acostada ao Processo Administrativo n0 16412022.

A contratação deverá ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissão Permanente de Licitaçäo

nomeada pela Portaria no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, como segue:
Contratada: AGIL MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 20.590.555/0001-48.

IGP
Brasil

Dlário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória 22O0-2 do Art. 10s de 24.08.01 da ICP-Bras¡l

O Munlclplo de Marmeleiro dá garantia da autent¡cidade deste

documento, desde que vlsual¡zado através de

http://ww.marmelerro.pr.qov.brl no l¡nk D¡árlo ofìcial.

Página 4
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" LUï
Atos Oficiaíí

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
AVTSO DE L|C|ÌACÄO
PREGÄo ELEIRóNtco N" oBz/2022
PR0CESS0 A0MtNtStRATtvo N" 115/2022
M0DALIDADE: PREGAo ELEIRôNtC0 D0ttpO MENOR pREçO pOR tTEM.
OBJETo: Conlralaçâo da empr6â para proslação d6 ssru¡çß de admlnlstracão do
programa ds con6ssão de vagas do osláglo, remunerudas a $ludanl€s teouÉm6n.
lg malrlculados s æm lrequèncla efellva nos cursos vinculados à 6lrulura ão ensino
médlo, técnlco e supeilor, públlco e parltc[tar. ollclats ou rsconh€cldâs oslo MEC. ær;
0 prænchlmonlo do númrrc d€ vâgas de oporlunldado d6 $táEto c!íi¿ubr suÞe;lsto.
næ!-, cujas áreas de conheclmenlooslelam d¡rslamenlg relaclonadas com as ailvldades
d0 Munlclplo de Novå Prala do lguaçu - pr, med¡ånto conc$sáo de boþa do 6ståoto.

,o]",,"qq...,?:r9 log:l El"9uilvo Munhþ€t, nas áre$ admtntskat¡vas conl¡das noArt.-6",
lnc¡s6 I à lX da Lel Munlcllalrf 1107t2022.
DAÌA DA REALTZAçÂo: 2210S/2022.
HORARIO DE lNlClO DADISPUTA:08:30 hor6s.
Pam todas.as folgråncl8s de lomDo ssrá obs€Nsdo o horárlo dE Brãsllia tDFt.
LOCAL: Prelsllura do Munlclplo ds Novs Prala do lguaçu- paEná,
w,comDralqovôn6monlals.ooÝbr
Todas 0s lnlomaçõBs p8rlinenios ao prGenle edllal. lncluslvs as cataclsrlsti6s ouanto
ao oblolo l¡cllâdo. esls¿o à dlsposlçåo d6 lnlsrdlados no DoDarlãmontod. Ltc{bdãß
da Prclellura Munlclpal do Nova Prata do lguaçu. ou peto slle dw.npl.prgocbr. ou'Deìó
f0ne-(46) 3545.8000, em dlö útsh, nos hórári6 das 08:00 as i2:Ofj hãr¡-s e ¿às jä:3ó
as l7:30 horas.
¡lova Pralâ do lguaçu - Pr,08 ds æosto do 2022.
SÊRGIO FAUST - Pr€fetto Muntctpil

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
EDITAL DE LICIIAçÄO

coNc0RRÊNclA púBLtcA N' ô0s/2022 - pMM
pRocEsso ADMtNtSTRATtvo N0 094/2022.1tC

TlP0: Malorof€ts,

. 
Avtso DE H0À¡0L0GAçÀ0 EAoJUDtcAçÀo

hm mprimnlo æ dispGto 0o arl. 109, parágGfo lo da Lel 9.66&93 toma.s pùblhã a homG
l0g4lo do pm€dimlo Ídtalótio Bm eplgtrl€ € a adiudi€Çåo do olielo mra ó Drcænslô:
A empr6a-INDUSIRIA DE FERRAT\¡ENTAS tTUpORAñGALTD¡, rnscilta;o CNpJ sob
o no 47.232.6120001-73, com vator mensal do åtugu"t no le. Oi ãã nC ìS¡iprj irï
mll I qulnhsnlos e lrlnle rsals).

Mamelelrc,05 de ågosto de 2022.
paulo Jatr pilail

Pr€felto dÞ Mametc¡ro

¡os vslcù16 ofclå¡s do munlclplo

Podår¡a

I l\ 
^ ^ 

AssoctAçÀoREG|oNALDESAúDEDosuDoEsTE
/t L, \' \' CNPJ00.333.678/0001-96.FonaiFaxt0XX46)3s24-s33s

/1I\ù ù *" *'3ËË,T:31il;i:l?ål;,:3i'*î[:AnJ""'*'

RESoLUçÀo N,'os3/2022

. DATA08i08/2022
SUMULA-Aulorlu o consórcjo I lmplanlat o r€fellörio para s€us sorvldores e dá oukas
provldôndas.

RtcARD-o ANToNto oRTtNA, PRES|DENTE 0AAssoctAÇÄo REG|oNAL DE sAú-
p-E_oo_suDocsTE (ARss), No uso DE sulsATRreuco'Ès1ÈcãõÊü c'oirËôñ.
r,rl0ADE coM 0 ESTATUT0, Ap0sApRov¡ÇÄo DA¡séÈusLErÃcÈ.RAL õiäñii.
RIAoE 18 DE MARCO DE 2022. o:
CoNSIDERANDo 0 tempo oxlguo pere almoço dos Eêrvidorcs Dúbllcos tumâ hojat
osn. c0n0 al pecut¡addad$ do locrltz¿ç.60 da ssdê do consóréb, o a eìlstOncle ãli
6m0ronþ dcthado 0 lal tinãlldado nas suas depond6nctas,
RESOLVE

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
EX'IRATO DE CONTRATONt 177t2A22

Salto do Lonlra, Segundã-Feira, 0g de agosto de 2022

FERNANDO ALBERIO CADORE
Prefeltol!¡untc¡pal .)'f,

'tf,(\rr nf R,tÍ[f:^çlo Dt: Dtst¡fNs^ Dr t,tcn^ç¡o Ni0¡t^0¡¡
rnilrñdillhn^ tñtb I dtr ¡il, ). dr I d r6 {}. n^Ìt¡ rro ! Dt{rf:\sÁ Dr t.ilii^çlo ñ.î:..:i).{,þdJc,ñ ¡ ùoÀhhheo",.¡iDn rdñitrñroù Fnrh¡irn,., p,, n¡u, rr,"ri¡r, n""ia.ii¡krilddr úo ftF¡.r.¡r6 ù s'o¿r. ñ¡ khil d! d6m.¡h(¡o i.ø¡n¡¡ no ¡m. ,i¿,"1¡¡"i¡i" n;

^ 
flnûrù{lo ¿Èvoil k. ('n$il-di (,, rrn¡or dr rhbtrlh !Írlrú Ft¡ (:d¡hilil ttdmir. d!Llc¡bdilr{n,..ìd¡Fti¡nnÀi'i'a.!orûrilúLodcdnhd.dok;iltrdft óil."*.,--, 

_'
c'itrihd.r 

^otL 
MEDTC^\,ENÎOt LTD^. trñiltr idCNti r.:0,!ßjr, mtJ¡_ÿrlir: lt3 t iro.trtùûNt. ¡tlr.ñr6. ú.¿ rcJs,

f¡nrnr,,ri, lf,iNïjRMfin.(oÀÍtR0r) Dl tronurB ficsfû^r.,\¡ils t,rDÁ. tn{dh ili (;ñt,, i,
v¡hr lt3 :.2t?Jntdik nit.du4^r¡t.¡sqrilr.nrr r¡¡,r
c.,k.r¡dil 

^NrortrDt 
Drsrntr,utæi^ D[ Àt[Dtc^ÀtÍrT(rs LtD^. ¡n$hû ¡c cNtJ n, ¡t.r5t,¡].m,Èl3

lilrri n3 7r¡tr tdldnror r rh{r rnil
corhtril¡r ri)t,Nut_DßtRil[Ùxilü Dtrr!tlDtc^¡tÍNrs t.tD^, tn(dh i.cNt, f1,9J9 tr¡ü[t,$.ÿilun Rr t.ûio.útinÍilrot¡ri rcdî.
ftrrdhil.r r0ñr^\(Ùr^nM^(fU[( 

^ 
r,Ir . Lrdh, ñ( NrJ fn: fl.6q,orn.Jt,\'¡rir Ri tll.lSltrnlr.&ãiùr r,¡t,

ftnnrililll.llj¡ñtDM4ltnt^L MfntCr)ilOS¡rT^1,^n tm^,¡nrilD þ( ñ¡r¡.6.m:turmt4:.r.rôñ RS t.)rnû,þtr ¡ilt rJtr^hr6.nhflil¡ rrdil,
1¡lorlf if 6 ß,:tl.onþtur'it ú¿n,rdù..d4r¡r,. J.¡!,.Jr,
ùirrilil il Nÿñrù Èd Mxr¿o pÈ. Íií,t&t,¡ qnL¡d dtr ftLil,nh turstHk ¡.rñnilnil, ¡h

NtnFk[ô.03dr úarhþd.A¿t
h'ur.Jnr ¡¡lirr

t,ñhtr.

ArL l' F¡ca o consórclo públl@ aulorlzado a lmplanla¡ lunlo ås lnslalac¡es dã sâde et.
.mhlslrsl¡vá d$ls, o r€felló¡lo paE os s6us seN¡doros â cotabo¡adorci:
$1" O rcfeltódo oforæûá d¡sriamsnle o slmoço, em dtas de erpedìenb normat, e/ou
outras fofetçöes on @so! excBælonalg:
52" Consìd8ra.sg seryldq públlco do consórclo, aqusls qus p€lsncom so ouadro oró-
-pno, Dsm cono outros contralEdos 8kâvós ds prccæso selgllvo, €slegláiloi s cargo!gm comlssáo:
Arl.2'A3 dgsposas com manulsnçåo do refsllórlo sgráocusleadas:
l,- Pelo msórcìo. os gaslos com a manulenção da ln3tataçåo llstca do relailódo llnctu.-n00 gas 09 cozrnhal I 0 pffioal nec$sárlo para 8 pr€paraÇão das t€felcössj
il.-_d9Jormô c0mptdlth6d6, onkg os soMddos. os dæpesas com a æúlslcão da om.4þs rnorlpBnsâvrts pa6 a preparsçáo das fef.lçö8si
S1'Havsrá â nomgaîåo de umacomirsà0, compósta po¡ kås sery¡dor$. ous s€rå ros.
-ponsver p0t0 acompanhamenlo, aqulslção, lìscallzoção s cob¡ançâ d6 vslorcs dovi.ús,_M como pela l¡xaçãodo valor m€n!ål da al¡menlaçãoi
AssoctÀçÄo REG|oNAL DE SAúDE Do suDoEsTE '
CNPJ 00.333.678/0001.96 - Fone/Fax 146) 3520.0900
Rodovla-Co¡lomo Vllórto lralano, n" Sdl, Bahro Ägua Bronæ
CEP no 85.601.970 - Frsnc¡sco Belkão - pR

020 0s sÊNldores conldbukão ds acordo com o valor fxsdo I suqerldo Dolã comtssào
quoso¡á rôslWladodg acordo@m 6s varlÐçö€s de merc0doj
S3ilconlssáo.nânlgrá reg¡slro adoquado ácerø d8s ømpiar e saldæ, receblmenlæ
9p-agamonbs. bem como æ€rca d6 cusld o preço! dås.sl6lçöos;
54"O cardáplo e a quanlifi€çåo dos allmsnloj, pdderão s0¡ ejtabelecidB mr nutrtcto-.nrsra-q$ tãz parte d0 quedro de sôNldorca da entdadei
Ad.3'.0 cuslÊlo d6 allmonlos quo compglrm ao6 s€Nldorss podoró sordesonlsdo em
l0nã.90.pagãmsnto,€t0 r€þ proædid8 aulorizaç5o do soNldor n6l6 ssnlldo,
Ad._4' A sv€nlual dilerença snlr6 o c6lo da rcfeição o o valor oæo ooto geNìdo¿ am
ne_nnuma hlpôteso lnlegraÉ E rlnuneBção d6sts, lndependentàmãnie do vlnculo que
o llga ao consórclo,
Arl. 5' F¡cs ¡ncluldo no Plano O.çámenládo o D¡relrlzos Orçômenlårlas para o exôrclclo
ds 2022. ã sogulnls aÇáo:

Arl. 6' Flca abedo um crédilo edlclonal BDoctât
Admlnlskâçåo D¡rets, no v0tor da R$ 23.0d0.00
class{fi caçôrs oçamenlárlas:
Arl, 7' Eslâ reslução entra em vloor na dala d6
Gab¡nslo do Prældsnto da ARSS--À$oclacão
em 08 do 4oslo do 2022

n0 Orçamento do ll¡unlclDlo do 2010 -
(solenla e kés mll roalt), nas sogulntos

sua publicaçã0.

Roglonal de Saúde, Franclsco Belltåo.

+

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISO DEALIERAçÓES

A PREFEITURA 0E REALEZA, EstEdo do parEná, tomã públlco o pa¡a conhoclmonto
dd ¡nl€rægadG quo houvoram allerações no edllal abalxo:
MODALIDADE: PREGÄO ELETRÔNICO N" I3S/2022 PROCESSO LICITATORIO| N'
208i2022 TIPO| MENoR PREÇO PoR tTEM
OBJEÍO: ConlBlação ds Empr6a $poc¡alizâda para rsallzaç¿o de €xâmos laboralo-
dab ds urgånclE I smorgåncla.
As alloroçôor 6160dlspGlæ nss quEnlldadss dos llons o na dalå do ærlamo.
Rãslsza,08 deAgGlo d€ 2022.

DIANA BAI\¡8ERG
progoôlrâ

Avtso DE LtctTAçÀo
A PREFEITURA DE REALE¿A, Estado do paraná, toma púbilco e pam ænhoc¡mento
d6lnl€r6sdos quo la.á ¡eallzsrLlc¡lação, na segu¡nle modalldadB oeræl6rlsll€r:
MODALIDADEI PREGÄO ELETRÔNICO N" I45/2022. PROCESSO LICITATÓRIO: N,
213/2022.llPor MENOR PREçO poR |TEM.
OBJETo| Formaçáo d€ RoglslÞ do pr€ços p6ra evsnl$l aq0¡slção de mtoilat dB €n-f:tjlT,rl!llt]lr]il p"ta âlend€r as nm$tdad€s do eronto lianOrmenro tr,luntcipJ.
SESSAO 0E DISPUTA: Dta 24 dsAgosto de 2022 à3 0B:30h

FORMALIZAçÄO DE CONSULIAS: O refeddo €dlot podorå s€r obtdo lunto æ Setor
de L¡cllaçõos do Muntctpto do Rsatsz6, s porür do d¡å OS OaAgæto de ZöZZ, Aurante á

tt ¡\dã exp€dlenlo da Prôf€ltura, åtrsvós d€ soilclaçåo vts r.mailt Ìc¡tacao2@rcate.
v.br

.,tAEtETRôNtcorco[,tpRASNEt
Roãloza. 04 deAg6to de 2022,

DIANABAI\¡8ERG
pregooka

Prefeitura Municipal de Verê
rEnNo_DE ilor,toloG ç/10 E 

^DJUorc{çIoilc[^so: 50/20¿2: HOóÄUDÀDE; DISPENSA
mflo hd4bùrry6å Éñ6immc@iirçhdrrüæ;i! Slrõ ML6 ôcGdbt#rh curyÍndo fr dw¡o rcd 1m, pûfirtr I ú ß 8000, fi 2ì & |mho do ßa! tm30ddicôô
r6dhód, hilqñomqt0r6tr, ryMrdó4ilwdd(6)pdodr*io"wr ¡riiüt¡i¡:'' - -- -

VCq lold d6 
_0ß16 

m 6 ilcjtrçb i. 5t2022i oÉpeßo: RS 3 50,û) I lrê5 l!il . Od¡tÞd6 R!de).
Hmdogo o o6dc0 0 Êfierilo thltrçlo,

Vill. pn, t{ rh 6l6to ù 2ü12

^Dû!tqr.) 

RQt¡!
PREIÊI0ÑtJ¡ICtP L

O P¡ofello do lrunlclpto de V€rè, Eslado do paraná, com bãse na Lel FedsÊt8.666/93 e
rcgNaçåo 6mpt0msnlar, lonåm pùbllco exlÉlo dg Zo TermoAdlilvo ds Conkslo;
PARTEST Mulctpto ds V€râ - pR € a emprusa CORDOV¡ e eOnfòlñi- - -
ESPECIET Conkato nô 7312021 - Carta ionvle N" 3/202t.
OBJEIOT Aquhlçåo ds Íllrcs ds uro aulomollvo para volculos s máqu¡nsg da lrola mu.
nlclpal de Verê.
ADITIVO DE META: 0 CONTRÂTANTE psgará à CONTRATADAo vator do Rg 16.g4j.20
luozæs€rs Mil, O[ocentos I Ouârenta I Um Ro¿h e M¡to Conlavos),

vDATADAASSINATURA:08domætodo2022.

TFORO: Comarca de Dols Vtzlnhoi . pR.
: iAd0m¡ls R6ln - Pr€fefio Muntctpal
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REgoLUçÀo N. ozzo22
Drlât O2tOat2O2Z

gúmùt¡ _ Abrã um Crédilo
SUFLEMENfAR no oÞmâñtô
vtgântô. c dá our! Þroddàñciã¡:

Rtc¡Roo 
^NTON|O 

ORltNA. pREFE|TO FRESTDENTE DA ASSOCí^çÄOREotoN¡t DE.sÀrrDE Do suDoÊgTE, EsraDo Do p¡n¡tÀ, nó úlõ
DAa aTRtBUtçôEs OUE LHE !Ão coNFERIDA9 E,

o3t12no21:

RESOLVEI

Ad. t. - F¡e åb.do no Orçâmânro Gor;t dâ Arloclûção Rôgtonat d6 SâUdo dôSudcd6, påi. o Ercrchto dê 2022, um Cédtto Supt.mântrr no vãtor dô Rs400.000,00ñã.ægulnt!!dot!çôà. oçâmõntåd!!l
01.3002

10.¡02.1,2.4

3.3,m.39.00(039) (32¿)

CAP6 ADilI

CAP€ AOII

CONSIOERANDO o cont¡do no ãt. n. t2 d. Ê.otvçFo n 124nOZt da 03 d.

rç.jmrúhlFr¡@ùr,

BEt\¡ rlóvEt H]BLtco MCONIRATOOE

Oü!o! ßrtF! d. t.@lb! Þ!!!o¡ Rttõoooo,@

01.400!

r0 302.1.2.6

SÊRVIÇO DE MUDE ÊXTERNO

CoñÞr. C6ñÞ!ñrth.da

3.C.ñ.30.00(016)(oot) ourfo. ,!rvtço¡ d. târ€[oß F¡.o¡ R¡2!oooo,oo
luildtc!

Añ. 20 - Pâr! . cobõdur! do Þrâ..ñtô c,ódìto guÞr.h.^t.r rãra uillado .
onùlâçao pâr.tlt d!! lcgutntôâ tont¿r do rccurloì

0t,3002 cAPS^Dft

10.¡02.1.?.4 CAPS ADlt

4.400,62,00 (040) {32d, EqutÞ.m.ñtô.. m.t.d¡t p.û¡.n.nl. R¡ 15O.OOO,OO

0r 1001 sERVtÇO DE SÀUDE EXÍERNO

10.302 1.2 5 Trsn6Fts

g.cm.¡Coo(òl¡)(oOt) OuÍoB .eiltçoo dâ t.r@[6 pelBoa RJ260.000.00
lurtdtc6

Ad,,3q Estå Rêsotuçáo €nkrrá am vlgor n6 datâ dê suÐ pubÍ@ç!o, r€vogsdas
åß dlsÞô!lçõsB êm cont¿do,

Gâbinele do Preôldenlo dr Assochção Rêglonlt d6 Saúd6 do Sudo€rte, em 02
d6 egoslo de 2022.

OBJETOI @nlElação de empresã esfrecialiæds em loæção de
software de gestâo públi€, lnc¡ulndo conwEåo doi dados
pré.existentes. implantaçåo dog slslemas, manulençåo que
9"8¡16 as alteraçôer legais, cotrelivar e evotul¡va9. suporte
técnlco vla lelelone, acesso remoto ou v¡slla ',¡n-loco, e
lleinamenlo dos usuádos dos Bistemas, pa¡a atender a

jeo?oda do nrunlcfDio de Salto do Lonka./pR
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