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MUNICíPIO DE MARMELEIRO 

--
ESTADo oO pRRNNA

\¡Iarmeleiro, 74 dejunho de 2022.

De: Cornissão Permanente de l,icitação
Para: Procuradoria Juríclica

Encaminha-se para a análise do artigo 38 cla Lei nn 8.666193, os autos de Inexigibilidade
de Licitaçã o no 02312022 - Processo Administrativo no 12012022, que tem por objeto a contratação

de empresa para prestação cle serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - PR, para atendimento cle plantão em horário estendiclo das 11h30 às 13h e das 17h

às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e fedados, bem como

atenciimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência

de profissional da classe no horário padrão cle atendirnento, a qual foi habilitacla no Chamamento
Público n'00412021 - Processo Aclministrativo n" 10612021 - LIC, como segue:

BRANCO E BEHNE CLÍNICA N¡IÉOICA LTDA, inscrita no CNPJ nO

27 .082.836i0001-39:

a

01

Plantão presencial para

serviço de méclico

GENERALISTA, diurno clas

llh30 às 13h, eiou noturno

das 17h às22h, em dias úrteis

(de segunda à sexta-feira)

I{oras 130 1 s60 1 10,30 14,339,00 172.068,00

721,53 13.368,30 160.419,6002

Plantão presencial para

serviço de méclico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas 110 1320

36.728,6403

Plantão presencial para

serviço de méclico

GENERALISTA, cliurno, das

08h às 20h, em feriaclos

nacionais e locais

Horas 24 288 127,53 3.060,72

100 1 200 110,30 I 1.030,00 132.360,0004

Plantão presencial para

serviço de méclico

GENERALISTA, diurno, clas

07h30 às I lh30h, e/ou das

l3h às 17h, em dias úteis (de

seguncla à sexta-feira)

Horas

501,576,24Valor Total Máximo Estimado

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CÊP 85.615-000

E-mail: lic!,taca9@mermç-!eiÍq.Br,gs.v.Þr i.l!-ç!LaSaç"Q?@marm-ele!.r-e"pl.S9y.-,Þl - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcíplo DE MARMELETRO 

--
ESTADo oo pRnR¡rÁ

Prazol 12 (doze) meses a contar cla data da assinatura do contrato

Informa-se, ainda, quç os responsáveis pelos setores de contabiliclade e finanças,

informam a existência cle previsão de recursos cle ordem financeira e orçamentëniaparc cumprir
as obrigações decorrentes da aquisição, indicanclo a Dotação Qrçamentária no:

Não é possível efetuar a vinculação ao processo cle chamarnento no SIM-AM, pelo que a
Comissão adotou a Inexigibilidade de Licitação a fim cle evitar problemas com o Tribunal de
Contas.

Segue apenso o processo cle Chamamento Público n'00412021

Cordialmente,

Ê'^^¿s'Lcr'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I I0l202l

0264 10.301 0016 2.027 3.3.90.34.00.00.00
30326s 10.301 00162.027 3,3.90.34,00.00.00

287

08.02
10.301 0016 2,029 3.3.90.34.00,00.00 0

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macall, n'255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mall: liçila.qa.9@me-rlnclej_r_o.p_rgov.br /.1çj!acag"02_@maueleilo-prg.sL.þr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcíplo DE MARMELETRo--'
ESTADO oO PRNNNA

Marmeleiro, l4 de junho de2022.

PAREcER coNrÁnu,

Em atenção à solicitação para verificar a existência cle recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorentes do objeto especificaclo abaixo, CERTIFICO que:

Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificaclas

abaixo;

I _ DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -213412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárías -233612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2,75212021

V - Recursos

Obs. : Saldo orçamentári o en: 1410612022

VI- dos Recursos Financeiros

Respeitosamente,

a

*^^#tfr,*ffiä",",
Contador

cRc/PR 07tts2lo-\

Número do processo/Ano: 12012022

Data do Processo: t4/0612022
Moclalidade: Inexigibiliclade no 02312022, vinculada ao Chamamento Público no

00412021

Objeto do processo Contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral,
junto ao Departamento cle Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de
plantão ern horário estendido das 1 t h30 às 1 3h e das I 7h às 22h de segunda

a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como
atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para

suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento, a qual foi habilitacla no Chamamento Público n" 0041202I -
Processo Administrativo no 106/2021 -LIC

Valor Máximo Estimado R$ 01.576

Conta Orgão/Uniclade Funcional
Proqramática

Elemento de Despesa Fonte Saldo
Orçamentário

264 10.301 00t6 2.027 3.3.90.34.00.00.00 0 204.9t
26s r0.301 0016 2.027 3.3.90.34.00,00.00 303 176.372,47
287

08.02
10.301 0016 2.029 3.3.90.34.00.00.00 0 137.456,26

0 - Recursos Ordinários (Livres)
303 - Saúde l5o/o vinc. s/ rec. stos

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: lictleçagl@msffIeleto.U.qov.br / l!gitasa.o"Q!@mamelg[p"¿r,S.o"V.þI - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pnRRruÁ

Marmeleiro, 14 de junho de2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação, informamos a existência de recursos financeiros para assegurar
o pagamento do processo cle Inexigibiliclade no 02312022 - Processo Aclministrativo no 12012022,
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico gercl,junto ao

Departamento cle Saircle de Marmeleiro - PR, para atenclimento de plantão em horário estendido
das 11h30às l3heclas 17h às22hclesegundaasexta-feira,eclas08hàs20haossábados,domingos
e feriados, bem como atendimento méclico clínico clas 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para suprir
eventual ausência de profissional cla classe no horário padrão cle atenclimento, a qual foihabilitacla
no Chamamento Pirblico no 00412021 - Processo Achninistrativo no 10612021 - LIC, solicitada
pelo Departamento cle Sailde, senclo que o efetuado através da Dotação
Orçamentária indicada pelo setor cle Contabilidade

Respeitosarnente,

Diretor do D cle Finanças

CNPJ : 76.205.665/0001 -0'1

Avenida Macall, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: licitacao@marme!_q¡¡q.p1.qqv*þ,r /llç,[acao-P2@merm_e!_ef9.p-_r,g-o__Uþr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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EroÊirura Ctfunatnal do d,hwnohro
- Estado do Paraná ' CNPJ 76.205.665/000I-0I

Av. Macali,255 - Caixa Posøl 24 - FoneÆax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro ,27 de junho de 2022.

Processo Administrativo n.o 12012022
Inexigibilidade n.o 023/2022

Parecer n," 280/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação

Trata-se de procedimento visando à contratação direta, pela categoria de inexigibilidade
de licitação, de empresas para prestação de serviços médicos para atendimento em plantão.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se a seus aspectos
jurídicos, excluídos os aspectos de natureza eminentem ente técnica, na qual é de responsabilidade
do solicitante ter os conhecimentos específicos imprescindíveis para atendimento às necessidades
da administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Preliminarmente, se faz necessário ressaltar que a regra adotada pelo legislador pátrio, no
caso de obras, serviços, compras e alienações é a obrigatoriedade de licitação, conforme prescreve
o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e e/ìcíência e, também, ao seguinte:
(...)
ÆI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com clóusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantía do cumprimento das
obrigações ".

A Lei n.' 8.666193, de21. de junho de 1993, regulamenta o referido inciso XXI, instituindo
nonnas e procedimentos para a realização de licitações e contratos administrativos com a
administração pt;ùlica. Este mesmo diploma legal também prevê hipóteses em que pode a
administração celebrar contratos sem a realização de procedimento licitatório em situações
peculiares. São casos que podem se enquadrar como dispensa ou inexigibilidade de licitação.

ø
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@refu ura cl,funtcipøl ãe cl,hnneløro
' Estado do Pa¡aná ' CNPJ 76.205.665/000l-0l

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - FoneÆax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação
poderá deixar de ser realizada, autorizando a administração pública a celebrar, de forma
discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Desta forma, tem-se como regra arealização do procedimento licitatório, e, como medida
em extremo excepcional, a inexigibilidade.

O artigo 25 da Lei no 8.666/93, em seus incisos, traz os casos de inexigibilidade de
licitação, que são observadas quando da impossibilidade jurídica de competição. Frise-se que o rol
em referência é exempliflrcativo, todavia, tratando-se de direito excepcional, sua interpretação deve
ser restritiva, conforme princípios consagrados da Hermenêutica Jurídica.

No caso em tela, foi aberto o Chamamento Público n.o 00412021 pa"'a que empresas
pudessem estar fazendo credenciamento, que recebeu propostas no período de I 5 dejunho ¿e ZOZ\
a12 dejulho de 202t.Em se tratando de Chamamento Público, outros prestadores de serviço
podem se inscrever a qualquer tempo.

Tendo em vista que a empresa BRANCO E BEHNE CLÍNICA VmolCn LTDA
apresentou a documentação no processo de chamamento público e que foi considerada habilitada
pela Comissão Permanente de Licitações, conclui-se pela legalidade da contratação, ao teor do
disposto no artigo 25 dalei n.o 8.666193.

E o parecer

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADO OO PRRRÎ{A

Marmeleiro,2T de junho de2022,

Parecer Controle lntemo n,' 165/2022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de n' 12012022, na modalidade Inexigibilidade no 02312022, cujo
objeto refere-se à contratação cle empresa para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao
Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das l lh30
às 13h e das 17h às22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem
como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às l7h, para suprir eventual ausência de
profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual foi habilitada no Chamamento público no
00412021- Processo Administrativo no 106/202I - LIC.

Salienta-se que o presente parecer atém-se, estritamente, aos elementos consoantes aos autos até a
presente data,

A Constituição Federal de 1988, em seu Art.175, condicionou a prestação de serviços públicos à
realização de prévio procedimento licitatório, no entanto, a própria Carta Magna ressalva casos em que a
legislação infraconstitucional confere ao Poder Público a faculdade de contratar sem necessidade de tal
procedimento, conforme de depreende o Inciso XXI do Art.37.

Desta feita a Lei Federal no 8,666193 excepciona, em seus artigos 24 e 25, a rcgra de prévia
licitação, ora em tazão de flagrante excepcionalidade, onde a licitação, em tese, seria possível, mas pela
particularidade do caso, o interesse público a reputaria inconveniente, como é o caso da dispensa, ora
quando houver inviabilidade de competição como o previsto, em arrolamento exaustivo, no Art, 25, d,aLei
Federal 8.666193, que trata da inexigibilidade de licitação.

Notamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a Administração,
como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os princípios da razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade.

No caso em tela, foi verifltcamos que foi aberto o Chamamento Público n" 00412021para que os
prestadores do presente serviços pudessem fazer o credenciamento.

Verificou-se junto ao Chamamento que a documentação apresentada pela empresa BRANCO E
BEHNE CLÍNICA VÉOlCn LTDA, inscrita no CNPJ no 27.0g2.g3610001-39, está de acordo com
o as exigências do art. 27 daLei de Licitações, a qual foi considerada habilitada pela Comissão permanente
de Licitações.

Assim, após o exame do processo, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e
apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes.

É o parecer,

ý4sc**'c- J-..i
Luciana Arisl

Coordenadora da Unidade de Controle lnterno

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp gS.61S-OOO

E'mail: licitacao(@marmeleiro.pr.qov.Þfllic-it*a-casQe@¡n¿¡q¡e-l-ejro.pr.q-o"yþ¡ - Telefone: (46) 352S-8107 / 81Os
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MUNrcíplo DE MARMELEIRO

TERM9 DE RATIFIc¡.çÃo DE INExIGIBILIDADE DE LIcITAÇÃo N" 02312022
pRocnsso ADMINISTRATIvo LIcITATÓnro N" 120 12022

Vinculado ao Chamamento Público no 00412021

ESTADo oo pnnRruÁ

ClÍNIc¿. vtÉolc¿. LTDA, inscrita no CNPJ no

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer n" 28012022, elaborado pelo Procurador

Jurídico do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de

Licitação fundamentada no artigo 25 daLei8666193, através da empresa:

a BRANCO E BEHNE
27.082.836/0001-39:

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela

Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria no 6,597 de 01 de outubro de 2021,

.A. como seguu.

BRANCO E BEHNE CLÍNICA ITÉUC¡. LTDA, iNSCTitA NO CNPJ NO

27.082.836/0001-39:

^

a

I10,30 14.339,00 172.068,00130 156001

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

11h30 às l3h, e/ou noturno

das l7h às 22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

Horas

13.368,30 160.419,60ll0 t320 121,5302

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas

127,53 3.060,72 36.728,6424 288Horas03

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

132.360,00I10,30 I l.030,00100 1200Horas04

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às 1lh30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)
501.s76,24Valor Total Máximo Estimado

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenlda Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mall: licitacao@marmeleiro.or.qov.br / licitacao02(Amarmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pnnnnÁ

Prazoz 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao

Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido

das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados,

domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h,

para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual

foi habilitadano Chamamento Público n'00412021 -Processo Administrativo n" 10612021 - LIC.

Marmeleiro, 11 de julho

air Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615-000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARIA NO 6,597,D810 DE OUTUBRO DE 2021.

Altera composição da Comissão
Permanente de Licitação e dá outras
providências.

O pREFE|TO DO ¡VlUtq¡CÍplO DE MARMELEIRO, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art,

51, da Lei no 8,666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composiçäo da Comissão Permanente de
Licitaçäo, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrlcula no 1824'4;
ll- Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5,
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrícula 1194-0;
V - Suplente: José Alberlo Adam, Matrícula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço priblico municipal e, na falta de um

membro, assumirá o suplente.

Art. 2o Säo competências da Comissäo Permanente de Licitação:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisições e

contrataçöes;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
!ll - redígir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitação ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestaçäo;
Vll - elabotar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento;

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitatório. ,^" CCI'N

reconduçãî:'; il å å"#ä:il,"#iå?: o'u'o de 01 Ium¡ anooGffiä\sÑ

Art, 4o o trabalho dos membros detentores de cargo efetivo bbùþlloÍtt
remunerado pela gratificaçäo prevista no art. 33, inciso l, da Lei n
de setembro de 2013, observ a

2,096, de 23
do o disposto tros SS 3" e 40, do mesmo artiOo. ç

o

,}
ii)

w w-w.marmeleiro.pr. gov.br
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ESTÄDC) DO PAMNI\ cNP/ 76.205,6ó51000l-ol

Av.Mqcali, 255 - cx,Postat Z+ - Fona f Fax (+ø) gszs-8100 - cEP s5615-000 - MARMELEIRO - PR

Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020.

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro, 1o de outubro de 2021 ,

R PILATI
de Marmeleiro

- r C\'\

".$-f'åÑ¡'
t1

Itü

Publicado no DOE de Edlção no 1083, de 10 cle outubro de2021

w'w w.trrarmeleiro. pr. gov,br
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DIÁRIO OFICIAL ELETNONICO
rvruxrcÍplo DE MARMELEIRo - pnnaNÁ

TERçA-FEIRA, L2 DE IVLIJO DE 20?2 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1271.- 9 Pág(s)

LOCAL: Eww.comprasoovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".
AQUISIçAO_DO EDITAL: Sites www.comþrasqovernamentais.qov.br e www.marmeleiro.pr.gov.br.
rruronueçöES: (a6) s52s-8107 òu (401 ssTs-aros.

Marmeleiro, 1 1 de julho de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

Avlso DE LlclrAçÃo PREGÃo ELETRÔNtco No 068/2022 - pMM - coM corA RESERVADA
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 115I2O22.LIC

TIPO: Menor preço global do item.

^ OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Luminárias de LED para iluminação pública nas vias urbanas do
município de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo, conforme especificações e
quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 12 de iulho de 2022.
TÉRMINo Do RECEBIMENTo DAs p .

rN¡c|o DA SESSÃo DE DtspuTA DE pREços: as
Para todas as referências de tempo será obse¡vado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".
AQUtstçÃþ-_ggEplrÂt.s ewww.marméreiro.pr.qov.br.
r N FoRMAçöES : (46) 3s2 5-81 07õil2õt352s-81 0a

Marmeleiro, 11 de julho de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

TERMO DE RATIFICAçÃO DE |NEX|GTBTL|DADE DE L|C|TAçÃO No 023t2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO LICITATÓRO No lzll2l22Vinculado ao Chamamento Púbtico n'004t2021

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer no 28012022, elaborado pelo Procurador Jurídico do Município, nos termos

^ em que opina pela contratação, mediante lnexigibilidade de Licitaçäo fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através^ da empresa:
. BRANCo E BEHNE cLfNlCA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ n" 27.082.836/0001-39:
A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissäo Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, como segue:
. BRANCO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA L inscrita no CNPJ n' 27.082.836/0001-39

rcP
Bnasil

)="t

Diário Oficial Ass¡nado Eletron¡camente com Certificado Padrão ICP

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

Medfdâ Provisória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.0t da ICP-Bras¡l

O Municlp¡o de Marmele¡ro dá garantia da autent¡cidade deste
documento, desde que visualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.Fov.l¡rl no l¡nk D¡ário Ofìcial.

Item Eepeclflcagões dos Serulçoe Un.
Med.

Quantldade
total de horas
que deveräo

eer contratadas
por môe

Quantldade total de
horas que deverão

ser contratadas
pelo perfodo de l2

meaoS

Valor
da Hora

R$

Valor total
mensal R$

Valor total
do perlodo

de 12 (doze)
meses R$

01

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às 22h, em
dias úteis (de segunda à sexta-
feira)

Horas 130 1 560 I 10,30 14.339,00 172.068,00

02
Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em

Horas 110 1320 121,53 13.368,30 160.419,60
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
.MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

TERÇA-FEIIA; Í¿ DE ltrtHo DE2ÿ22 j Aì,IO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO lf : 7úJ- 9. P âg(s\

finais de semana (sábado e
dominqo)

03

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
feriados nacionais e locais

Horas 24 288 127,53 3.060,72 36.728,64

I 10,30 11.030,00 132.360,0004

Plantão presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 07h30 às 11h30h,
e/ou das 13h às 17h, em dias
úteis (de sequnda à sexta-feira)

Horas 100 1200

501.s76.24Valor Total Máximo Estimado
Prazo:12 meses a contar da data da assinatura contrato.
Objeto: Contrataçäo de empresa para prestação de serviço méd¡co, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de

â Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 1 t h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clfnico das 07h30 às
1 t h30 e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padräo de atendimento, a qual
foi habilitada no Chamamento Público no 00412021- Processo Administrativo n" 10612Q21 - LlC.

Marmeleiro, 11 de julho de 2Q22.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATTF|CAçÃ9 DE tNEXtctBtLtDADE DE LrCtrAçÃO No 024t2022 PROCESSO
ADMIN|STRATIVO LICITATÓruO No 123t2022 Vinculado ao Chamamento Prlblico no OO412O21

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer no 28112022, elaborado pelo Procurador Jurf dico do Municf pio, nos termos
em que opina pela contrataçäo, mediante lnexigibilidade de Licitaçäo fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através
da empresa:
. A & M CLf NICA CIRURGICA LTDA, inscrita no CNPJ n' 31.441.1 15/0001-45:
A contrataçäo acima deve ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissäo Permanente de Licitaçåo
nomeada pela Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de 2021, como segue:
. A& M CLÍNICACIRIJRGICA L inscrita no CNPJ n' 31.441.1 1 5/0001 -45:

ICP
Brasil
Dr-

Dlárlo Oflcial Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

Brasll e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsórla 2200-2 do Att.10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Municfplo de Marmelelro dá garantie da autenticldede deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.Þr.Eov.brl no link Dlárlo Oflcial.

01

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às 22h, em
dias úteis (de segunda à sexta-
feira)

130 1 560 110,30 14.339,00 172.068,00Horas

02

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
finais de semana (sábado e
dominoo)

Horas 110 1320 121,53 13.368,30 160.419,60

288 127,53 3.060,72 36.728,6403

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
feriados nacionais e locais

Horas 24

Página 6
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Atos Oflcials
1 14

Terça-feira, L2.7.2O22 - N" 7.492 JORNAL DE nplrnro 3A
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Avtso DE LtctTAçÄo
pREcÁo ETETRôN|co M 066p022 - ptvM - coM cofA RESERVADA PARA ME E Epp

pRocEsso ADMtNtstRATtvo N0 113/2022-LtC
il0DALlDAoE: Regtstro ds Prsç6.
llPo: Menor preço unllário pu lian,

oBJETo: Conlralaçáode smpresa paia fdrneclmenlò ds cssiâs båslcas dô ailm8nlos,
que ssrão concadlda8 ao! !6ryld0res munlc¡pals, sm sl0ndlmenlo a Lel Munlclosl Nd
2,804, d6 2ô do malo ds 2022rconfomo especlliæçöes e quanlld#es conslanies no
Ansxo I -TERMo DE REFERÊNCIA.
RçCEBIMENTODASPROPoSTAS:ApErtkdasOS:3Ohor8sdodtô t2detuthod62022.
TERMIN0 D0 RECEBIMENTO 0AS PRoPoSTAS: Ató âs Cg:00 horeído dte 25 dà
lulho d6 2022.
iNfcrg-oA sEsSÄO DE olspUTA DE pREços: às 09:oo horas do dto 2s do lutho
dø 2022.
P6rô lod8s os r6fsr6nclå3 d9 l€mpo sorâ obseNado o horárlo d6 B0!ll¡ã {DF).
LOCÀL: ryw.compþtgov!namontsl!.gov.br'Acs3to tdonltfIqdo no llnk - llillacöes'.
AOUISIçAO DO EDITAL: SItôs w.còmprasgovsmamsntals.govbr o w.mame-
lêko.oroov.br
rNF0RúAç0ES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525.8105.

Mårmeleko, l1 de lulho d€ 2022.
Franc¡óll d6 O¡lvgha Malolrdl

Progo6kr

AVTSO DE UCTTAçÄO
PREGÄo ELETRôNtco N. oe¡/zoze - puu I excLustvo pAFÁ ME E EpppRocEsso A0t\¡tNtsTRATtvo N. 108/2022.1tC

TIPO: Msnor preço uñiláilo po¡ llon,
oBJETo: Conkaleção do €mpresa paìa órastsçåo de BeNIcos de câDacllacáo o trâ¡.
nåmenlo d€ lócnlco6 g produloros do pêlxos do ¡hua doc€ dó munlcloio. Etåñdendo åg
necffsldâdos do Depsdamento doAgrlcuttura oÃbssl€ctmônlo, corifomo osDeclllcå.
çö$ s qu60lldades conllanles noAnexo I - TERMo DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO.DAS PROPOSTAS| ADsdhdas 08130 horas do dts t2 dê ¡ulho de 2022.
TERMINo DO RECEBTMENTO 0AS PROPOSTAST Atá às t4r0o horaído dtE 25 dà
lulho d6 2022.
lNlClO DÁ SESSÄO DE D|SPUTA DE pREçOSr às t4:00 hofas do dta 25 ds lutho
dè 2022.
Pata lod8s rs r€fsrônclls ds lonpo será obseNado o hotádo do Brãsll¡a tDFt.
LOCAL: vyw.æmpr¿sgovem!ndnlsls.qov.br'Aco!so ldônllflcado no ltnk - ililtâcõer.
AOUISIçAO 00 EDIIAL: SI.s ww.cõmpr6lgovemlm6ntEti.gov,br e w.näme.
lelro.ôrôôýhr
TNFCiRüAçÖES: (46) 3525.0107 ou (4ô) 352s.8105.

Mamotoho, 11 do lutho de 2022,
Frgnclóll do Ollvolra Malnárdl

progoska

pRçÃLErRôHrco H" rrâIlr'8 :ii;fi 'Så'i coTA REsERVADA pARA ME
E EPP

pRocEsso ADMtNtslRAltvo N0 110/2022-LtC
ì¡ODALIDADE: Roglstro ds preços.

TlPo: Menor pr€ço unllárlo por lion.
OBJETOT Conlralaçåo d9 empresa para iorneclmedlo d6 costas bás¡cãs 9m llondl-
me¡lo å! fôñlllas om llluåção do vulnorabllldadô no Munlclo¡o do Mahol€lro. conloÊ
mo ssp€clllcEçöe8 € quEnildrdos conslânt6! noA¡exo I -IERMO DÊ REFEdÊNC|A.
RECEBIMENTODASÞRoPOSÍAS:ADartkdas08:30horödodta t2dãúthãdã2012.
TERMINO 00 RECEBTMENTO DAS ÞRoPOSÏAS: Ató å! 09:00 horeído dtã 26 d;
lulho do 2022.
iNlClO DA SESSÄO DE D|SPUTA OE pREçOSi às 09:00 horss do dta 26 do lutho
dâ 2022.
P06 lodãs rs rel6r6nclas do lompo ssd obtoNado o ho¡árlo do Braslllå lDFl.
LOCAL: ww,compr6sgovornamontals,gov.br'Aco!so ldonill¡cado no llnk'- ltilleöes._
AOUISIçAO D0 EDITAL: Slt$ w.cõmprasgovernamentslr,ooÝbr e w,mäms-
leho.Dr.qoÝbr,
INFoRMAçoES: (46) 3525-9l07 ou (46) 3525-8tos.

MamolÊko, 11 do lutho ds 2022.
Franc¡óll do Oilvoka Mah6dl

Pfogoelrå

_ AV|SO.DE LtCtTAçÄo
pREGÄo ErEtRôNtco N" 0h/2022 _ pi¡À¡

pRocEssoADMtNtsTRAltVON0 107/2o22.LtC
TIPO: Msnor preço globel do lolo/grupo.

oBJETo: Conkalaçáo d€ empresa espáclãilzada na oreita;ão de s€rulcos do stru-
r¡nçå o Msdlc¡na do Trsbåtho, que strndsm as Noróas Reoulamentadåres oue j¡o
ôxlglda8 p€18 lsg¡slsç¡o lr0balhllta Vlgsnto: ppRA - proõ'rrm6 de prevenä¡o do
Rlscos Amblanls¡r. conlorme Noma Rogulamenladora - NÃ.9 da SocrclEilã iJ6 56-
gurançå a SEúdo do ml¡l3tédo do lrabãlhoi PCMSO - proqrama ds provoocão de
Controls Médlco d€ Saúd€ Ocupaclonal, ønfome NR-7 da Secrolarla ds Sdúrãnú
o Saúd€ do Trabalho do Mtntstédo do fiabalho; LICAI - Laudo Tácnlco daíCondl.
çöoE doÀmbl€nlo do Trabdlho: PPP - Perllt p¡olltstoqróltco pr€vtdBnc¡áilol Lâudo då
lnralubildådsi Laudo de P€rlculdldðdo o Anállso En;nômlc¿ ¿o Trabalho, ðònfomã
NR 17. lomæondo aslessrts tócntca € t€cnologta (iottw¡re) para a gesiáo ¡àióàãI documentação e ssgu¡snça ocupaclonat dos ãeruì¿ores oúdìlcosìå-t¡unrc'iòlo ãã
Merm€lolro,.conlotmo €Êpecllìcsçö€s e quant¡dadgs conslâ;lss noAnoxo I - TÈRMO
DE REFERÊNcIA.
RFCEBIMENTODASPROPOSIAS:Apartkdas0S:30horãsdodla t2d6tuthode2022.
TERMINO DO RECEBTMENTO 0AS PRoPOSTAS: Ató ùs t4rOO hoEido dta 26 d;
lulhod€ 2022.
lNlcttAçEssÄo oE DlspUTA DE pRÊÇOs: às t4:00 horas do dta 26 de Jutho
dø 2l
P0ra ,. ds ref€¡ônc¡æ dc lompo s6rá obssryado o horáilo do Brdslllå IDF).
LOCAL: ww,comprægovomåminl0ts,gov.br.Acasso ldonilllcado no Ilnk'- ilátâcö6s.
AOUISIçÀO DO ED¡TAL: Sltos ww,cómpr¡sgovrmomontalt,goÝb o w,mäme.
låfo.Dt.ooub¡.
lNFciRùAçÓES: (46) 3525.8107 ou (46) 3s2s.st0s.

Mlmoteko, il d6 lutho de 2022.
Francléll de Oilvoka Mãlnardt

Progoelrå

Avtso DE UcllAçÄo
pREGÄo ELETRôNtco N. oezlzoz¿ - pt¡t¡ I EicLUStvo PARAME Ê EpppRocEsso ADMtNtSTRATtVO N0 I t412022.1tC

ÌúODAL|DAoE: Rogtsl¡o do prsç6.
TlP0: Menor pr€ço unlårio por lism.

oBJETO: Conlratsçåo do empresa pãra'lorneclmeito ds génsrcs alimsnilc¡os não
psr€clvels o per6clv6lt paÊ o Pro$ama NâclonEl do Alim€ilação Escolar sm alsn.
dlmonlo ls unldadd odu@lonrlr da rcde munlctpat de enslno¡o Munlctplo d! MãF
moie¡ro,.coñlome 6pocll¡c€çó6r o quânlldados cönslenle¡ no ¡nexo I -iERMO óE
REFERËNcIA.
RECEBII\4ENTO DAS PROPoSTAS:Apãrtk das 08130 horas do dta j2 de iutho do 2022.
TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAST Atá às 09100 horas do dta 27 dá
lulho d€ 2022.
iNlClO DASESSÃO DE DtspUTADE pRECosr às cg:oo ho6 do dta 27do tutho do 2022.
PaE lodos as r€ferónclas do t€mpo s€rá ob66Nado o horáriods Btaslllã'loFì.
!q9âLj^tyu{.!qm!!q$d6mãmentals gov.br'Acesso td€nilÍcãdo no l¡¡t( - t¡ilsçöss..
A0UlSlÇ40 D0 EDIIAL: Sllos M.cõmprasgovernamentais,gov.br e w.märme.
lelro,pr.qov.br
INFoRMAçoESr ({6) 3525-8107 ou (46) 3525.810s.

Mameleho, ti dojutho ds 2022.
Franclál¡ de Olive¡ra Mainardl

Pregæha

AVtso DE LtctTAçÃo
pREGÃo EtETRÖNlco ñn068¡2022 - pMM- coftícoTARESERVADA PARAME E Epp

pRocEssoaDMtNtsTRAltvo N' 1 15/2022-LtC

TIPO: Msnor Drsæ olobal do ll6m.
OBJEIO: Conkal6ção do empr6aa pdm iorìcclmento de Lumlnódas do LED Dårå
llumlnaç¡o públlca n8s vlas uòãnås do munlclplo ds Momol0ko, slendsndo âi n9-
cctlldrdo! do DopEdamenlo dg Urbånl3mo. confomo oloec¡llcåcðæ o ouenlldâd6
consla0l$ noÀn€ro l - IERMo DE REFERÊNC|A.
RECEBIMENTO0ASPRoPoSIAS|Apa¡lhdas08:30horasdodta 12dstuthodo2022.
TERMIN0 Ð0 RECEBIMENTo DAS PRoPoSIAST Ató & 0€:00 hora;do dia 20 dê
lulho de 2022.
iNlClg-DA SESSÄO DE O|SPUTA DE PREçOS: à3 09:00 horas do dt8 28 d€ lulho
da2022.
Psra lodâs as r€fsrênclâs ds lsmpo sorá obsoryado o horárlo da Brâsllla lDFl.
LOCÀL: v4w.comprâs0ovshamónlEl6.qov.br'Âæslo ld6nill¡cedô ño ilnft'. ilátâcö6.'
AOUISIçAo DO EDITAL: Sltos w.cõmpras{ov€rnanentals.goubr e w.mämi-
leko.or.óoÝbr
tNFCiRúAÇoEs: (46) 35zs.Bt07 ou (46t 352s.810s.

Marmeteko, 11 do lutho de 2022.
Frånclátl d! Oltvokã Målnårdl

Progoslra
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DAIA DO

DATA OO

EXIRATÕ

FIRMAMENTO;

CoNTRATO N0652019.

PRESENCTAT 23i2019,

Nh6n022 e

CoNTRATO Nô 't37'2019.

à28h012022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Pßlcllo Monlclpal

IERMO ADITIVOAO CONTRATO NO 6I/2019,

LTOA.

.I

T,RSFEITTJRA T\,ÍIJMGIPAI,

BEI.á.VIS|ADACAROBA
Av¡sO DÊ REIIFIcAcÄo EoITAL

PREGAo ELEThôNtco N"
DE LrctTAçÀo

DE IN.

Rol¡l¡ca-se em vlrludedo næñsldade d€
Em vl¡ludo das ãllo¡açöos se eslsbot€@
o dla 2207/2022 às 08r00hs.

ådequação do Edilal,
NOVA DATA DE ABERIURAdo ørtomo pa.6

ffi
Arclllìcsçáo €nconlra.se dlsponlvll no portal d6 kansp€rô0cia do Munlclpio hllpi//cloud.
putllca.lnl.br/cllentosôelavlladacaroba_pm/polalkansparencla e lanbém pode ser m-
Ilcllado akEvés do o.må¡l llcllac€obv@oullook,com.
BeloVlsl6 da Cãrobå,07 delulhod6 2022.

.. -.. EXIRATO OO NONO TERMOAÐITIVOAO CONTRAIO N"63/2019.
oBJÊlOi Allsrêr a viqènch co¡lrâtuåI.
CoNTRAIANTE: Muñtctpto de póroto D'Oæt6 - pr.
C0NIRATA0A: E0SON SEIT¿ ME.
oRr9EMr Conkato n'63/12019 nô modãildade de pREGAo pREsENctAL23/2019.
VIGÊNCIA oRlGlNALr 30/0612021 d 29t06t2022
vrGÊNcrA coM ADtTlv0: 29t06t2022 a 2U 10t2022.
BASE LEGALT Lel no 8666ß3.
0ATA 00 FIRMAMENTO: 29/06i2022,

EDSOM LUIZ BAGETII
Prêfelto Munlclp.l
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PREFEITURA D'OESTN@

Gollon Mafi
Prsfello Munlclpal
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Detalhes processo licitatório

Entidade ExcÇutorô uU¡lrCÍprO O, 
"*"i1.*i*O

c ¡ìl

Âno'

No licitação/dispensa/inexigibilidader 
.2j

Modalidade* processo lnex¡gibllidade

Ntimerr¡ ecJital/prn."*or, rzO/zòzz

Þrovcnlenteg de orgånlsmos lntcrnaclonals/multllate¡ã16 dc

Instituìci5o FinancrÌi rirì

Contrato de Ernpréstinro

Descrição Resumfda do objetof Vincularjr: â0 chamamento ÞLiblicr: no 00412a2.1-- processo Aclmi¡ristr¿ltìvo ne

LO6I202L - LIC. Conhalação de ernpresa para prestação de serviço nrédico,

clírrico gtrral, juntn ðo Depðrtarrrerlto rJe Saridc clc Mannelclro .- PR, par¿r

atendimento de plantäo ern horário estendido das :l:1h30 às 1.3h e das l7h às

DotaçãoOrçamentária*lgg¡2163010016202733390:+òOOO 
:

Preço máximo/Referência de preço - 501..576,2-4

fìç* - -

Data Publicação Ternìo mtificação | ,l-lOllZOLZ

Þatâ de láncamento do Editâl

D¿ta da Abertura das Propostas 
ì

H¡á ítens exclusivos para EPP/ME?

H6 r.:ota dr-, narlklpå,çâo para Epp/ME?

Tmta-se de obra com exigência cle subcontrataçäo de f:PPlMti?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais 0u locais?

rt.Il

Ëùlf

Voltal

Þrfh¡h

Percentuâl de partíclpação: ;6,¡¡

^
Dala ûrnr:rfamento i Ì

cPF¡ 8148028931 (!egssl)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 111


