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Prefeitura Municipul de Marmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baírro:

Cidøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

Tipo de Pessoa:

71681 Data do Pedído: 1210712022

Departamento de Saúde e Setor de Engenharia

Marmeleiro

8561 5-000

?a¡anâ

Solicitação de aditivo de prazo de execução referente ao
Contrato de Empreitada Global n" 15112021, vinculado a
fomada de Preços n' 00112021 pelo perfodo de 90 (noventa)
Cias.

Wagner Luiz Barella e Mich

7L681 Døta do Pedido:

Departamento de Saúde e Setor de Engenharia

Tipo de Pessoa: T)

Prefeitura Munícipøl de Mørmeleiro

Número do Prolocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Casa:

BaÍno:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

1210712022

l\¡'larmeleiro

8561 5-00C

Taraná

Solicitação de aditivo de prazo de execução referente ao
Contrato de Empreitada Global n" 15112021 , vinculado a
Tomada de Preços n" 00112021 pelo período de 90 (noventa)
Cias.

y'Vagner Luiz Barella e Mich

J
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Assin atu ra

ló
PEDTDO DE AD|T¡VO DE PRAZO DE EXECUçÃO

A PREFEITURA MUNICIPAT DE MARMELE¡RO - PR

Memorando Ne ot212022

Assunto: Termo de Aditivo de Prazo

contrato Ne 151/2021

A empresa AMG ENGENHARIA ElRELI, inscrita no CNPI sob o Ns U.681.193/0001-96, com sede à Rua

Marechal Hermes da Fonseca, Ne967 - Centro da cidade de Renascen , PR, através de seu Administrador, o Sr

uollo, .427.119-99 e RG: 8

Ll que tem por da Fam

Tal te de prazo fato de atr

e junho de 2022, e também a dificuldade no fornecimento de materiais (como telhas modelo romana, em falta em

":"i':9l:):,l'!H'"[q¡ ",.LH""Hr"lEl"."$*l A R I A
Atenciosamente.

AMG ENGENHARIA
EIRELI:17 681 1 93000
196

Renascença - PR, 11 dejulho de2022

Assinado de forma digital por
AMG ENGENHARIA
EIRELI:1 7 681 1930001 96
Dad os: 2O22.O7 .1 2 1 3:46:24
-03'00'

Alberto Afonso Guollo
Administrador

CPF:076.427.LL9-99

Al" ßERT'O At-ONSO GUOLLO fiRËt-t-Epp
(.NP.h 1 7.ôrJ1.t 93/00û1 ",9ô

WWW"AM (ì q ra ss,t:o rr1.tr r
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?re f,Tunic de f,Tarme/eiro
a

ESI'{DO D0 P,tMN,t CNPJ 76,205.6ó510001-01

Av.Macall zS5 - Cx.Postal24 - Fone f Fax (+ø) gSzS-8I00 - CEp 85ó15-000 - MARMELETRo -pR

PARECER rÉc¡uco N" 192l2022-sn

ProtocotoN." IL¿gL
Ref.: Construção USF Novo Progresso
Contrato de Empreitada Global n I5ll202l.
Tomada de preços no 00112021

e^DlúiløU-
Assinatura a^)-T--

Em análise a solicitação da empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, através do
seu representante Alberto Afonso Guollo, me manifesto favorável a prorrogação do prazo
de execução nos 90 dias solicitados, visto que houve vários dias de chuva volumosa no
período, bem como alguns atrasos com fornecedores tem acontecido de forma geral,
sendo plausível a justificativa.

Também vale ressaltar que uma manifestação desfavorável da continuidade dessa
obra de pequeno porte acarretaria maior transtorno e tempo necessários do que o
solicitado pela empresa.

Marmeleiro, 12 dejulho de

Civil
CREA 137.5281D

Ratifico as informações acima:

/ Wagner L
Saúde

w-ww. nl ¿Ì rmelciro. p r. gov. br
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Conselho de Arauitetura
e Urbanismo do'Brasil

Registro de Responsabilidacle Técnica - RRT

1. RËSPONSÁVEL TÉCNICO

Verificar Autenticidade

RRT 11641680t

Nome Civi|/SociaI: MARCOS VINicIUS GoMES
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.I" Empresa Contratada

CPF: 079,XXX.XXX-94

Ns do Registro: 0041293079

Razão Social: AMG ENGENHARTA EtRELt

2. DETALHES DO RRT

CNPJ : 17.XXX.XXX/0001-96

No Registro: PJ35709-0

Ns do RRT: St11641680t00CT001

Data de Cadastro: 0710212022

Data de Registro: 09102t2022
Tipologia: público

2.I" Valor do RRI'

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: lNlClAL

Forma de Participaçäo: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R9108,69

3. DADOS DO SERVTÇO/CONTRATANTE

Pago em: 0810212022

3.L Serviço 00L

Contratante: Municipio de Marmeleiro
Tipo: Órgão Público

Valor do Serviço/Honorários: Rg248.965,81

CPF/CN PJ : 76.XXX.XXX/0001-0r

Data de lnício: 0710212022

Data de Previsäo de Término:
3t10512022

3.L.1 Þados da 0bra/Serviço Técnico

CEP: 85615000

Logradouro: EMiLlo MAGNo GLATT

Bairro: CENTRO

UF: PR

Ns: SN

Complemento: OBRA NA SEDE
PROGRESO MARMELEIRO PR

Cidade: MARMELETRO

Longitude: Latitude

3.L.2 Descriçåo da Obra/Serv¡ço Técnico

coNSTRUÇÃo DE UMA UNTDADE DE sAUDE DA FAMILIA (USF), coM 86,46 M2, NA sEccAo pRocRESSo, No MuNtctpto DEMARMELEIRO - PR; A OBRA SERA EXECUTADA COM ESTACAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO, ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO, VEDACOES EM ALVENARIA, ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHAS DE CERAMICA,
ABERTURAS EM ALUMINIO E VIDROS, ELETRICA, LOGICA, HIDRAULICA, SPDA E PREV. DE INCENDIOS.

3.L.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas peninentes para asedificaçöes abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coleiivo, conforme $ 1e do art. 56 da Lei no 13L46, de 06de julho de 2015.

www.ca u br.gov. br
Página 1/2
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Conselho de Arouitetura
e Urbanismo do'Brasil

Registro de Responsabilidacle Técnica - RRT

3.L.4 Dados da Ativiclade Técnica

Verificar Autenticidade

RRT 11641680

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.L - Execução de obra

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto
Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.5.7 - Execução de instaraçöes elétricas prediais de baixa tensäo
Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.5.1 - Execuçäo de instarações hidrossanitárias prediais
Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.5.5 - Execução de instaraçöes prediais de prevenção e combate a
incêndio

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2,5.8 - Execução de instalaçöes telefônicas prediais
Grupo: EXECUÇÃO

1l:j1,19"' 
2,5.1.1- Execução de cabeamenro esrrururado, auromação e tógica em

eotflcros

Quantidade: 86.46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86.46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86,46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86.46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86.46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86,46

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 86.46

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA D E REGISTRO

Ns do RRT

sll.1641680t00cT00r.
Contratante

Municipio de Marmeleiro
Forma de Registro

INICIAL
Data de Registro

0710212022

5. DECLARAçAO þE VERACTDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigaçöes, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informaçöescadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responrubili¿.0å técnica e civil.

6. ASSINATURA ELËTRCINICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCOS VINíCIUS GOMES, registrocAU ns 0041293079, na data e hora: 07 to2l2o22 09:49:45. com o uso de login e de senha. o cpF/cNpJ está ocultovisando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoanatural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ouvia QRCode,

A autentic¡dade deste RRT pode ser verificada em: https://slccau.caubr.gov.blapp/view/slght/externo?form=Servlcos, ou vla eRCode. Documento lmpresso em:1410312022 às 08:02:45 por: siccau, lp 10.129.0.I.

www,cau br.gov.br
Página 212
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CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

coMpRovANTE DE rruscntçÃo DE oBRA

lnformaçöes da obra

Número de inscrição da obra
90.009.85321/74

Nome da obra
AMG ENGENHARIA EIRELI

Data do cadastramento
281O212022 17:O2

Receita Federal

Origem do cadastramento
e-CAC

ART RRT CIB Cadastro lmobiliário

Data do início da obra
15112t2021

CNAE

4120400 Construção de ediffcios

Situação da obra

] s¡tuacão
i Ativa

Data
15t12t2021

País
BRASIL

Bairro
ZONA RURAL

Município
MARMELEIRO

CEP
85.61 5-000

UF
PR

Logradouro
SITIO NOVO PROGRESSO

CPF/CNPJ

76.205.665/0001-01

Complemento
CENTRO COMUNITARIO

Número
377

Nome CPF/CNPJ
AMGENGENHARIAEIRELI 17.681.193/OOO1-96

Responsável

Data de inlcio da responsabilidade
15112t2021

Vínculo
Construlora

Data de término da responsabilidade

Gontratantes

Ii '

l,
i'-"

Áreas Principais

Gategoria

Obra Nova

Area Resultante

Área Resultante da Obra
86,46 m'

Galpão industr¡al

Tipo de:Obra

Mista

Destinação I

I I

8ô,46 m2

I

I

' ''|
I

I

I
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MINISTÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBFos RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA DA UNñO

Nome: AMG ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: I 7.681.1 93/0001 -96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procu radoria-Geral da F azenda N acional (PG FN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991 .

A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Emitida às 09:25:29 do dia 0210512022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2911012022.
Código de controle da certidão: 0281.3858.83FF.D2E0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de RegularÍdade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.681.193/oool-e6
Razão Socialrqve ENGENHARIA EIRELI

Endereço: ROD ROD PR 482 SN / CENTRO / RENASCENCA / PR / 8s610-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09 / 07 / 2022 a 07 / 08 / 2022

Certificaçã o N ú mer oz 202207090 20 3 1 L 1527067 I

Informação obtida em L2/07/2022 L7:37:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei esta
Caixa:



58s(
i);,.,r.:1.1.ii,;r .i. r.it-¡ L

i:")l)llP, .Ilif).r r-;l.Aiì i o
.illtì; i I ci\ Do I i:rl\iJrr.,i.li(.)

CERTIDã.O NEGATIVA DE OÉETTOS TRABALHISTAS

Nome: AMG ENGENHARIA ETRELI (MATRTZ E FILIAIS)
CNPJt Il .681. 193/ 0001-96
Certidão no : 22043994/2022
Expedição: L2/0'7 /2022, às 17:31 :1"4
Validade:08/0L/2023 - 180 (cento e oit.enta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que AltG ENGENITARTA EIRELI (llÀTRrZ E FILTAIS), ínscrito (a)
no CNPJ solo o tl o 17 . 681 . 193/0001-96, NÃo coNsTÀ como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabal-histas.
Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2OII e
13.461 /20L'7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 21, de janeiro de 2022.
Os dados constant,es desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst.lus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

rNFORtif,AçÃO TUpORTAÌiITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridícas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j udiciais trabal-histas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos gu€, por
disposição legal-, contiver força executiva.

i.'itl,:i.al.l! ( ítì.i(:l{.ri :l:t.:i : i:irll. :,-ì ::;l:, ÌLl,;.;;:.:
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PREFE¡TURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

Departamento de Administração e Planejamento

@

alvenÁ DE coNsrnuÇÃo N'oozgtzozz

PRoPRTETÁnlot
NOME: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CPF/CNPJ: 7 6.205.6651000 I -01

AUTORDO PROJETO:
NOME: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CREA (CAU) no: A32642-9/ ART (RRT) PROJETO: 2I6stt3
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOME: MARCOS VINÍCIUS GOMES
qBE4 (CAU) n": A 129307-9/ ART (RRT) OBRA: SI1l64t680I00cT00l

ou RESPoNSÁVEL PELA EXECUÇAO DA OBRA
NOME: AMG ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 17 .681.193 1000 I -96

Tendo em vista o constante no processo n" TP 0l/2021 fica concedida a licença para execução do projeto aprovado em
30105/2022 a obra denominada de UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, a ser executada no endereço:

ESTRADA RURAL, S/1.,1, no Bairro: COMUNIDADE Novo pRoGRESSo, MARMELEIRO-pR

Categoria Destinação Tipo de Obra Área (m')
Obra Nova Comercial salas e lojas Alvenaria 86,46

Area Resultante 86,46
Area Liberada 86,46

total da obra: 86,46 m'?

Áreas
Dados da obra:

ESPCCiÍICAçãO: EMBASAMENTO CONCRETO, PAREDES ALVENARIA, COBERTURA TELHA CERÂMICA,
FORRO LAJE, REVESTIMENTO REBOCO,TNSTALAÇ,ÃO SANITÁRIA CoMPLETA, PISo CERÂMIC9 E
GRANILITE, ESQUADRIAS ALUMÍNIO E VIDRO.
ObseTvações: LOTE RURAL DENOMINADO,Á,REA I, DA GLEBA N.II E IIA Do IMÓVEL FAZENDA
PERSEVERANÇA. COMUNIDADE DE NOVO PROGRESSO.

MARMELEIRO - PR, em 30 de Maio de2022

f,[l 7

PCR
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No Licença: 168 / 2022

Contribuinte:

CPF/CNPJ

Endereço

PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARMELEIRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNGIA EM SAÚDE

Alvará de L¡ n San¡tár¡a

LICENCIADO EM:

3010512022

vÁuoo RrÉ:
2710512023Razão Social: Município de Marmeleiro

76.205.665/0001-01

NOVO PROGRESSO, 1T377 - ZONA RURAL - C. COMUNITARIO

Area: 86,46 m2

CNAE: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Observações:
Obra Pública, referente ao COntrato no 15412021, e Tomada de Preços no0112021.
Empresa executora: AMG ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 1 7 .681. 1 93/0001 -96

l^;ponsável récnico: Marcos vinicius Gomes cAU BR 00A12g307g

É oeRlonróRn A FtxAçÃo DESTA LrcENçA EM LocAL vlsívEl Ao coNSUMIDoR

CARLOS ED

E
Carbs

CR 20el

a
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 12 dejulho de 2022.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: Aditivo prazo de execução

Nos termos da solicitação da empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, protocolado sob no

71680 e do Parecer Técnico no l92l2022lsE, protocolado sob no 7168I, em que pleiteiam aditivo

de prazo de execução referente ao Contrato de Empreitada Global n" 15112021, vinculado a

Tomada de Preços n" 00112021 pelo período de 90 (noventa) dias, solicito manifestação da

Procuradoria Jurídica no que diz respeito a possibilidade e legalidade do ato.

Após, retornem os autos para despacho.

Atenciosamente;

Jair Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao-@U¡r:rr-çlcl!,"Dl.gat b.tl-.!içitoçixl02(ùluu-tn.çþ.iru¡rt:,gf)y.b¡ -Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/000 I -0 I
Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEp 35.615_000

Marmeleiro,14 de outubro de202l

Processo Administrativo n.o 207 /2021
Tomada de Preços n.'001/2021

Parecer n." 331/2022

I - Relatório

Apresenta-se para parecer a solicitação de aditamento de prazo de execução e vigência do
contrato de empreitada global n.' l5l/2021, vinculado à Tomada de Preços n3 001/2021. A motivação
para a prorrogação é apresentada no requerimento protocolado sob o n.o 7 I .680, datado de l2 de junho
de2022.

Para a presente análise, foram anexados ao processo os seguintes documentos:
o Solicitação do aditivo por parte da empresa responsável pela obra;
o Parecer Técnico emitido pelo engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra;
o Certidões de regularidade da empresa;

o Solicitação de parecer pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito de Marmeleiro.

II - Fundamentação

Preliminarmente, devemos salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam , até, apresente data, nos autos do processo administrativo
em epígrafe. Incumbe à esta Procuradoria prestar consultoria sob a ótica estritamente jurídica, sem se
adçntrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito dos departamentos, nem
anal i sar os asp ectos de natur eza eminentemente técnico-administrativo s.

O art. 57 daLei n.' 8.666/93, prevê que a duração dos contratos ficarâadstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários. o $l'do citado artigo dispõe quanto à possibilidade de
prorrogação desde que ocorra alguma das hipóteses previstas em seus incisos:

do cl,hnnøletro

$ 1: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de
entrega admitem proruogação, mantidas as demais cláusulas do
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Adminístração;e
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@re * Cl,funicittal ale Cl,hrmeløro
Esrado do paranâ CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa postal 24 - FoneÆax (46) 3525_g100 - CEp 85.615_000

II - superveniência defato excepcional ouimprevisível, estranho
à-vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições
de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo
de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocotência;
VI - omissão otl atraso de providências a cargo da
Administração, inclusíve quanto aos pagamentos previitos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicoveis
aos responsáveis.

Assim, podemos enumerar os seguintes requisitos para aproffogação contratual: alterução
de projeto ou especificações por ordem da Administração; superveniência de fato excepcional que
altere as condigões da execução; interrupção daexecução por ordem da Administração;aumento do
quantitativo do contrato, nos limites permitidos pela lei; impedimento da execução por atos ou fatos
de terceiros; omissão ou atraso de providências que estejam a cargo da Administração.

No caso em tela, o solicitante alega que ocorreram atrasos na conclusão do objeto
considerando as fortes chuvas nos meses de maio e de junho na região,,bem como a dificuldade no
fornecimento de materiai s.

O responsável técnico pelo acompanhamento da obra emitiu parecer Técnico se
manifestando favorável à prorrogação do prazo de execução em 90 (noventa) dias, visto que de fato
houve vários dias de chuva volumosa no período, bem como atrasos no fornecimento tem acontecido
de forma geral, sendo plausível a justificativa. Também cita que eventual manifestagão desfavorável
acatretaria maior transtorno e tempo necessários do que o solicitado pela empresa.

Expostas as justificativas devemos nos ater aos requisitos legais.
O prazo de execução foi previsto para 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da

emissão da ordem de serviço. A ordem foi emitida nadatade l8 de janeiro de 2y¿2,expirando nadata
de 17 de julho de 2022. A vigência do contrato expfua na data de 14 de dezembro de 2022. Estando
vigente e havendo previsão, admite aditamentos.

O item 4.3 traz um rol das situações nas quais será possível a alteração do prazo, entre
elas a alteração do projeto e/ou de especificações técnicas, alteração de quantidades, por motivos de
força maior ou caso fortuito que possam influenciar no fornecimento do objeto, erttre outros. 

Ø-
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As justificativas foram apresentadas, sendo acatadas pelo responsável técnico que
acompanha a obra.

III- Conclusão

Neste diapasão, entendo pela possibilidade do aditamento do prazo do contrato
administrativo n.o l5Il202I.À luz do disposto no art. 60 da Lei n".8.666/93, o aditamento ao contrato
deve ser formalizado através de termo de aditamento, o qual deve ser conoborado pelas mesmas partes
que celebraram o inicial, observando que as condicionantes devem ser as mesmas exigidas no contrato
inicial

É o Parecer

Ederson berto Dalla Costa
Procurador Jurídico
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
EsrADo oo peneNÁ

DESPACHO

Nos termos da solicitação feita pela empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, protocolado

sob no 71680 e do Parecer Técnico n" l92l2022lsE, protocolado sob no 71681, e com base no

Parecer Jurídico n" 33112022, autonzo o aditamento solicitado.

Encaminha-se ao setor responsável para providências necessárias.

Marmeleiro, 14 de julho de2022.

de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: Iicitacao(ôrnanrreleiro.pr'.gorhr/Icj!a()1_a_02.(0n¡]L¡cþirc.rugoy.b.- Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo pRReNÁ

PRIMEIRO TERMO ADITTVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NO I5I/202I

(Vinculado a Tomada de Preços n" 00112021)

O UUNICÍpIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público intemo, com inscrição no
CNPJ/MF sob o no 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro,
Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula
de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSPÆR e inscrito no CPF/ùIF sob o no 524.704.239-53, de ora em
diante denominado CONTRATA|ITE; e a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/IVIF sob o n" 17.681.193/0001-96, com sede na Rua Marechal Hermes da
Fonseca, no 967, Centro, na Cidade de Renascença, Estado do Paraná, CEP 85610-000, Telefone (46) 3550-
1985, e-mail: tgengenharialg)hotrnail.com, neste ato representada pelo Sr, Alberto Afonso Guollo, portador
da cédula de identidade civil (RG) n" 8.110.989-3 SSP/PR, inscrito no CPFA¿ÍF sob o no 076.427.119-gg,
aqui denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666193 e subsequentes
alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitaçáo realizadana modalidade Tomada de Preços
n" 00112021, resolvem celebrar o presente Termo aditivo, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSI]LA PRIMEIRA - DO OBJETO
Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de prazo de execução, considerando a solicitação da
CONTRATADA, protocolada sob no 71680, o Parecer Técnico n" 19212022/SE, protocolado sob no
71681, e com base no Parecer Jurídico n" 33112022 e nos demais documentos acostados ao processo
licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRÄZOS
Pelo disposto na Cláusula Primeira, fica prorrogado o prazo de execução dos serviços pelo período de 90
(noventa) dias, contados da data de seu vencimento (1710712022), ou seja, até 15 de outubro de2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÃO
As demais cláusulas e condições do contrato de que trata o presente aditivo, perrnanecem válidas e
inalteradas.

cl,Áusrrl,A QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente Termo Aditivo. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e que serão rubricadas e
assinadas para todos os fins de direito.

Marmeleiro, 14 de julho de2022 (

DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: li_o_it0qjr_q_@tni¡ürtilsjrqp.l,goiLþ¡l_!çit¡sap_(12-ú)nrar¡nglcirn.nr'.eov.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADo po pRReNÁ

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NO I5I/202I
(Vinculado a Tomada de Preços n" 001/2021)

CONTRATANTE: MUMCÍPIO DE MARMELEIRO.

CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI

OBJETO: Aditivo deprazo de execução,

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços pelo período de 90 (noventa) dias, contados
da data de seu vencimento (17 /07 l20zz), ou seja, até 15 de outubro de 2022

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 14 de jutho de 2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do paraná.

Marmeleiro, 14 de julho de2022

Prefeito de MarmeleÍro

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.615-000
E-mail: licitacaolô¡nanrreleiro. nr'. sov.br / licitaoao02lâ)nra¡melei¡ o. or. qov. lrr - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105



Atos Oficlals/Geral Terça-felra, L9.7.2O22- N" 7.497 JORNALDE ",--å$5 
r

ø&
. d! !ilÈ (ddorq! !n nfd 0¡@ft 6 lo@lÍo ñtftrdrqb¡ðrdóld

itldulo róû ñdldo, ñ lúiro

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra BiOdiVefSidade e SglidAfiedade na Fesüa das Sementesmloftw^m¡0
WþNIý/ðD

I

$ìb&bdrqtu!þ¡¿ï. 6d¿ ithoü ¡01¡

'1' .

,r**o*ooo.rraù aooo^,
Pr€fello Mun¡clpal

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
EXTRATO PARA PUBLICAçÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
col,tTRATo DE Et\¡pREtTÂDAGIOBAL No t51/2021

(Vlnculado a Tomada de pr8ços n" 00t/2021)
CONIRATANTE: MUNICIPIODE MARMELEIRO,
CONTRATADA; AMG ENGENHARIA EIRELI
OBJEIO: Adll¡vo dâ prazo d6 oxecuçáo
PRÆO: Flca prcrcgado o pEzo do oxecuçáo dos sorylços pelo perlodo do g0 (noventâ)
dlæ, conlados då dãta do seu vehctmento (17/07i2022), ou slã, atá 15 deoutubode 202á
DATA DE ASSINAIURA DOAD|T|VO: 14 ds iutho de 2022.
FORO| Comarca ds Mameleirc. Esladodo pafanå.

[4ametelrc, 14 doiulho de 2022.
Pauto Jak pllãt¡

pr€felto d€ l\¡am€l€ko

EXTÈqTo PARA PUBLIcAÇÀo
coNlRATo DE pREslAgÄo DE sERvtços N" 073/2022

(Chsmamenlo Pübllco Nù 004/2021 - pM[, - tnextgtbildadøn" O23l2OZ2l
COJ'ITRATANTE: MUNICIPIO DE [,|ARMETEIRO
C- -1TADA: BRANCO E BEHNE CTINICA MËDICA LIDÂ

PRAzo DE ÉxEcuçÄo lerá !'lgêncla ds 12 (doz€) mses.
conlrdos dâ dala d6 sua asslnalura. ou sla, aló
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO| t2 do

1l de lulho do 2023,

lulho de 2022.
FORO| Comercã da Måmol.iro, Eslãdo do Pa¡ãná.

Mãmeltko, l2 dÊlulho dd 2022,
Paulo Jak pltail

Pr€follo ds l\.,1åmol6ko

Da assessoria/Geani Paula - Cane-
gadas com sementes, mudas, alimentos
para partilha e para ação de solidarieda-
de, cerca de mil pessoas participaram
em Mangueirinlra, quinta-îeira, i4, da
l7n Festa das Sementes. Agricultores,
estudantes, profissionais da educação
e de diversas áreas, representantes ilas
entidades compartilharam sementes,
alimentos e esperança em dias melho-
res.

A festa se constitui como um espaço
de articulação das trabalhadoras e tra-
balhadores e uma fenamenta de resis-
tência, defesa, multiplicação e partilha
das sementes crioulas, contribuindo
para a soberania do campo e da cidade.

O evento foi organizaão pelo Fórum
Regional das Organizaçõés e Movi-
mentos Sociais do Campo e da Cidade
do Sudoeste do Paraná, è teve apoio da
Prefeitura de Mangueirinha, da Sccre-
tari4 de Agricultura e Cresol.

"E uma alegria enorme perceber a
iurportância da festa regiorial das se-
meutes para o Sudoeste do Paraná e
para a nossa agricultura familiar Fi-
camos muito felizes ern ver todo esse
povo_aqui", disse Cristiane Katzer, da
coordenação do Fórum regional.

A Escola Municipal do Carnpo Os-
valdo Cn¿, de Marigueirinha, trbuxe a
representação das sementes e a impor-
tância_delas para a agricultura familiar,
contribuindo com a realização da mfs-

Momenlo de partilha na Festa das
Semenles, em Mangueirlnha.

tica de abertura, mostrando aos oartici-
pantes a diversidade, cour uma chuva
de bênçãos das sementes.

Leonardo Melgarejo, agrônomo e
coordenador do fórum gaúcho de com-
bate aos agrotóxicos, abõrdou o resgate
e a preservação das sementes crioulas
na região.

"Se nós todos somos sementes, se
todas as nossas ações são semeaduras,
nos temos uma preocupação vital com
o futuro, o futuro importa mais do que
o presente, porque o futuro é onde se
entendem as nossas gerações."

Ao fi¡al da manhã, as crianças par-

ticipantes da Festa aDresentaram os
desenhos que realizarãm na ciranda
infantil, com as cores confeccionadas a
partir de sementes.

Prrtilha das Sementcs

_ A Festa das Sementes surgiu a partir
do entendimento da importâîcia åe ter
um momento para moshar a riqueza
que existe na região e a grandeia da
agncultura familiar, e para fazer o con-
Faponto ao agronegócio,

Padre Vagner Raitz, coordenador
diocesano.da Ação Evangelizadora, pa-
dre.Ad:mir, do municfpio de Verê, è o
padre Francisco, de Mangueirinha, rea-
lizaram a bênção das scm-entes e mudas
que foram compartilhadas, além das
c€stas de alirnentos enkegues na ação
de solidariedade.

As guardiãs e os guardiões das se-
mentes, pessoas convidadas das organi-
zações e instihrições, trouxerarn grãnde
diversidade de sementes, mudal frutf-
feras, chá,_ ovos, batatas e mandiocas,
realìrmando a biodiversidade existente
no Sudoeste e em todo Estado.

Mais de hês toneladas de alimentos
foram anecadados e doados a cerca de
100 falnllias enr situação de wlne¡abi-
lidade do municlpio de Manzueirinha.
A ação é resultaäo de uma õampanha
de solidariedade promovida pela'equi-
pe organtzadora e por quem participou
desta edição da fesia.

Na retomadadaFesta de São cristóvão, um sucesso

EXTRATo PARA PUBLICAçÄo
coNTRATo DE PRESTAçÄo DE sERVtços N'0t4/2022

(Cham¡mento Puôlt@ Nô 004n02j - p[¡M - tnextgtb¡Iddds î. O24tZOZ2l
CONTRATÂNTEI MUNICf PIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: A & [¡ CLIN|CA C|RURG|CA LTÐA
OBJETo: Cmlrchçáo d€.empr0ls pam pr6taçåodeserulçomédlco,cltn¡coge¡at,lunlo
æ.Dopadommto d6 Saúdo de M€mdeho - pR, paru ãtend¡m€nto ds plantåo;n hóádo
æl€ndldodss llh30 às l3h e das l7h às 22h de sogunda a 6€xtaloh;, e das o8h às 20h
a6 6åbados, doml¡96 g fedado3, d€ æordo @m Chamam€nlo públl@ n. 004/2021.
VALOR TOTAL ESTIMAoO: de R$ S01.576,24 (qutnhsntos o um mil 6 qulnhontos e s-
lonlae rels re6ls e vlnlg e quako cenlav6),
PRAZo DE EXECUçÃo E VtcÊNCtA; O øntrato tÊrá vtgêncta de 12 (doz€) mses,
ønlsdos dâ dala de sua asslnalura, ou sla, ãló lf dE luho de 2023.
DATA DE ASSINATURADO CONTRATO: 1Z de iu¡ho de 2022.
FORO: Comar€do Mamol€ko, E6lsdo do psruná,

Mamel6ko, 12 d€jutho de 2022.

PauloJahP¡lâll

seguintes não foi realizada
devido à pandemia de co-
vid-19. A programação.co-
meçou de manhã cedo com
o mondongo que foi servido
no Parque Santa Teresinha

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
- MuNrcfp¡o oE æts vztNHos _ DEpÀhraMENto oE ÀDfltNtsrmdô

_ 
Eróro do o¡dróç!ô d. coñhbr. 
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JdeB - A 52" Festa de São
Cristóvão, no fim de sema-
na reuniu, mais uma vez,
a comunidade de Amoere.
A última edição aconieceu
em 2019 e nos dois anos

para o pessoal que tral¡alhou
na festa.

A programação continuou
na Igreja Matriz com a cele-
bração da missa do Dia do
Colono e do Motorista. Na
sequência teve a procissão
de velculos pela Avenida I 5
de Novembro até o Paroue
Santa Teresinha, para a bên-
ção de São Cristóvão.

Ao meio-dia foi servido
o chunasco para as famf-
lias, instituições e empresas
que compraram espetos. A
tarde, teve o sorteiô da rifa
com 50 prêmios e matinê.

Frei Vilmar Potrich,
pároco de Ampere, des-
tal:ou que a promoção
"for um sucesso, o temDo
colaborou conosco e o ooïo
participou". Ele disse' que
mais de dois mil vefculbs,
entre motos, caros peque-
nos e_ caminiões participa-
ram da carreata. Ao meio-
-dia, cerca de 700 esDetos de
chunasco de came 6ovina e
sufna foram enhegues às
pessoas. Hoje, o conselho
econômico da lgreja Matriz
deve se reunir e avalia¡ os
resultados da festa.

SRP. SETEMA OÊ

cotÁ

PREçOS REOtSfR^mS

@ñ lrmçro C. t2 (6r.)

1Øo22

ORJETO:
dos dG
Anexo I -

Prgfrllo do Mãmolsho

AVISO DÊ

N" 124/2022-LtC
R6gbho ds

móv€ls, alondodo nffildâ-
ænfomg 6pffif€çó6 e quânildadG ænslsnls no

MuNrcf ¡to DE oots uztNHos

^vtso0EUcrlaç^o.mqoÄoELClRôMco{.t2tä22

{Ü Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

s quôlrocenlG roals), sendo qu6 rtondd toda6 as fomalldadrs
opoñum e @nvenlo¡l! aos lnlor666s dæla cån6¡8,
Do¡c Vìzlnhos, l8 doluthode 2022,

legålsooræullôdo6er

JuargzAlbolon
Presldenlo

Prefeitura Municipal de Realeza
AVtso DE LtctTÀÇÄo

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do paraná, lornã Dúbllco o Dara conhec¡ñantô
do-s tnteress€dos qu€ farå reailzar Ltcilaçã0, na segutnr" .ãJãiiúã¿e!.ã,ãiiË,ir:rËrii''
M-oDaLtoADE: pREcÄo ELernÖ¡lrcö ¡þ tzs/2"ozz . ÞnõCÈõsôLröLrÀióTö, r"
201/2022- TIPO: ¡jENOR PRECO pOR |TEM.
OBJETo: Fómulas lnfãnt¡s e iuÞtrmonto sllmenlar€s, para atend.r I nsc6sldade da
Secr€l8rla MunlclDal de Sãrìdâ
SESSÄO DE DJSÞUTA: Dia 0t deAgosto ds 2022 às 08r30h
FORMALTZAçÃO 0E CONSULTASIO r€t€ddo od¡tàt pãdìrá ser obildo lunto ao Setor
dô Lic¡ta!ôcs do Muntctpto do Reatsza, a padk do dt; rg ¿e ¡nó ¡dlôii. ¿iäiüi
n0râ¡od€ erped{enl0 da pr€16llura, stravá3 de sollcllação vlâ g.msilt Ilcllaøo2@roaleta.pigoÿbr
SISTE[¡A EIETRÔNICOJ COMPRqSNET

Rsaloza, lB ds Julho de 2022.
DIANABAI\4BERG

progækã

rcl€rôndæ d€ lempo srå

o M,romêlê¡ro.
pr.goÿbr
TNFoRMAçÖES: (46) 35254107 ou (46) 3525€105.

Mamelelrc, 18 de lulho de 2022.
FEndéll de OllEka tlâlnârdl

PregoBlra

Avtso DE LtctTAçÁo
PREGÃO ELFTRÔNICO M OT¿¿OZZ - PI.,II¡ - COU hCIS EXCTUSIVOS PARA I\,lE E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 12ÿ2O22.LIC
ITODALIDADE: Regtsko d€ F.êços.

_ - ÏpO: [r€nor preço unttádo po, ¡têm.
OBJETO: Contr¿taÊo do êmpræ para toÁedmento de planlæ omãmontats, mudas de
nonarcs, hsumc s vM, alendendo æ ner6s¡dad6 d6 DeDarlament6 solldla0l6.
@rfm€ epetfiøçóæ € quantdadæ ønlantæ no An*o I - ruht¡o ói ñÈ¡Ëneñöií
RECEBII,IENTO DAS PROPOSTAS: A Brtir dæ OB:30 hdæ do dtâ r 9 dñ I ilhñ d; m;,
tEFlvïNo Do RECEBÍ!4ENTo DAs pRcrposTÆr Atá h osm l¡; dn ¿tiL ;h-;;,
rNlcro DAsEssÄo DÉ D|SPTJTADE pREçosr ås 09:6o ¡r" ¿o oÀo¡-¿ãiñiõ¿ï¡iz*.
tsata ldæ æ reforånc]ð de lmpo Érå ob*Nado o horådo do Brdtl]â IDFì 

-

l99l!_ytnp¡p.*gr.mamentats.govh.A60 tde¡tifiødo no il¡¡i. Íátaçoæ'.
AoUlSlçÀO D0 EDTTAL Sfl6 M.mprægowmamôntab.gwtr e ñmmderro,
pr90Ýb[
INFOR[,|ÀçÖES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8 I 05.

Man€lolro, tB do iulho de 2022.
Fmnciéli de 0llwi6 Målnardl

pGgoeka

oqob. Àou6rçÀO oE 
^p^RELtsoB 

ÉtGtnóNrco6 E 
^cE6sônþs 

p^FA uÍLrado DÂ

^3s€rsoftt^ 
D€ coiluNrcaç^o socrÁL E MRiÈrNo. cou I,eüruó èièL!Ëäö Ëiä"ipARÍcrpÀçÀooEMtcRoEMpitE$EEvpREsoEpÈouENo, - - .

lnrtr d-i-$s{o PNiq: Dt S dâ n@iro d. 2O¡t, Ho,i. ¡¡ Oõ hor.. . l 6 ñtñut6 . Hodft d! &r.fir,vlb¡ Ft a 14.tt (olo¡ilt, c.nro. qurô¡b. qùùo,.Jr, ¡.t.ilr ô r.t.c.rtlvorlo .dbr .rr!d a dt.Èjçto 6 htrE.r.dòr .o o"o"¡n."nro ¿. Lt i.ø.r .ó .[.wwdiilùMrÞr.oovû..o r[. ce.c6ñ¡r.Fwm¡ñ.ñ[,¡!d br.
lnroñ.9er coñDbñ.nt.r. ¡b!ÿai e bn.; ta6r j5t ü¡.
Doh Mniho.. r!d.þrhoda æ¡2L-,/:
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uuNrcÍplo DE MARMELEIRo - ran¡,ruÁ
TERçA-FEIRA, 19 DE IT.JLHO DE 2022 r ANO:VI 

I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1275- r12 Pág(s)

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 19 de julho de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 19 de julho de 2022.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO pR¡UetRO TERMO ADTT|VO AO CONTRATO DE EMPRETTADA
GLOBAL No 15112021 (Vinculado a Tomada de Preços no 001120211

CONTRATANTE: MUNICf PIO OE MARMELEIRO.
CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI

,^'OBJETO: Aditivo de prazo de execuçäo.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços pelo perfodo de 90 (noventa) dias, contados da data de seu
vencimento (1710712022), ou seja, até 15 de outubro de2022
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 14 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 14 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO CO¡¡TRATO DE PRESTAçAO DE SERVTçOS No 073t2022
(Ghamamento Público No 004/2021- PMM - lnexigibilidade n'023120221

CONTRATANTE: MUNICf PIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: BRANCO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestaçäo de serviço médico, clf nico 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, de acordo com Chamamento Público n' 00412021.
VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501 .576,24 (quinhentos e um mit e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro

^ 
centavos).

'PRAZO DE EXECUçAO e VICÊI¡CIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 1 1 de julho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 12 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVTçOSNo 074t2022
(Ghamamento Público No 004/2021- PMM - lnexigibilidade n" 024120221

CONTRATANTE: MUNICf PIO OE MARMELEIRO
CONTRATADA: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
OBJETO: Contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviço médico, cllnico geral, 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, de acordo com Chamamento Público n" 00412021.

IGF
B¡asil

Dlário Oflclal Assinado Eletronicamente com Certificado Pedrão ICP-

8râs¡l e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsórla22OO-Z do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Mun¡clp¡o de Mermeleiro dá garentlâ da autent¡c¡dade deste
documento, desde que v¡sual¡zado através de

http://ww,marmeleiro.o¡.sov.brl no link D¡ár¡o Ofic¡al.
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