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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pnnRruÁ

Marmeleiro, 17 de junho de2022.

De: Comissão Permanente de Licitação
Para : Procuradoria Jurídica

Encaminha-se para a análise do artigo 38 da Lei no 8.666193, os autos de Inexigibilidade
de Licitação no 02412022 -Processo Administrativo no 12312022, que tem por objeto a contratação
de empresa para prestação de serviço médico, clínico gerul,junto ao Departamento de Saúde de
Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 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 n" 00412021 - Processo Administrativo n' t0612021 - LIC, como segue:

A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ n' 3t.44t lt5/0001-45:o

^

01

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno das

llh30 às l3h, e/ou noturno
das 17h às22h, em dias úteis
(de segunda à sexta-feira)

Horas 130 1560 110,30 14.339,00 172.068,00

02

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas 110 1320 121,53 13.368,30 160,4t9,60

03

Plantão 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

04

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

07h30 às llh3Oh, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas 100 1200 110,30 I 1.030,00 132,360,00

Valor Total Máximo Estimado 501,576,24
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CNPJ: 76,205.665/0001 -01

Avenlda Macall, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CÉP 85,6'15-000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO 
V¡

ESTADo oo pnRR¡tA

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

Informa-se, ainda, que os responsáveis pelos setores de contabilidade e finanças,
informam a existência de previsão de recursos de ordem financeira e orçamentémapara cumprir
as obrigações decorrentes da aquisigão, indicando a Dotação Orçamentária no:

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

Segue apenso o processo de Chamamento Público n' 00412021.

Cordialmente,

(þ-'¿- ¿þc..'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0I I l0l202l

264 r0.301 00162.027 3.3.90.34.00.00.00 0
265 10.301 00t6 2.027 3.3.90.34,00.00.00 303
287

08.02
10.301 0016 2.029 3.3.90.34.00.00.00 0

CNPJ: 76.205,665/0001 -01

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

E-mall: licitacao@marmeleiro.or.oov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro, 17 de junho de2022.

PARECER coNrÁnu-

Em atenção à solicitação para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

Há reoursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

I - DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos

Obs.: Saldo orçamentário em: 17/0612022

u- dos Recursos Financeiros

Respeitosamente,

Waldir
Contador

CRC/PR 07tr52to-8

a

Número do processo/Ano 2412022
Data do Processo: t7/0612022
Modalidade: Inexigibilidade no 02412022, vinculada ao Chamamento Público no

0041202t
Objeto do processo 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 I lh30 às I 3h e das 17h às 22hde 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 habilitada no Chamamento Público n'00412021 -
Processo Administrativo no 106/2021 -LIC

Valor Máximo Estimado R$ 501 .576,24

Conta Orgão/[Inidade Funcional
Programática

Elemento de Despesa Fonte Saldo
Orçamentário

264 10.301 00t6 2.027 3.3.90.34.00.00.00 0 204,91
265 10.301 0016 2.027 3.3.90.34.00.00.00 303 t76.372,47
287

08,02
10.301 0016 2.029 3,3.90.34.00.00.00 0 t37.456,26

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
303 - Sa{rde l5%o vinc, s/ rec.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: [cltaçeq@m_erq_el-ei!:q.p_r.SS-v-U l_[ci!ace_o_9e@m.a!:mqlpJ-to.ffgp_y.-b¡ - Tetefone: (46) 3S2S-8102 i B1 0S
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pRnnNÁ

Marmeleiro, 17 dejunho de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ern atenção a solicitação, informamo s a existência de recursos financeiros para assegurar
o pagarnento do processo de Inexigibilidade n' 024/2022 - Processo Administrativo n 12312022,
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral,junto ao
Departarnento de Saúde de Manneleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido
das 1 th30 às 13h e das 17hàs22hde segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos
e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 1 th30 e das 13h às 17h, para suprir
eventual ausência de profrssional da classe no horário padrão de atendimento, a qual foi habilitada
no Chamamento Públ ico no 00412021- Processo no 10612021 - LIC, solicitada
pelo Departamento de Saúde, sendo que o efetuado através da Dotação
Orçamentária indicada pelo setor de Contabili

Respeitosamente,

dré rtan
Diretor do Dep de Finanças

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macal¡, n' 255, Cenho - Cx. postal 24 - CEp 85.61S-OO0
E-mail: licitacao@me¡me-lcirpæ¡,spv-þ¡.-/-l]çrlacapg2@DeúDcþtlo-p¡gov.br - Telefone: (46) 3s2s-8107 / B10s
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Av. Macali,255 - Caixa Posral 24 - Fone/Fax (46) 3525-8lO0 - CEp 85.615-000

Marmeleiro,2T de junho de2022.

Processo Administrativo n.o 120/2022
Inexigibilidade n.o 02412022

Parecer n.'281/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Liciøção

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

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se a seus aspectos
jurídicos, excluídos os aspectos de naturezaeminentem inte técnica, nu quuié de responsaAi¡Aa¿e
do solicitante ter os conhecimentos específìcos imprescindíveis para atendimento às necessidades
da administração, observando os requisitos legarmente impostos.

Preliminarmente, se faz necessário ressaltar que a regra adotada pelo legislador pátrio, no
caso de obras, serviços, compras e alienações é a obrigatoriedãde de licitação, cJnforme pr.rrr"rr"
o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal:

"Art. 37. A adminístração 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 eficíência e, também, ao seguínte:
(...)
-wI - ressalvados os casos especificados na regislação, as obras,
serviços, compras e alienações serdo contratados medíante processo
de licitação ptiblica que assegure igualdade de condições o todo, o,
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qtnl somente permitirá as exiýnciai de quatifìcação
técnica e econômíca indispensóveis à garantía do cumprimento das
obrigações".

A Lei n." 8.666/93, de2l de junho de lgg3,regulamenta o referido inciso XXI, instituindo
norÏnas e procedimentos para a realização de licitações e contratos administrativos com a
administração pública. Este mesmo diploma legal também prevê hipóteses em que pode a
administração celebrar contratos sem a realização de proceàimento licitatório em situações
peculiares. São casos que podem se enquadrar como dispensa ou inexigibilidade drzlicitavão. 

*
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Erer'- cl,{uniciþal do C,{arutalotro
tsstado do paranâ CNPJ 76.205.665/0001-01

Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação
poderá deixar de ser rcalizada, autorizandõ a administração pública a celebrãr, 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 exhemo excepcional, a inexigibilidade.

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

.

No caso em tela, foi aberto o Chamamento Público n3 004/Z0Zl para que empresas
pudessem estar fazendo credenciamento, que recebeu propostas no período de l5 de juntro ¿å ZOZt
a 12 dejulho de 2021. Em se tratando de Chamamèntô puulico, outros prestaàoies de serviço
podem se inscrever a qualquer tempo.

Tendo em vista que a empresa A & M CLÑICA CIRúRGICA LTDA apresentou a
documentação no processo de chamamento público e que foi considerada habilitada pela Comissão
Permanente de Licitações, conclui-se pela légalidade da contratação, ao teor do disposto no artigo
25 dalei n.o 8.666193.

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Foneßax(46) 3525-8100 - CEp 85.615_000

Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR s3.299

É o parecer.
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ESTADo oo pRRRnÁ

Marmeleiro,2T de junho de2022

Parecer Controle Interno n.' 16612022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de n" 12312022, na modalidade Inexigibilidade no 02412022, cujo
objeto refere-se à 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, clomingos e feriados, bem
como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das l3h às l7h, para suprir eventual ausência de
profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual foi habilitada no Chamamento Público n"
00412021- Processo Adrninistrativo no 10612021- LIC.

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

A Constituição Federal cie 1988, err seu Art. 175, condicionou a prestação de serviços públicos à

rcalização 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 afiigos 24 e 25, a re1ra de prévia
licitação, ora em razáo 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, daLei
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, moralidacle, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os princípios da razoabilidade,
competitividade e proporcionaliclade.

No caso em tela, foi verificarnos 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 A & M
CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ no 31 .447. 1 15/0001- 45, estâde 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 acorclo com a legislação vigente e

apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes.

É o parecer,

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

n
v

{t'n-.,*u- l'*;'
Luciana Arisi

Coorclenadora da Unidade de Controle Intemo

CNPJ : 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CÉP 85.615-000

E-mail: li-ciaÇ49-@.rn,Arjlglcûgp--tqov.Þ.l-1)ic.ilacaqQZ@m"a_rmelerr*q,p-r".gqy.Þr - Telefone: (46) 3525-8'107 / 8105
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TERMO DE RATIFIcnçÃo DE INExTcTBILTDADE DE LTcITAçÃ,o N" 024/2022pRocnsso ADMrNrsrRATIvo LlcrrArónro N" tzátzozz
Vinculado ao Chamamento público no 00412021

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer n" 28112022, elaborado pelo procurador

{yidico do- Município, nos termos em que opina pela contratação,mediante InexÍgÍbitidade de
Licitação fundamentada no artigo 25 dareigøaø1g3, através dá empresa:

o { e, u cr,ÍNrce cRÚRGICA LTDA, inscrita no cNpJ n" 3I.44L l l510001-45:

- A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela
Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria no 6.597 de 0l de outubro de ZOZ1,
como segue:

r A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, inscrira no cNpJ n" 31.447.115/0001-45:

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

01

Plantão presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno das
llh30 às 13h, e/ou noturno
das l7h às 22h, em dias úteis
(de segunda à sexta- feira)

Horas r30 r560 110,30 14.339,00 172.068,00

02

presencial para
de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de
semana (sábado e domingo)

Plantão

serviço

Horas 1r0 t320 121,53 13.369,30 160.419,60

03

Plantão 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

04

Plantão presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

07h30 às I lh30h, e/ou das
13h às 17h, em dias úteis (de
segunda à sexta-feira)

Horas r00 1200 I10,30 11.030,00 t32.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576,24

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, postal 24 - CEp 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3S2S-g1OZ / g105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
EsrADo oo pnnnnÁ

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 l7h às 22hde 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 l3h às 17h,
para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual
foi habilitada no Chamamento Público n'004/2021 - Processo Administrativo n" 10612021 - LIC.

Marmeleiro, 11 de julho de2022

to de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.or.oov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ÇNPJ 7 6,205, ó651000 1 -o I

'N,Macali, ZSS - Cx,postal 24 - tone f Fax (+ø) SSZS_8100 _ CEp B5615_000 _ MARMELEIRo _ pR

PORTARIA NO 6.597 , DE 1O DE OUTUBRO DE 2021.

Altera composição da Comissäo
Permanente de Licitaçäo e dá outras
providências.

O PREFEITO DO IUUTTICIPIO DE MARMELEIRO, EStAdO dO
Paraná, no uso gg.:!æ atribuições e de conformidade com o oiépño no art.
51, da Lei no 8,666/99,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composiçäo da comissão permanente de
Licitação, que passa a ser composta pelos ôeguintes servidores efetivos:l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrlcula no 1g24_4;

ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrfcula 1393-5.
lll - Membro: Daverson colle da silva-, Matrfcula 1116-g:
lv - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrfcula 11g4-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Míatrícula no 1555_5

. .Parétgrafo rinico, Na ausência do Presidente, assumirá a função omembro de maior tempo de serviço público municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente.

Art.20 São competências da Comissäo Permanente de Licitaçäo:| - recepcionar toclos os pedidos relativos à aquisìçoes e
contratações;

ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
!ll - redigir editais, convites, atas;
lv - publicar e responder por todas as fases da ricitação;
v - receber documentos, propostas e realizarjulgamäntos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitáção ao prefeito ou àProcuradoria-Geral, para manifestação;
vll - elaborar a minuta cjos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos
licitantes, saivo quando houver suspeição ou impeå¡meñto;

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitatóri

reco n d u çã f å: l;å,å#"ffi :,î#i loî: 
o'u'o d e 0 1 ( u m ) a n ÇSW,iÎi^

Art. 4o O trabalho dos mem bros detentores de cargo efetivo2gçg$ì1$11
remunerado pela g ratificação prevista no art. 33, inciso l, da Lei no 2 ,096, de 23

13, observado o disposto nos $$ 30 e 40 L.>
I
I

de setembro de 20

\^/ ww. m armeleÍro. pr. gov. br

, do mesmo artigo
L

N uRA
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Av.Macali, 255 - cx,Postat 24. - Fone ltax (+ø) tszs-8100 - cEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Art. 5o Ficam revogadas as disposições da Portaria n0 6.345, de 10

de outubro de 2020,

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

Marmeleiro, 1o de outubro de2021.

R PILATI
de Marmeleiro

P

"?*îË'R?ìl
r*:: ttll

Publicado no DOE de Edlçåo no 1083, de 10 cle outubro de 2021

f.rw"ww. rnarmeleiro. pr. gov. br
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

TER.ÇI: ¡ülpEfp!HO,DE2ÿ?42,. i -
ATOS DO PODER EXECT.NryO

Prazo:12 doze meses a contar da data da assinatura do contrato.
Objeto: Contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviço médico, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de

^ Marmeleiro - PR, para atendimento de plantäo 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' 10612021 - LlC.

Marmeleiro, 11 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATIFTCAçÃO DE |NEXTGTB|L|DADE DE LIC|TAçÃO N" 024t2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO No 123t2122Vinculado ao Chamarnento Ptiblico n'OO412O21

Pelo presente Termo, fica ratiflcado 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 CLÍNICA CIRURGICA LTDA, inscrita no CNpJ n" 31.441.115/0001-45:
A contrataçäo acima deve ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissão Permanente de Licitaçäo
nomeada pela Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, como segue

A & M CLÍNICA IR R T inscrita no CNPJ n' 31.441.115/0001-45:a

l

Dlário Oficial Assinado Eletronlcamente com Cert¡flcado Padrão ICP-

8râsll e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsória 2200-2 do Art. 10e de 24.08,01 da ICP-Bras¡l

o Munlclp¡o de Marmelelro dá garantla da autentlcidade deste
documento, desde que v¡suallzado através de

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

finais de semana (sábado e
dominqo)

03

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

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

04

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 07h30 às 1 t h30h,
e/ou das 13h às 17h, em dias
úteis (de sequnda à sexta-feira)

Horas 100 1200 110,30 11.030,00 132.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576,24

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 1 10,30 14.339,00 172.068,00

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

03

Plantão 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

IGP
Braril
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DIÁRIo oFICIAL ELETRÔNICo
uurvlcÍr,Io DE MARMELEIRo - pnnnNÁ

TERçA-FEIRA,lr¿ DE IUTHO DE20?2 , ANO:VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO lf : 7277- 9 Pâg(s)

04

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 110,30 11.030,00 132.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576.24
Prazo: 12 ( meses a contar da data da assinatura do contrato.
Objeto: Contrataçäo de empresa para prestaçåo de serviço médico, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de
Marmeleiro - PR, para atendimento de plantäo em horário estendido das 11h30 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 cllnico 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 iulho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLTCAçÃO prumerRo TERMO ADTTTVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO
DE SERVIçOS No 08112021(Pregão Eletrônico No 043/202f . PMM)

CONTRATANTE: MUNICfPIO OE MARMELEIRO.
CONTRATADA: LUIZ CARLOS MENON
OBJETO: aditivo de prazo de execuçäo e vigência contratual.
VALOR: Não haverá reajuste de v?lores, permanecendo os mesmos já praticados no contrato original.
PRAZO DE EXECUÇÃO r VIOÊNCIA ADITIVADO: pelo perfodo de 02 (dois) meses, a contar do vencimento do
instrumento contratual (1210712022), ou seja, atê 12 de setembro de 2022.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 11 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 11 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATo PARA PUBLICAçÃo pR¡naerRo rERMo ADrflvo Ao coNTRATo DE PRESTAçÃo
DE SERVIçOS No 08212021(Pregão Eletrônico No 043/2021 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICfPIO OT MARMELEIRO.
CONTRATADA: NEOMAR MENDES 05421947912
OBJETO: aditivo de prazo de execução e vigência contratual.
VALOR: Não haverá re,ajuste de valores, permanecendo os mesmos já praticados no contrato original.
PRAZO DE EXECUçÃO r VICÊNCIA ADITIVADO: pelo perfodo de 02 (dois) meses, a contar do vencimento do
instrumento contratual (1210712022), ou seja, até 12 de setembro de2022.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 1 1 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 11 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rcP
Brasil
D="

Dlár¡o Ofic¡al Asslnado Eletron¡camente com Cert¡flcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsórid22OO-Z do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclpio de Marmeleiro dá garantia da autent¡cldade deste
documento, desde que vlsual¡zado através de

httÞ://ww.marmeleiro.Þr.sov.brl no link Diário Of¡c¡al.
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Mural de Licitaçöes Municipais
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TCEPR
f q'!@!il(ü(tau ð5tÀ:tf u :htd

Deta lhes processo licitatório

Entidade Exccutora 
i UUlvlCÍplO DE MAR¡4EL;IRO

Ano* :OZZ 
.

N0 licitaçõo/dispensa/inexigibilidade* i z¿

Voltar

f prmg.çËep

Modalidade* processo Inexigibllidade

Nú mero editðUprocesso*' t¿it zÀn:¿

Instituiç¿10 Financcira

Contrato de lirnpréstirno

rgos Þrov€nlrntes dc orgånlsmos lnternaclonâls/mulUlåtera¡s dë

Descrição Resumida do objetot Vincularjo âo chamðmento p¡iblíco ni 0041?AZL - Processo Adtnirt¡str¡ttivo no
t06/2tl2L - LIC. Contt.atüção cle empresa para prestação cJe serviço nrédico,
rjírrico geraf, junto ðio Dep¿ìrt¿ìtnerìto dr: Sarjrje de Ma¡lneldro _ pR, para
atend¡mento de prantäo em horário estenciido das :r1h30 às r3h e das l 7h às

Dotacäo orçamentáriar, 913¡21g1,010016202733390i40000

preço rnáximo/Referência de preço - S01..576,2"4

R$*

Dôta Publicação Ternro ratificaçõo LZ/07 l10?-z

Data cJe k¡nc¡ìmento do Ed¡tâl

Dðta da Abertura das proÞostès

l,::

Hiá ítens exclusivos p¡jrð Epp/MÉ?
' Hú rnta de patkJpðç:io pdrâ EppltvtE?

Trata-se de obra com exiqência cle subcontrataçäo de fif,ryfyE-¿

Há prioridade para aquisiçíies de microenrpresas regionais ou tocais?

P(Ìrcentual de pañicipðção
0,00

,^ Data Cancdamento

cPF: 8148028931 (LQsqu!)

Ëù¡r Þ(û¡h

https://servicos.tce.pr.gov,brlTCEpR/Municipar/AML/Detarhesprocessocompra.aspx
1t1


