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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
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coNTRATo Drl rnnsraçÃo DII sllRvlÇos N" 05912022

(Chamamento Prírblico N" 004/2021 - PMM - Inexigibiliclacle no 02112022)

O lvtt-INICÍpIO DB MARMELIIIRO, pessoa juríclica cle clireito pirblico interno inscrita no CNPJ/MF sob

o no 76.205.665/0001-01, com secle administrativa na Avenicla N4acali, tt" 255, centro, Marmeleiro, Estaclo

do Paraná, representaclo peio Plefeito, Sr, Paulo Jair Pilati, portaclor cla céclula cle iclentidacle civil (I{G) n"

4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MII sob o n" 524.704.239-53, cle ora em diante denotninado

CONTRATANTE; e a empresa MARANGON E FIORIO LTDA, pessoa juríclica de direito privaclo

inscrita no CNPJ/MF sob o n" 40.970.21Q10001-27,corn secle na Rua Giocondo Felippi, n" 429, Presidente

Kennecly, Ciclacle cle Francisco Beltrão, llstaclo clo Paraná, CEP 85605-330, Telefone (46) 98811-3279, e-

rnail: tþo_r¡æ,_fiç.Uq..1.7k)gll¡li!,-ç_qm", representacla por sua administraclora, Sr. Thomas Anclré Fiorio,

portador cla céclula cle iclentidacle civil (I{G) n" 1026399332 SESP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nu

ôOq.OSO.I 89-l4,de ora em diante clenominacla CONTRATAI)A, sujeitanclo-se às normas da Lei 8'666193,

subsidiariamente, e obedeciclas as oondições estabeleciclas no Eclital cle Chamamento Púrblico Nu

0041202l,resolvem celebrar o presente instrumento, mecliante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - BMBASAMENTO LEGAL
Este contrato reger-se-á pela Lei no 8,666, cle 21 c1e junho cle 1993 e suas alterações, bem como pelas

clisposições conticlas neste instrumento,

Parágrafo Único
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins cle clireito, obriganclo às partes em

toclos os seus termos, as conclições expressas no Edital cle Chamamento Público n" 00412021e seus anexos'

juntarnente coln a proposta cla CONTRAI'ADA,

CLÁUSULA SEGT]NDA _ DO ORJETO E VAI,OR CONTRATTJAL
2.1 O presente contrato tem por olrjeto a contratação de empresa para prestação cle scrviço méclico,

clínico geral, junto ao l)epartamento de Saúrde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em

horário estendido dns 11h30 às 13h e clas 17h às 22h cle seguncla a sextn-feira, e das 08h às 20h aos

sábaclos, domingos e feriaclos, cle acorclo com Chamamento Púrblico n" 00412021 e cle acorclo com as

CS abaixo

CNPJ -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP

Valor
total '

¡ne¡¡sal

R$

Vnlol'

total do
período

de

12(doze)
meses ll$

Quanticlnde
total de horas

qrie deverão

sel'

contrBtadas
pelo períotlo
de 12 nreses

Valor da

Hora R$
Un.

Med.

Quantidade
total de

horas que

deverño scr

contratad4s
por môs

Item Especificações dos Set'viços

2.867,80 34,4r3,60110,30FIoras 26 31201

Plantão presencial para

serviço de rnéclico

GENERAI-ISTA, diurno clas

11h30 às 13h, e/ou notumo

das l7h às22h, em dias irteis

(de segunda à sexta-feira)

34,413,601 10,30 2.867,80312FIoras 2604

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALIS'I'4, cliurno, clas

07h30 às 11h30h, e/ou clas

13h às l7h, em dias írteis (de

segunda à sexta-feira)
()8.827,20Valor Total Máximo I4sti¡nado

E-mail: licitaçaq@m-artnçl-eir:-q.pr:,so-v.þi Lticileçap*Q2@marm-elp.ttç.p-f,So"v".þ: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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2.2 Pelo fornecimento do objeto ora contrataclo, o CONTRATANTE pagará. a CONTRATADA o valor
total estimado de R$ 68,827,20 (sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

2.3 No valor contrataclo já estão incluíclas toclas as clespesas orclinárias cliretas e indiretas deconentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fltscais

e comerciais inciclentes, taxa de aclministração, materiais c1e consumo, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto contrataclo,

2.4 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses clo artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n"

8.666193, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA,

CLÁUSULA TERCBIRA _ DAS CONDIÇÕES DIT PAGAMENTO
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, clepósito ou Orclern Bancária
Eletrônica, até o clécimo quinto clia clo mês subsequente ao clo fornecimento clo objeto, comprovada a

adequação com o clisposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor cle Compras, corn inclicação cla modaliclade e número cla

licitação e Contrato de Fomecirnento, e Nota Fiscal emiticla em nome cla

PREFEITLIRA MUNICIPAL DE MARMEI,EIRO
CNPJ n' 7 6.205.6651000 I -0 I

A.venida Macali, n" 255 - Centro
Manneleiro - PR
CEP: 85,615-000

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVrÇOS No Q5912022
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02112022)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certiclões negativas Fecleral, Estaclual, Municipal, CNDT e do FGTS,
válidas para o período do pagamento.

3.4 Ern caso cle devolução cla Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emiticla pela própria CONTRATADA obrigatoriamente corn o núrnero
de inscrição no CNPJ/MF apresentaclo nos clocumentos cle habilitação e clas propostas cle preços, não se

admitindo notas fiscais/f'aturas ernitidas por outros CNPJs,

$1" Os pagamentos serão reticlos em caso cle não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como ern caso cle multa, até o recolhimento cla mesma.

$2" O pagarnento não efetuado na clata de vencimento deverá ser corrigido até a data clo efetivo pagamento
pela variação do índice INPC ocorricla no períoclo, salvo a ocorência clo clisposto no $ I 

o clesta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RBCURSOS FTNANCETROS
4.1 Conforme cl CS s discriminaclas a s

CLÁUS UINTA - DOS PRAZOS, \/IG]ÈNCIA E CRITÉNIO DE IIEAJUSTII

CNPJ: 1-01

Avenida Macal¡, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP

Conta Órsão/Unidade Funcional Prosramóticn Elemento de Despesn Fonte
0264 10.301 0016 2.027 3,3,90,34.00.00.00

3.3.90.34.00.00.00 303265 10.301 0016 2.027
0287

08.02
10.301 0016 2.029 3,3.90.34,00.00.00

E-mail: Iicjt_e"çaq@m_erm.eleif_qn.r,gg-v_.þr I lipitaca_p-0?"@¡armel,e-i.rS,p,t'S.o""V'_br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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5.1 A realização dos plantões será executada mecliante escala organizada pelo Departamento de Saúde, com
aviso prévio, priorizando a cobertura clos plantões com profissionais clo quadro cle efetivos, suprindo escalas

"descobertas" com profissionais licitaclos por meio deste processo, bem como poderá ser feito contato
imediato no caso cle imprevistos, para qualquer um dos itens apresentados neste Termo de Referência,

5.2 Os serviços serão executados, conforme solicitação do clepartamento, oncle a empresa contratada cleve

encaminhar o médico que irá prestar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato,

5.3 Os serviços deverão ser executaclos em caráter prioritário em razão clo interesse público que os cercam,
em conformidade com a requisição e Nota cle Empenho,

5.4 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados cla data cle sua assinatura, ou seja, até 08 de junho
de2023, admitindo proruogação nos termos clo art. 57 daLei 8666193.

5.5 Havendo pronogação, o valor contratual poderá ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se
para tal a variação acumulada do Ínclice Nacional cle Preços ao Consumidor - INPC, a partir da data da
assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA SBXTA - DAS oBRrcAçÕns na CONTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformiclacle na execução dos serviços prestados,
conforme as especificações constantes clo Edital e da proposta;

6.2 Comunicar à Contratada, no caso cle inconfonnidades;

6.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratacla;

6.4 Efetuar o pagamento à Contratacla no valor corresponclente ao serviço prestaclo, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.5 Disponibilizar para contratada condições estruturais e instrumentais para adequacla execução clos

serviços;

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculaclos à execução clo presente Termo cle Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência cle ato cla Contratada, de seus empregaclos, prepostos ou subordinaclos.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAs OBRTcAçÕBs na CoNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

7.1 A contratada deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas clecorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.

T,2ReaIizar atendimentos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretor clo Departamento
de Saúde do Município de Marmeleiro;

7.3 Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a

qualidade na prestação clos serviços;

7.4 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúcle, salvo nos casos

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

de imirø\e perigo de vida ou obrigação Legal;

'6)
CNPJ : 76.205,665/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -
E-mail: liçitac_aq@¡_ar_m_e_l_ej_tg.B_r,gq_v_,þJ.l-liçjl_a-çap_Q?@mar.rn,elei't:e.pr.S.p.J."þr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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7.5 Responsabiliza-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos pacientes;

7.6 Manter, clurante tocla a execução clo contrato, em cornpatibiliclade com as obrigações assumidas, todas
as conclições de habilitação e qualificação exigiclas na licitação, apresentando ao Município de Marmeleiro,
sempre que solicitaclo, comprovantes cle regulariclade para com as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias e tributária;

7.7 Cumprir com as obrigações assumidas clecorrentes do presente edital, nos prazos aventados e qualidade
exigida;

7.8 Além das obrigações normais, clecorrentes do presente contrato, constituem obrigações específicas da
Contratada:

7.8.1 Operar coln ulna organização completa, independente e sem vínculo com o Município de Marmeleiro,
realizando os serviços, objeto cleste contrato, dentro dos mais altos conceitos do ramo;

7.8.2 Responsabilizar-se por toclas as clespesas e encargos cle qualquer natrfieza, com o pessoal de sua

contratação, necessários à execução clo contrato, inclusive os encargos relativos à Legislação Trabalhista,
Previdenciária, Acidentes cle Trabalho e/ou outros semelhantes;

7.8.3 Não ceder ou transferir para terceiros a execução;

7.8.4 Manter, por si, por seus prepostos e eventuais subcontratados, irrestrito segredo de todas as atividades
desempenhadas em relaçã<l aos serviços clescritos no objeto deste contrato, bem como não divulgar, sob
nenhuma forma, os daclos e informações referentes ao atenclimento prestado aos pacientes;

7.8.5 Quanto aos profissionais disponibilizados, a Contratada obriga-se a exigir destes, as mesmas
condições do presente contrato, responclendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente
cometidas;

7.8.6 Emitir relatório mensal, para o l)epartamento de Saúde, contenclo a prestação clos serviços realizados,
a fim cle estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas cla empresa;

7.8.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes cle omissões ou erros na elaboração desse
faturamento, que redundem em aumento clas despesas ou percla cle clescontos;

7.8.8 Ser rigoroso na pontualidacie da execução clo serviço, não prejudicando os objetivos da
rnunicipalidade;

7.8.9 Comunicar à contratante, quaisquer alterações clurante e execução para as clevidas averiguações.

cl,Áusrrl,A orTAvA DAs sANÇoBs ADMINTSTRATTVAS PARA O CASO DE
INADIMPLBMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso cle inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo clas sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entenclidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto cla contratação;

8.1.2 Multa

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -
E-mail: Liçila_c_a-q@m-amp-le¡rs.p_r.Sp*v_,þ-r-l liçllAçaqQ_2_@mA:melejrg'p""r.g"o"-VþI - Telefone: (46) 3525-8107 i 8105



17ú

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pRnR¡¡A

a) moratória de 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplicla;

b) compensatória de atê 10o/o (dez por cento) do valor clo contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória cle até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do
ar|.79 cla Lei n' 8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município cle Marmeleiro pelo prazo
deaté02 (dois) anos;

8.1.4 Declaração de inidoneiclacle para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes cla punição ou até que seja promovicla a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será conceclida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE
pelos prejuízos causados e após deconiclo o prazo da sanção aplicacla com base no item anterior.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o clevido processo administrativo, com observância clos princípios
do contraditório e ampla defesa e, aincla, no que couber, as clisposições cla Lei no 8.666, de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias,
recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a

receber ou cobrança aclministrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data clo recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo. O recurso será julgado no prazo máximo de 30 (trinta) clias e, se procedente, a importância
recolhida pela CONTRATADA será devolvida no prazo de 03 (três) clias, contados da clata clo julgamento,

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quanclo comprovada a ocorência de situações que se

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são indepenclentes entre si, podenclo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras mediclas cabíveis.

cLÁusuLA NoNA - DA I'rsc ALrzAçÃo
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização,

9.2 O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será de
responsabilidacle do Diretor do Departamento de Saúcle.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem recluz a responsabilidacle do fornecedor, ainda que
resultem de conclições técnicas, vícios reclibitórios ou emprego cle material inadequado ou cle qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabiliclade da achninistração e de seus agentes e

prepostos,

9.4 A responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de Serviços,
citada acima, procederá ao registro clas oconências e aclotando as providências necessárias ao seu fiel

tendo por parâmetro os resultaclos previstos no instrumento contratual que será ftrmado entre

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP

E-mail: licitac-aq@inermelcirq_B-i.Sa_v.Þ_r.l-liqlta"æ-q.Q,2_@marm-elejr-S.p-rg.qy.þr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência cle qr.raisquer circunstancias que incidam
especificamente no arT. 78 e 88 da Leí 8666193 que trata clas Sanções Aclministrativas para o caso de

inadimplemento contratual e cometimento cle outros atos ilícitos.

Parágrafo ÚInico
A ação fiscalizadora clo Município será exercicla em observância ao disposto na Lei Federal no 8.666193,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Eclital de Charnamento Público nu

0041202t.

cLÁUsULA DÉcIMA _ DA REScIsÃo
O presente contrato poderá ser rescinclido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos

casos dos incisos I a XII e XVII clo art. 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, recluziclas a termo no processo de licitação,
comprovacla a conveniência para a Aclministração Municipal;

c) Juclicialmente, nos termos cla legislação.

$1" No caso cle rescisão por iniciativa cla CONTRATADA, o CONTRATANTE cleverá ser notificado por
escrito, com antecedência rnínima cle 30 (trinta) dias, com conteúdo funclamentado e comprovaclo.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n' 8.666193.

$3" A CONTRATADA inclenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorência da rescisão por inadimplemento cle suas obrigações contratuais,

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAs ALTERAÇÕBs coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração cleverá ser processada mecliante a celebração cle Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATAI)A fica obrigada a aceitar, nas mesmas conclições contratuais, os acréscimos on
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1o cla Lei n'8.666/93,

$2" A alteração de valor contratual, clecorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à cornrpção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Aclministrativa (Lei Federal n." 8.42911992),aLei Federal n.'12.84612013 e

seus regulamentos, se comprometem que para a execução cleste contrato nenhuma das partes poclerá

oferecer, dar ou se comprometer a clar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, cle quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por interméclio cle outrem, qualquer pagamento, doação,

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indeviclos de qualquer espécie, de modo fraudulento que

constituam prâtica ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou frauclar o equilíbrio econômico
fìnanceiro do presente contrato, seja cle foma clireta ou inclireta quanto ao objeto deste contrato, clevenclo

garantir, ainda que seus prepostos, aclministradores e colaboradores ajam da mesma f'orma.

CNPJ: 76.205.665/000 1 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP
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clÁusur,n ¡Écrnan TERcEIRA - DA pliBr,tcaçÃo E Do REcISTRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos clo Parágrafo Unico, clo art. 61, cla Leí8.666193.

clÁusur,a oÉcrvra eUARTA - DA LEGISLAÇÃo ApLrcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas clisposições expressas na Lei no 8,666193 de 21 cle junho

de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicanclo-seJhe supletivamente os princípios da Teoria Geral

clos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DÉcIMA eUINTA - DA TRANSMISSÃo DE DocuMENTos
A troca de documentos e inf'ormações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de corespondência cujo recebirnento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão deciciiclos pelo CONTRATANTE segundo as clisposições contidas na Lei no 10.520,

de 2002, no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa clo

Consumiclor, na Lei Cornplementar no 123, de 2006, e na Lei nu 8.666, de 1993, subsicliariamente, bem

como nos demais regulamentos e norrnas aclministrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições,

cLÁUSULA DÉcIMA sÉrrvra - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias cle igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao frel cumprimento do que ora ajustado, eleito o F'oro cla Comarca de Marmeleiro, Estado

do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro,09 de junho de2022

ARMELEIRO
tt*rnr¡l: A1 t"s"

MARANGON E FIORIO LTDA
'fhomas Andre Fiorio

Contratadn
Paulo Jair Pilati

Contratante

CNPJ : 76,205,665/0001 -01

Avenlda Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6,15-000

E-ma¡l: Liajta-c_ao@.msrnrçlejro,p_r.sp.y,þr.l lic-ilac-ap-,0-?@m"arn-eLeuS.p-!:g-q-v-,þ.r - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
ESTADO OO PNRNNA

EXTRATo PARA pugl,tc¡,ÇÃo
coNTRATo DE pRESTnÇÃo DE sERVIços N" 0s912022

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - lnexigibilidade no 02112022)

CONTRATANTE: I,TUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: MARANGON E FIORIO LTDA

OBJETO: 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 1 t h30 às 13h e clas 17h

às 22h de segunda a sexta-feira, e clas 08h às 20h aos sábados, clomingos e feriados, de acordo corn
Chamamento Público n' 00412021.

VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 68.827,20 (sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte
centavos).

PRAZO DE EXECUçÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da clata c1e

sua assinatura, ou seja, até 08 cle junho de2023.

DATA DE ASSINATIIRA DO CONTRATO: 09 de junho de2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estaclo do Paraná.

Marmeleiro, 09 de junho de2022.

Jair Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85,615-000
E-mail: jicitacao(Oma.rmeleiro.or.oov.br / licitacao02lÒmarmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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Prefeitura lVlunicipa"l de Verê Avtso DE UctTÁçÄo
pRÉGÃo pRESENctAL ñ" 4tl2022

A Pr€loiluta l\4micipal de Verl! - PR aviss aos ¡nteressados que fará re¿lizar no dia 27
dc Junho de 2022, ås 09.00 hor¡s, a ¡herlura da t¡citacào iã hod¡lidãrje rle prøào
P¡csênriallipo.M6nor Preço por Loto, v¡sando a contratação de ernpresa especlaltiådi
na execuçåo_de s€rvlços d6 recepçáo, gerenctamenlo o d€slinação linãt de restrluor
UIbanG do Munlcll)lo rJe Vorè/PR. Dala paÉ enhcqð dE documeÁlos e dos enveloDes
dsProFostaComerciateHablitação 27deJutrhodã2022,ás09:00horæ.Locald;re.
alEa!ä0da sessão pùbl¡ca d0 t)regào: Sela d0 Depadamento rJe Licilâçõss dâ preleilura
l\4unlcipal de WÉ - PR, situada na Rua pioneiro Anlonio Fabi¡ne, N'r 316. Centro, na
cldadedeVorå --PR. Edilat na tntegra: å dtsposiçào dos interesa¿ôs no Orioàrraniénið
0e Lrlaçoas e c0mp6s e no site: w.vsr€.pr.govbr lnformãçöcs compiemenlâres
at¡avés d0 tel0fone (46) 3535 - 8000.
Veré/PR, f0 d€ Junhode 2022.

Câmara Municipal de Vereadores de
Salto do Lontra - Estaclo do Paraná

REsoLUcÃo N" o1z2o22
SUù.{UL _Nomeia Sovdor enr Careo dc Þrov¡menioãmt-o;issåo € då oukðs Drovldénciâs
JoAO-Ci\RLOS oALBERTo. PrusÌ¿enre ¿a câmir¡ rilûicùãiã; $úil;ü;iä Ëil:
fiß8 

trrÎ'3lirîti,ü'îriiãsraÌribuhõ0s resais' qre rù ffi *tä'iãii'iäÄ'ìlbiiö
RESOLVE

Prefeitura l\4unici¡ral de Cruzeiro do lguaçu
AVTSO N" 0t

PREG^0 ELETRONTCO No075/2022

.Ltc¡TAçÀ0 EXcLUsrvApÀnamrcnoevpResn g Èt¡plirst e proue¡lo ponrE
APreleiturå [¡u¡tctpât ds Cnr¿eirc do tguðçu/pR. toma pi,uicõqæ taãiàiììiåi"o'ricaie
rara ¡Da[o, Íc'laçeo na md¡lid¡de r¡e pregåo Elelrôriico, de acordo coil âs condicðes
pedicülares do Editat, Lei Fodsmt nô j0 520, dc iZ de ¡uho ae ZOOZ e o Oeciao teriða
10-0?4, de.20 de s6lenìbro de Z0l9 e. os ariloos 12,'4¡. ø, ¿S,Ë¿O ¿rïCìZTrãöili
9-ì-llll1lliyl9, f b¡ Federat nt 8.666. de 21 ds iunho dc tss3, suas alerâçðes e
oetn¿ts ¡ormas em vhoteug ¡ooeilr â ilálér;â
o8JETO: Aqùis¡cão, 

-por 
ineto öe pregåo stokónico . re0istro de procô. då mâlsriais/

rnsunros t9n00 pof cscoDo 0 ãt€ndtilenfó rtn ÞRoJETo EoucAçÀo ÈM SAüDE AÀ¡.
BIE¡JIALAGUA Ë VIDA

9q{oTre lqndiçqes e ey{gilnci¿s qslabetecidas nestc i¡st¡um6nto.
DAT¡.G tJoRA0E ABERTIJRAT 2g106/2022 ås t0h00h.
CRITERIOS 0E JULc4ÀtENTO: Monor proço 0or il6nr.
EÐITAL E lNfOÂMilCóES: O Edrtat s seus ariexos podcm ror obldos ila sede dã Fre.reilura,nosdtasuteisdas07:30àstt:30cdâs13.0dastZOO¡oiåi,iuirri"ã-.ã^#.
hnâgr tì[fì //wacruzckodo'guâcu pr.gov.br/ dohais ¡"r",.ii¡ij irå""¿i ãî üìii1."ói
far {0rx46} 3572.8000,
Cnrzoiro do lguâçu/PR, em f0 do lunho de 2022.

LEOi.IIRANTONIo GELHEN
PREFEIIO I\4UNICIPAL

. ^ . RETtFtc^çÄoDoE0|TAL0opREGAoELETRoNtco()Tjiz022

^ 
Prefeilurô Municif'al de Cru¿eiro do lquðçu tona pribtho, f,ârc;;he;im;to dos in.

teres_¡dr-s..do pREGAo Elernourcö ozilzozz. i¡ve ,u,oiuo nÈir¡rcÁn-äåoì.j äl
lic¡laçðo,6 delunho d6 2022. confoilne sêoue:
OnrJe lá s6:

¡d¡ùn Rdrn - rr4fotottÀtçn

O¡rnlìirnrhtfn'4rtú'd.S¡¡trtet6d.Fißn4.nDìb,rrrtr,r.j.[t¡fÿj!¡or.fril(io.oôrrèn,ih,
ro'Áil Nl{-¡ rù¡16 úi C.ñrrto

Á0Et\¡rLso RostN
PREFEIIO MUNICIPAL

fiH'.ntá * orrtr. ci¡r¡io,t

^d¡¡r.r 
ÊD¡ñ - [r.r$á r¡r nr-,.r1

D.4n'irú1rn(rt-d:.\:3'¿sil(bd.¡rrt¿1nh,¡n,r,,r.:!\i^¿,a.¡:¿r.u[rqrn:¡rrsl,llrhr
lõr^r prbrtã.1ril4 ¿ì coililt

'¡ûrh trd¡!ts o¡.nfr.,
¡/i(or f ¡s ¡k(dnl.¡ rii hnútI
d n.:rLh k ortr*.hÝd^i râl

.,t¿ilf ¡ 0r!rotì¡ltnÞÀ nr

r.f 104tr1 ¡ ¡râ1rf 1rdt, e qrÌ dcïríih r!, c¡td9u!1

Prefr:itula llunicipal cle São Jorge D,Oestt:
ivtso _DE RETtFTCAçÄ0 Ao EDtT^L
PREGAO PRESENCIAL N! 094/2022

Leila da Rocha, Pr€l€ila d€ Såo Jorge D Oesle, no uso d6 suas âlribuicôes lcoats e
em conromtdade com a Le¡ 8.666/93, lnlorma aos ¡nleross€dos QUe está Þromo-vendo
¡elifrÉçåo no Edil¡l rlo PrÊOåo Pros6nciêt€m epfgråle. culo obiolo ¡: R€gistlo de preços
oDptÿando fulura ou eveniual aqutslçåo do psças automol¡vâs e llnhn d; r€ÿlsào De;ó.
dlca coflÌo lìlkos e lubriljcanles de molores e s€ruiços de m¡o do obra Dara ntanul;ncào
da kota dÊ nrø¡cip¿ld-åde vtsando a manùlenção ¡e maqutnas rta SeiiÀiàrià AJätris,
hkaestruluralìural B Serulços Urbanos Munlctpio d€ Såo Jorge DOcste - paranä.
l. Onds lè.s€: 7- DO CONTEU0o DO ENVEIOPE ÞnOpOStn. ter¡a n ¡ore.
19.11]g.la-"9!lq!!!l ! lroposta de Prcços etetrônrca (osproposta) o 

^NEXO 
ti . OE-

cLÂRAÇAo Do cuMpRtMENTo Dos RÉoursllos Êirolocis ¡l¡ pnoposr¡. -
2 Lel¿.se: 7. DO CONIEUIìO DO ENVELOpE pnOpOSlA. Lerra ft ¡o,n.nn.
þ1jy1tltg1e-c-o¡ a ¡lgqgsrã d6 Preços etetrôniË (espropota) oANEXO il _ l4õDE.
LO DE PROPOSTACOMERCIAL.

1_ . - Permânêcem fnrllerarirs âs donrais coildiçóes.
Såo Jorge D O€s(e, l0 de Junho de 20?2

Lella da Rocha
prele¡ta

AVtso oE RETrFtc^çl\o^o EDtTAL
PRÊGAO PRESENCIAL Nô 095/2022

L€il¡ dâ Rocha. Prefclta r,e Såo Jo¡g€ D Ossle, no uso de suas âlriDùicõss leoáis ê
cm conlonìidadé com a Lcl 8.666/93. infoma ãos irteressa¿os oup osr,in,nn,nio,i¡i
relilìcaçåo ¡o Editãl do Preoåo Presencfat sm 6Þtqrate. cuioobietoà: Rooistiolp nrniÃ"
objoliv¡ndo-frlùrâ ou evoillual ðqutsiçåo ds peç¡; autonrótvai e lin¡¡ ¿Ë rcvls¡o nãii¿-
dlcô coño lillms q luljrificanles de molores e sirulços d€ nìào de obr3 ærô m¡nùlÁncåo
da, ftota d¡-.muntcip¿hdâde visâodo a nanutcnçå; de velcutos entre eleì ciminlìò';s,
veiculos utililárim lpÆs e Dosados do lllunicfpio de Såo Jo.go D'Oesl€ . parcná.
1. ondctê.so:7.DOCoNTEüDoDoENVELopÈpnoposlAtetran¡o¡e.
senlarjurilamenle com å Prof'cstâ de Preços elekô¡lca (esp¡oposla) oANEXO li .ÐÈ.
cLARAçilo Do culrpRrueñro oos nËoulsrros eilorocjs rua inoÞõbiÀ. 

- -

2 Leiô.ser 7- DOCONTEúDO DOENVELOPE PROPOSTA. Lqtra 0Aorpieil.
torjunl0rìÊnte con a ProDosta dc preços etelróntca (esp,oposra) o¡ruÈXO ll'_ i¡óO-Ë-
LO OE PROPOSTACO[IERCIAT.

LUAN MOROSINI
PREGOEIRO

r:!rES úmdri ¿t '].r,t FF r ¡ ßÌcrl C¡rJrEnrFO¡ iOr,Fncb oÈ Fnnourós fOr¡ù¡U?rS
Gsrecrr 1r{rÐ n'r.,tc1¿ - Farlipd¡¡ñ!1n.1 I /¡rr
ot.rtra' 4rrL:,n ¡. hr¡¡.,,ù1,; ,, , 

',-^ Fr '".-,, -".rr nra !r,r ¡.., I ilr h,ri.,, !1,¡ , dr3¡rrr!,'¡tunrr:rdrrtu,ksn'.r{drÞ,$hrr¡ni¡,ì..,.;r"r,*a,q"rio*n"*iiit,i¡,l.
r. Ê^.xLh n{,1rrl rr41¡Ár.c1

Y¡ro¡1 ril¡L rìj;¡ trî.1rs.r{rrailirri cùn.(/.t{d, i,¡r.rr¡1¡r
r o$ü nc arc^r¡cjilo ::r otÀi^rùs 4rr,i{s,.l tr rrñì^.rl¿rt
fFcu¡501 01c¡ r,!F ilì¡n0i

[;TT¡-:,-ñ;i::r' ; ; :Ì i -..:-- - i - . .i.. -.j:... -. 
- : -. .l ì:.::---t--- ---- ._.._. . . ...1.."-r ._t__ ........_. j .._l' " : l'ffiji:ii¡iô' -' - I s¡;;-- :l

^r'rdÍ 
Po, ù "Pßtidrrm:ni

O¡'rlir.dttr'ñdâid:v,,t.Etrlôdi¡itrrt 6ì¡rilirl.ÀÊ,¡4..ntûIf1.tFrr.h.:rir:,r¡h,
Þ1{ dbrtðrl rflod! coil!ô

Fr.É1 t¡s 3ìal t1¡tErõhrnlai !¡il(ô dD
ù qr(sÈ* Drqtrù d{?/r¡r rr ad,,!'rr

4úrúo nor n- Priiûi. UûiigJ

O P4 þlìo & ilurl$ di vorr, Ertsdr dõ ¡![nt &n br ri .¡ (¡ FrúÝlt ¿ 04¡]t u r r0bi¡!¡ ó cflÞtrñ. Ài4hht ¡(Aô.r'rr. dr Cónûlrd

¡,rç¡r ¡È rkÝe4 noL ír'.'l't
rrúørrhd. .rrùil, d(v.rti ¡c,

3. Pemtarec6m inãlterådãs ãs demals coldições.
Sáo Jorge DOosl6, 10 d€ Junho dc 2022.

Leita d¡ Rocha
prefclta

Fref'eitura Municipal cle Mamreleiro
EXTRATO PARA PUBtIcAçÄo

CONTRi\Io DE PRESTAçÄo DE sERVIços N" 059/2022
(Châmamonto Púbilco Nd 004/2021 - pÀ,lM _ tnextg¡biltdatle¡" O21l2O22l

CoNTRAT NTET Mt Ntclplo oE lr¡muEtelRo
CONTRATAoA: |ÿ|ARANGON É FtORtO LÌDA

OBJETO: Conlrâtaçào ds Bmpresa parå prestâção de 6eNif0 médico. cllnlco gera¡,
junlo ao Depãrlamenlo de Saride d6 l\4armelêho - pR, para alondintento de plãntåo
€0r horáilo estendido rJas t'th30 às 13h e das 1lh ås 22h ds s6gunda a sextãJeha,
€ d8s 08h às 20h aos sábados. donringos e feriados, de acordo- con Chamamenlo
Publlco n" 004i2021.

VALOR TOIAL ESfl[4ADO| de R$ 68.827,20 (sessentã e oi(o m[ s oilocentos € virte
e role roais q vinle ctnlavos).
PRAZO DE EXECUçÄO E V|GËNC|A: O conkato terä v¡gðncla de 12 (doze) msses.
conlar,os da dato ds sua assinãlura, ou sej¡, alå 0g de junho de 2023.
DATADE ASSINÂTURA DO CONTRATO:09 rJc lunho de 2022.
FORO: Comarcã d6 Marm8t€irc. Est8do do paraná.

Mãrmgteiro,09 delunhD de 2022
pâuto Jair pitail

prsfsllo de À4armelciro

EXTRATo pARApuBUcAçAo

SEGUNDO TERMOÂDITIVOAO
CoNTRATo DE pREslÀçAo DE sERVtços No 094/2020

(Mncul8do ao Chamamenlo Públlco q' 006i2019 - pl,4M e tnextglbilidade n" 025/2020)
CONTRATANTE: MUNICIPIO OE ¡¡¡RUCUIRO.

CONTRAIAOÂ: COOPERAIIVADE CRËDIIO SICOOB VALE SUL
OBJEIO: adilivo de prazo de erccuçåo e ligåncia conlratuã|.
VALOR: ¡¡ão hav€rå realusle de valoros, Demanecef,do os mesños ió pralicados oo
conhãlo origln¡l
PR^ZO 0E EXECUÇÄO E VIGËNCJ^A0mVADO: peto pâriodo de j2 (doze) mdes. â con-
lflrd0 vercjmento do lntrumenlo conlmtuat (02m60022), oú sela, atá 06 deúdìo de 2023.
DATA DE 

^SSll|ÂTURA 
0OADITtVO:06 de junho de 2022.

FoRO: Conlarca de Marmeloiro, Eslado do paranå

Marm"âtetro, 06 116 ¡rrìho ds 2022.
piuto Jâh p¡tati

prelello de Mam6loko

22t06t2022

P6rn8rccem

prgovbr/ e
3572.8000 e g.mâil:

Cru¿Bko do lguaçu -

às 10h00.

demals consl¡nles

P¡nlÉS ririk,cbdÈkrt. ¡A c r¡:ñD¡¡r1ÁlFotc¡r.lFilro!
Ea¡ECrE toiLdrón t!{2¡.¡'?rôrÞ4r.i¡d¡, :',ì4t2
tìFJÊ10 Àqrù!c.d.nidbñrn'ù'dÿhart^tiÁB.n:õd: ntrtò! ßPî¡rFr4:r O,r h,Fi(,r btr.r d!

^d.D 
lû ßô, À .Frai rÕd!ñ!rr

^r'rr!¡ 
n"\ 4 -Þ,¡l'¿,'r,ru,,(,$l

a ¡htrlri.r¡b#vf't.F¿tt&tôþ¡r'11 ð,nþ.,ú..t.fir.tÿrritþttÁh¡4ùh.,\rrn:nt¡ji
hiltr ¡¡t!¡ 4il4h dù c¡nrniló

î,îi':lf,jl:jlïi:lï:,ty,ïi"..,¡{od.r.!'!¡r or,1,. ¡¡ ro,r.ik'¡,0cù]1râh¡nq,,ô,.$þ¡qil¡, Pretèihrra Municipal rJe hlova. Prata do Iguaçu

^vrso 
oE ¡tfn[ruli DE tJcn¡c¡o

D!ç¡FlE^ ll6 00!r,1022

%'r ' Þe a d ùri-,x F|^rr1tî (ôùtF JO G Drstr{rn[ÁO O: pnOoUrOS

4á:r\è ¡drtr - F,rh¡ðilù¡irt

lr¡S ¡llrùlot pdo r!4¡ù$ bti¡i¿1
r'¡rdr 4r4!rr d¡n4rr. r.rril(qú.ß

Fn0tE3s0 ¡¡[frngTn^Tn,o fl0 0nî/20¿¿
{1.Ê¡ n0 n.fý/j/ql, c re1{fb.s ¡h¡4i.t.
0 lluucl¡lo DE Nov^ m^T^ Do ¡CU¡(U . EÍ¡DO m ¡¡¡¡¡i, ¡r¡rés ô (¡ Corsg¡t

dc Ltlliç¡oi ltñ10 cn $nr pÌf(6 þr'drD¡ ¡.ldindùf ñ c¡!ff (pqrùlc o dltmrt) ro
ll/2018, romn,ûr ç9 ofùftx r¡Ð ¡ú l,l,

à dl!ÉnJr
l..xo ll do

^iliF 
?1 d¡

d. I riL\,1L qilfilr ì Corù¡tnçh
ki ¡o8.1ÿJ,tì e tÞ(rto nû9.¡

e:¡1.lilhill¡ ¡¡r¡ ¡ flEtcç:1o dq
de (¡p¡cìrilçlo, parô lnl¡ntlt/ ¡t4rdert4! ilq Ctl[)i,

(dc mrdclprlda$!lno, Ctil oltnìã

lrehþ lnnedh4nto d: ñilri.ìl nD: d¡mândil py¡ i rc¡linç50 d¡ r¡pt.itr;¡0.
' DSsr h$iD!Êkdâ

) 0 !¡lF frtctiltrx) rõnirt4ü0, mrou nrw

Prelbitura Municipal de Realeza
AVIso DE ATTERAçÓEs

À PRÊFEITUR/I tìE REALEZA, Eslado do paranál to¡na pübrco e para conhocimonto
dos irrl3ressados que houvcrãm ?ll€raçóes no edilal ab¡¡ró.
It99{!lD4gE, 

pREGilO ELETRôN|',CO ¡r' g¡noz¿ pRocesso Uc|TATORTO| N"
125/2022 llPO: MENoR pRECO pOR trE[¡
OBJEIO 

.Fomhçáo de RcQisiro de p¡eços pa,a Élenluãt ¡quisiç¡ô rlc pû6us e Càha.
rãs D¡rã ¿tondeÍ âs ñecessidãdcs r,e tod¡ lrcla de v€lculos do Munlctpll a,o Roâl8za
/ls ðrlcrðçÖss eslåo disposlas na desc¡çjto do ileil e na dãta do ced;ne.
lìcãle¡ã, l0 de Junho ds 2022

sFss n'.rnJî'r5 dßnjrûçnr, óc3

' 
tnF*a. il^nctolosÉ Fdn,r^nN

ni 7.5m,m(r€r¡ Did qiNì$to! reilt.
0Ì45)¡1925 - (lt¡l tr {5 021.ts!/ml-65

tÞm(ñlD rr,l ldro rñ d¡ t0 (ÿl¡Lt dhr ¡Ê1, Frt¡{fu dr\ etNt4 c 4ds!lÒ dr noh

AVISO DEALTERAçÓES
A PREFEITIIRA DE REALEZA, Estfldo do paraná. to;na púbtico € pãre conhectmento
dos inlo¡€ssados quo houver¡m ôlt6râçóes no ediht ¿h¿Jrd.

lL99l!l-049E, 
pREcÄo ELETRÒN¡Co No e4i2022 pRocEsso LrctTATÖRto. N.

12r12022 TIPO: t\jENoR PRECO pOR |TEM
oBJETO : Fohracão ds reqisiro de preços com vislas à evenlu¡l ¡orr({.ãô da nq ,..
çadliras.09 enxôdos rctativas. ¡¡ .o",r.ur. z,;"ro p'ooìi. óiilãi.i[ã.rrJã ojperfuradorde solo.
Âr alleraçôes ssljto dlcpostas na doscriçåo (,0 ltom s nâ dâtâ do ccrtáno.
Rsaloza, f0 de Junho de 2022.

i:fi1

OIANA BA[48€RG
Prcgoekô

- ß h9¡, irp¡:fi 4 du¡k dc5ry:r rctido:iJi ¡ îýr íofÌ¡hçðo, *r¡o d¡r{sFrril d¡do C¡ ÈDntàtîdñ.
/ l)oilr¡lotoáyb¿ñir I ¡rli d¡dilì /¡ euì ß:r3ltrr, fi,Í 3t/12/t02t.
trh¡ lràlàCl lÿ[î¡, ¡', !0ú.fntñd¡ Tnlt
Slnclo F^Ult . ftef.tb titnt¿blt

oh¡Lrì

rJù(ilriJtr,ic
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O Prelcilo do Municlplo de Voru, Esládo do pãraná. conì bâs€ na L6i Fed6ral 0.666/93e
legislsçáocomplcmentai tomam púU¡co exkato de t" fermo¡¿ffluoOe èãÀiråio: 

- -- -
PARTES MuniclplodeVeré-pReaomp¡esaSOC|EOADEHOSP|IALÀRDOSÌRAB/\.
LHADORES RURAIS DE VFRÊ
ESPÉCIE: Cont6to nô 82/2021 - In€xtqibitidado No 6/202j.
OBJETO: Conkalaçàodo eñfj¡6a estBctâtizada parã prstaçåo de seNIco de Dtânlðes
med¡cos n0k¡m0 d9 t2 hora¡ nos dtos nornlals de erFedienle e de 24 hóras nbs finâis
de sqmanas, lor¡ados € ponlos facuil¡rfvos, ptañtcss ;r¿¿icos ¿as it:¡O ãs r¡:Oi ¡òìjð
e ahda das 17:00 às 19t00 horas, devendo a Socisdade Hospìtalar dos Tråbâthar,orq;
Rurais concorer com lodas âs desposãs oDorâclone¡s.

49]T_!-V9 0q META: O CONTRATANTE pãgará à CO|,|TRATAÐA o vâtor de RS
250.000,00 (Duzonld € Cinquontâ Mit Reã¡s). 

-
AolTlV_O DE.PRÂZO| Ftca piotrogado o ptrio de vigênciå (jo conk¡lo n'BZ20Zl oárê
T?'3 

ui 
Joolslll,e-s-q!, pqt!ðndo os novos prâ26 de vigéncia a vlgorar, rdspecltvanrente.

1,é_a. 
djla. 

^e^1J19:012.022 
(guatoÊe dras ri6 agosro de ,022).

OATADAASSINATURA: 10 dolunho de 2O2Z-.
FORO: Comarca dÊ Dois Vizinh6 . pR
Ademllso Rosln - Prefeilo Mu¡ìcipal OIANABAMBERG
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

I,IUT{ICÍPIO DE MARMELEIRO - P¿,N¡.NÁ

SEGUNDA-FEIRA,I3 DEJUNHO DF.2022 I ANO: VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

rolÇÃo No: 1252- 4 Pág(s)

RESOLVE:

Art. 10 EXONERAR a partir de 07 de junho de 2022 a servidora Francieli de Souza Machado Vaz, matriculada sob no

12980, portadora da Cédula de ldentidade RG.5.826.102 SSP/SC, do cargo de Servente-Geral, regime estatutário,

nomeada pela Portaria n0 4.526, de 10 de fevereiro de 2014, empossada sob no 757, em 10 de fevereiro de 2014.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de publicação

Marmeleiro, 10 de junho de 2022.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

,^. EXTR,ATO PARA pUBL|CAçÃO renmo DE FOMENTO No 0112022 (Vinculado a lnexigibilidade
de Chamamento Público no 01120221

oRcANtzAÇÃo pA soctEpApE ctvtL pRopoN_ENTE:ASSocrAÇno oe PAls E AMlcos Dos EXcEPcloNAls DE

MARMELEIRO - APAE, CNPJ/MF no 81.265.670/0001-31, com sede na Rua Nelson Rosalino Sandini, 1171, Bairro
lpiranga, na cidade de Marmeleiro - PR.

OBJETO: Atendimento especializado na área de Educaçäo Especial.

VALOR TOTAL DO REPASSE - valor de R$ 2.742,98 mensais, totalizando R$ 32.915,76 (trinta e dois mil, novecentos e

setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), a serem utilizados conforme o plano de aplicação aprovado pelo Municf pio.

TIPO DA PARCERIA: Fomento

PRAZO DE EXECUCÃO E VIGÊNG|A: 12 (doze) meses, contados da assinatura.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.50712009 e art.13 do Decreto Municipal no

2.84412017.

JUSTIFICATIVA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE é a única entidade em Marmeleiro que

desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de

^ atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contra turno, Também oferece alimentação (lanches,
café e almoço), além de acompanhamento e orientaçäo às famf lias dos usuários,

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE FPMENTO: 10 de iunho de2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 10 de junho de 2Q22.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS tt" 05912022
(Chamamento Público No 004/2021 - PMM - lnexigibilidade n'02112022l-

CONTRATANTE: MUNICIPIO OT MARMELEIRO
CONTRATADA: MARANGON E FIORIO LTDA

rcP
Brasíl

Dlárlo Oficlal Asslnado Eletronicamente com Cert¡f¡cado Padrão ICP-

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

Medida Provisóri a 2200-2 do Art. 10c de 24.08'01 da ICP-Brasil

o Municfpio de Marmeleiro dá gârantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsual¡zado através de

htto://www.nrarmeleiro.or.[ov,br./ no I¡nk DIárlo of¡c¡al

Página 2
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMEI,EIRO. PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,13 DE JUNHO DE 20t2 ANO:VI EDIçÃO No:1252- a Pág(s)

A D

OBJETO: Contratação de empresa para prestaçäo de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - PR, fara atendimento de plantäo em horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, demingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n' 00412021.
VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 68.827,20 (sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO E VICÊruClA:O contrato terá vigência de 12 (doze)meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 08 de junho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de junho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 09 de junho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO SECUNDO TERMO ADTTIVO AO CONTRATO DE PRESTAçAO
DE SERVIçOS No 09412020 (Vinculado ao Chamamento Público n" 006/2019 - PMM e

I nexig ibil idade ne 025120201

CONTRATANTE: MUNICÍPIO OC MARMELEIRO.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
OBJETO: aditivo de prazo de execuçäo e vigência contratual.
VALOR: Não haverá reajuste de valores, permanecendo os mesmos já praticados no contrato original.
PRAZO DE EXECUçÃO r V¡CÊNCIA ADITIVADO: pelo perfodo de 12 (doze) meses, a contar do vencimento do

instrumento contratual (0710612022), ou seja, até 06 de junho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVQ: 06 de junho cle 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 06 de junho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

RELATÓRIO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2022

Valo. LlotlvoNom Cdrgo/Funç!o Dorthro Por¡ododo

CurlIbs/PR O4lú 80710512022 2,5 R¡ 700,00188 Jull6lAp€r€clda Cruz d! Sllv¡ Enfomelrs

Rl 1,640,00 Pr16
E¡crlturár¡o C!ñl¡be/PR 151É .2OlOSl2022 6,5109 OæmkPav¡n

06/05 a 09/06/2022 3,0 R$ 629,40170 C@r Lul3Acø Profs¡ PI¡nsllo/PR

R¡ 029,40
noPrcfñr P¡ânâ[o/PR 08/05 a 09i0t2022 3,0111 Jon6 B¡lfus

2,O RS 419,80Prdssr PlsnÊltdPR 08/05 s 08/05/2022't72 Landorsn Blsnølo

Tran¡polo da Gælor€ påm pallclpsr oo ll En@nlrc do u@torð
06lú â 0610512022 0.5 R¡ r20,00Édiclø¡a AdriaM Prd¡lh8 Motorbls Cos6vol/PR174

no
Plâmllo/PR oalÉ t oÙo5l2022 2,5 RS €00,æ117 Gllm¡rC6bml dor Santoo Motorlrla

01 RS 350,00
R€llmdt d6 dols K[s Mull Moqâiloodæ Esponlvo rs€renlo a
Émènd¡ Padâmdþrdo D€Þubdo Nolen Luo6on.Curltlb./PR 1ilo5 E lllOSl2022180 colco P€dþ Sæla¡i Okotor O€p. do Educaçåo o Cullur.

rcP
Brasil
,D=-

Diárlo Of¡clal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP'

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

Med¡da Prov¡sória2200-2 do Art, 10e de 24.08.OL da ICP-Brasll

O Munlcfplo de Marmelelro dá garantia da autent¡cldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

htto://\@w.marmeleiro,Dr.Rov.brl no llnk Olár¡o Oficlal.
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