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ESTADO DO PARANÁ

coNTRATo DE pREsrAçÃo nn srRvrços N. 073/2022
(Chamamento Público N' 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02312022)

O MUI\ICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoajurídica de direito público interno inscrira no CNPJ/MF sob
o no 7 6.205 .665/000 1 -0 I , com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro, Estado
do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n"
4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATANTE; e a empresa BRANCO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.082.836/0001-39, com sede na Rua Bolívia, no 1661,
Bairro Luther King, Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85605-410, Telefone (41)99940-
0002, e-mail: melinabco@grnail.com, representada por sua administradora, Sra. Melina Branco Behne,
portadora da cédula de identidade civil (RG) n" 8.849.255-2 SESP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o no

066.252.889-18, de ora em diante denominada CONTRATAI)A, sujeitando-se às normas da Lei 8.666193,
subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público No
004/2021, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - EMBASAMENTO LEGAL
Este contrato reger-se-á pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como pelas
disposições contidas neste instrumento.

Parágrafo Único
Integram e compleiam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Chamamento Público n" 00412021e seus anexos,
juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGI]NDA - DO OBJETO E VALOR CONTRATUAL
2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço médico,
clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro -PR, para atendimento de plantão em
horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos
sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 004/2021e de acordo com as

abaixo:

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

01

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

llh30 às 13h, e/ou noturno
das l7h às22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

Horas 130 I 560 110,30 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 lt0 1320 121,53 13.368,30 160.419,60

03
Plantão

serviço

presencial para

de médico
Horas 24 288 127,53 3.060,72 36.728,64
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GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

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 I10,30 I1.030,00 132.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576,24

2.2 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
total estimado de R$ 501.576124 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos).

2.3 No valor contratado jâ estão incluídas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.

2.4 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMBNTo
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária
Eletrônica, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a
adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da
licitação e Contrato de Fomecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205.6651000 I -0 1

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS No 073t2022
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02312022)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do FGTS,
válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da 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 emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

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

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

, Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx.

E-mail:

85.615-000

- Telefone: (46) 3525-81 07 / 81 05



Ëb I1

MUNICipIO DE MARMELEIRo r(

ESTADO oO pnRRNA

$2' O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a dafa do efetivo pagamento
pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $ I 

o desta Cláusula.

cr,Áusur,A QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Conforme discriminadas a

CLÁUSULA QUINTA - DoS PRAZoS, vIGENcIA E cRITÉRIo DE REAJUSTE
5.1 A realização dos plantões será executada mediante escala organizadapelo Departamento de Saúde, com
aviso prévio, priorizando a cobertura dos plantões com profissionais do quadro de efetivos, suprindo escalas
"descobertas" com profissionais licitados por meio deste processo, bem como poderá ser feito oontato
imediato no caso de imprevistos, para qualquer um dos itenÅ apresentados neste Termo de Referência.

5.2 Os serviços serão executados, conforme solicitação do departamento, onde a empresa contratada deve
encaminhar o médico que irá prestar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato.

5.3 Os serviços deverão ser executados em caráter prioritário em razão do interesse público que os cercarn,
em conformidade com a requisição e Nota de Empenho.

5.4 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 1 1 dejulho
de 2023 , admitindo prorrogação nos termos do art. 57 da Lei 8666193 .

5.5 Havendo prorrogação, o valor_contratual poderá ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se
paru tal a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC , ã parlir da data da
assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA snxrA - DAS oBRrcAÇÕrs n¡. coNTRA,TANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade na execução dos serviços prestados,
conforme as especificações constantes do Edital e da proposta;

6.2 Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades;

6.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;

6.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.5 Disponibilizar para contratada condições estruturais e instrumentais para adequada execução dos
serviços;

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem corno por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DAS oBRIGAÇÖns nn CoNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

264 10.301 0016 2.027 3.3.90.34.00.00.00 0
265 10.301 00162.027 3.3.90.34.00.00.00 303
287

08.02
10.301 00162.029 3.3.90.34.00.00.00 0

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr,gov.br/ licitacaoO2@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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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 decorrentes da boa e perfeita éxecução do
objeto.

T.2Realizar atendimentos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretor do 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 dos serviços;

7.4 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos
de iminente perigo de vida ou obrigação Legal;

7.5 Responsabiliza-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar aos pacientes;

7.6Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando ao Município de Marmeleiro,
sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias e tributária;

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

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

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

7.8.2 Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza, com o pessoal de sua
contratação, necessários à execução do contrato, inclusive os encargos relativos à Legislação Trabalhista,
Previdenciária, Acidentes de 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 relação aos serviços descritos no objeto deste contrato, bem como não divulgar, sob
nenhuma forma, os dados e informações referentes ao atendimento prestado aos pacientes;

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

7.8.6 Emitir relatório mensal, para o Departamento de Saúde, contendo a prestação dos serviços realizados,
a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas da empresa;

7.8.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou effos na elaboração desse
faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda de descontos;

7.8.8 Ser rigoroso na pontualidade da execução do serviço, não prejudicando os objetivos da
municipalidade;

CNPJ: 76,205.665/0001 -01
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7.8.9 Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas averiguações.

cr.Áusur,n oITAvA DAS snNçÕns ADMTNTSTRATIvAS rARA o cASo DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

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

8.1.2 Multa:

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

b) compensatória de até l0o/o (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até 20%o (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
art.79 da Lei n' 8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar corn o Município de Marmeleiro pelo prazo
de até 02 (dois) anos;

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

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos princípios
do contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificadapara, 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 administrativa ou judicial.

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

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações que se

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

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

cLÁusuLA NoNA - DA Frsc ALrzAçAo
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

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 85.615-000
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9.2 O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será de
responsabilidade do Diretor do Departamento de Saúde.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração 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 das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre
as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parágrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8.666193,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Chamamento Público no

004t202r.

CLÁUSULA DÉcIMA _ DA REscIS.Ã.o
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 daLei 8.6661931'

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,
comprovada a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

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

$3" A CONTRATADA indenizaút o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAs ALTERAçÕEs coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1'da Lei n'8.666/93.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente 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.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
,' Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 -

E-mail: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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CLÁUSULA DÉcIMA sEGUNDA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), a Lei Federal n.' 12.84612013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que-seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA _ DA PUBLIcAÇÃo E Do REGISTRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei 8.666193.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA _ DA LEGISLAçÃo APLICÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 5.666193 de 21 de junho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral
dos Conhatos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DA TRANSMISSÃo DE DoCUMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou
outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUsULA DÉcIMA sEXTA _ DoS cAsos oMIsSos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições 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 do
Consumidor, na Lei Complementar no 723, de2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
como nos demais regulamentos e norrnas adrninistrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉTTvTa - SUCESSÃo E F,oRo
As partes firmam o presente instrumento em02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado
do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro, 12 de julho de2022.

E MARMELEIRO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA
LTDA

Melina Branco Behne
Contratada

Paulo Jair Pilati
Contratante

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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ExrRATo PARA puslrcaÇÃo
coNTRATo DE pREsrAçÃo oB sERvIços N'073/z0zz

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02312022)

CONTRATANTE: ITIUTTryCÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: BRANCO E BEHNE CTÍNICA VÉPIC¡. LTDA

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 I I h30 às l3h e das l7h
às 22h 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 mil e quinhentos e setenta e seis reais e
vinte e quatro centavos).

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

sua assinatura, ou seja, até I I de julho de 2023.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de julho de2022

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 12 de julho de2022.

Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 1

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I I'105
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Prefeitura Municipal de Salto do Lontra Biodiversidade e solidariedade na Festa das sementes
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Da ¡ssessori¡/Geani P¡ula - Cane-
gadas com sementes, mudas, alimentos
para pafilha e para ação de solidarieda-
de, cerca de mil pessoas participaram
em Mangueirinha, quinta-feira, 14, da
17" Festa das Sementes. Agricultores,
estudantes, profissionais da educação
e de diversas áreas, representantes das
entidades compafilharam sementes,
alimentos e esperança em dias melho-
rcs,

A festa se constitui como um espaço
de adiculação das habalhadoras e ha-
balhadores e uma ferramenta de resis-
tência, defesa, multiplicação e partilha
das sementes crioulas, contribuindo
para a soberania do campo e da cidade.

O evento foi organizado pelo Fórum
Regional das Organizações e Movi-
mentos Sociais do Campo e da Cidade
do Sudoeste do Paraná, e teve aÞoio da
Prefeitura de Mangueirinha, da Secre-
taria de Agricultura e Cresol.

"E uma alegria enorme perceber a
importância da festa regional das se-
mentes para o Sudoeste do Paraná e
para a nossa agricultura familiar. Fi-
camos muito felizes em ver todo esse
povo aqui", disse Cristiane l(atzer, da
coordenação do Fórum regional.

A Escola Municipal do Campo Os-
valdo Cruz, de Mangueirinha, trbuxe a
representação das sementes e a impor-
tância delas para a agricultura familiar,
contribuindo com a realização da mís-

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

Partilha das Sementes
A Festa das Sementes surgiu a partir

do entendimento da irnportâ-ncia àe ter
ufn momento para mosftar a riqueza
que existe na região e a grandeia da
agricultura familiaç e para fazer o con-
haponto ao agronegócio,

Padre Vagner Raitz, coordenador
diocesano.da Ação Evangelizadora, pa-
dre Ademir, do municlpio de Verê, è o
padre Francisco. de Mangueirinha, rea-
lizaranr a bênção das semlntes e mudas
que foram compartilhadas, além das
cestas de alimentos entregues na ação
de solidariedade.

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

Mais de três toneladas de alimentos
foram anecadados e doados a cerca de
100 famflias em sihração de vulnerabi-
lidade do municfpio de Mangueirinha.
A ação é resultado de uma campanha
de solidariedade promovida pela equi-
pe organrzadora e por quem participou
desta edição da festa.

i bdo{od'qertrr.n.. 6ùÿhoq ¿o¿
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FERNANDO ATBERTO CAOORE
Prôfello Munlcipal

I

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
EXTRATo PARA PUBLIoAçÄo

PRIMEIRO IER¡'O ADIfIVO AO
co¡¡tRATo DE E|\4PRE|TADA GLOBAL N" r51/2021

(Vlnculâdo a Tomada de proç¡s n'001/202j)
CONIRATANTEi MUNICIPIO OE MARMELEIRO

CONTRATADAI AMG ENGENHARIA EIRELI
OBJETO:Adlllvo d€ prazo ds execução.
PRAZO: Flca porcgado o prazo dê gxefl@ dos sedlçæ polo perfodo do 90 (novsnla)
dlæ, @nlador dadala de su vehclmonlo (17107/2022). ou æJa. aló iS do oulubrcdo 202i
DATADEASSINATURADOADITIVO: 11 de jutho do 2022,
FORO: Comarca de Marmele¡rc, Esladodo paranå.

Mamotoko, .t4 dôlútho d€ 2022.

PauloJak Pllall

Prcfeilod6 Mam€leko

ErIRATO PARA PUBLICAçAO
ooNIRATO 0E PRESTAçÄO DE SERVTçOS No073/2022

(ChEmamenlo Pùbllco N" 004/2021 - pMÀ¡ - tno¡tgtbiltdadø î" 023t2022\
CONTRATANTEi MUNICf PIO DE MARIVELEIRO

CO' IADA: BRANCO E EEHNE CLÍNICAMÉDICALIDA
Ot- -:onlrålãçåo deenpEa p3ra prælaçåode servlço médlco, cllnlcogoral,lunlo
ao Mamenlo de Saúdede Mamsloiro - PR. para alendtmonlo ds plMlåo €m ho¡årto
$l€ndldo das 11h30 às 13h e dæ l7h às 22h do 6egunds â sexta.lrha. o das 08h às 20h
aos såbádos, domlngos e lariados, d€ æo¡do æm Chamamento publlco n. 004/2021.
VALOR TOTAL ESIIMADo: d6 R$ 501.576,24 (qutnhenlos o um m¡t o qulnhsnlG e 6s.

PRAZO DE EXECUçAO '12 (dozs) nssos,
conlados da dala de 6ua ãsslnalura. il sla, alå 11 dsjulho do 2023,

Momenlo de padilha na Fesla das
Sementes, em Mangueirlnha.

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

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

"Se nós todos somos sementes, se
todas as nossas ações são semeaduras,
nós 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 final da manhã, as crianças par-

quako ænlaws).
E VIGÊNC|A: O conlrato torå vlgôncla de

Na retomada da Festa de são cristóvão, urTr sucesso
DATA 0E ASSINAIURÂ00 CONIRATo: 12 d€ lulho de 2022.
FORO; Comar6de Mamslslro, Esladodo Pãroná.

Mamelo¡ro, t2 delulho d€ 2022,
pEUlo Jalr pllatl

Pr€lello ds Marmoleho

EXTRATo PARA PUBLIcÂçÃo
coNTRAro DE PRESTAçÄo oE sERVtços N.074/2022

(Chsmamenlo Públlæ Nô 004/2021 - pMM - tn€xtgtbiltdaden" 024t2022)
CONTRATANTEI MUNICf PIO DÊ MARMELEIRO

CoNTRATADA: A & M CLINICA CIRURGTCALTDA
oBJETOì Conlralaç¡odeemprN parap6taçåodeservlço mádlco, clfn¡cog€rsl.lunto
æ Dep6rlåmenlod6 Saúdsd€ Mamôlslto-pR,para alcndimenlodoplanláoimhorárlo
eslsndldo dæ 11h30 às l3h Edæ 17h às 22h de sogunda I sextaJ8ka, s das o8h à3 20h
aos sóbados, domlngG e f€dados, de eodo com Chamãmento públlco 0. 001n021.
VATOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501.576.24 (qulnhontos o un m¡l e qulnh€ntos € s
lonla e srlr ¡oals ô vlnlo equslro æntaws).
PRAZO 0E EXECUçÄo E vrcÊNCtA: O contrato terá vtgånc¡a de 12 (doz€) mæes,
ulad6 da datads Eua asslnôtura. ou æla, alå fi dôlulhode 2023,
DATA DE ASSINATURA 0O CONTRATO: I 2 ds iutho de 2022.
FORO: Comarødo Maruleko, Estadodo Paraná.

Marmsbko, l2 dô lulho de 2022.

Paulo Ja¡r Pilali

Prelollo dr Mamslolro

_ AvtsoD€UctTAçÀo
pREcÄo ELETRôN¡Co N" ozg¡æz - pr¡u I excLustvo PARA ME E Epp

pRocEssoADMtNlsTRATtvO lf t2{t2022.1tc
MoDALIDADE: Rsdsto de prcç6.

- \< TlPot ti,lônor F€ço unitårlo por ltom.
oBJETO: Cmbd4ão de emFw p¿6lmectnolo do móvob, Elendendo æ nffi¡dâ-
q6 d09 D_elgllltglE rylqbnt6, mlm 6podÍ€É6 o qwddadG ønstant6 no
Ansxo I -TER¡,IO DE REFERÊNCIA

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

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
MUNrClptO æ æt3 Mz¡NHOS- OEp¡RTMENtO OE ÀOMtNtStmCÁO

-Eroro 
d.tùbrtoFdc tut6tôl 

^brd. 
Fqtrðd. p4çor, Cña4b. t.@.¡¡ìtot ¡. ttmt2

Prhdo hm &itoo & Cdttrto n @t¿02 . A. O, B#t. _ BùdF¡ d. LhÞ.u trd¡ . CNÞJ ;.or,g.¡0tMr.0r.
E¡h dffinto.rt¡ChFnÍ$t n. t.te6 rc Ot&b Oftt.t Et.td.b-wdhrbûuñklNløñ,bi&oÞ

JdcB - A 52" Festa de São
Cristóvão, no fim de sema-
na reuniu, mais uma vez,
a comunidade de Arnpere.
A última edição aconteceu
em 2019 e nos dois anos

para o pessoal que trabalhou
na testa.

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 vefculos pela Avenida l5
de Novembro até o Paroue
Santa Teresinha, para a bén-
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 sorteio da rifa
com 50 prêmios e matinê.

Frei Vilmar Potrich,
pároco de Ampere, des-
tacou que a promoção
"foi um sucesso. o temoo
colaborou conosco.e o poio
participou". Ele disse que
mais de dois mil velculòs,
entre motos, caros peque-
nos e caminhões participa-
ram da caEeata. Ao meio-
-dia, cerca de 700 espetos de
churrasco de came bovina e
sufna foram enhegues às
pessoas. Hoje, o conselho
econômico da lgreja Matriz
deve se reunir e avaliar os
resultados da festa.

{ü
Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

FEOIS'MB
PUBtIcAçAo Do TERMo DE HoI\¡oLoGAçÄo

PREGAO PRESENCIAL N" OO3/2022,
oBJETO: PREGÄO PRESENC|AL. påraAOU|S|ÇÄO DE CADETRAS LONGARTNAE pol.
TRONAS PARAO PLENARIO DACAMÂRADE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS/PR.-
EXCLUSIVO PAFÂMICRO E¡¿IPRESAS E EI¡PRESAS DE PEQUENO PORTE
Eu, Juarêz Albodon, na qualldade de prGldenl€ da Câmara do Dob Vl¿lnhos, Eslado
do Pô¡aná, coßldefando o pat8cet da Senhora pregoelta conslanls na slâ do prcgâo
Pros€nclal no 003/2022, HoMOLOGo o ref€ildo proc€dlmonlo llc¡laló¡lo: (LOIE l);m
lavor da emprda R, 0. coMÉRclo DE MÖvEts E Eoulp¡l¡euos Llb¡, ctÉ¡ n"
06,336.209/0001-07, no valor totat de R$ 82.660,00 (oilonta € dots mil r stscsntos e
soss€nlarcals) e {LOTE 2)mfavorda smpræa R. D. COMÊRC|ODE MóVE|S E EAU|-
PAMÊNTOS LTDA, CNFJ n0 06.336,209/0001.0?, no vãtd totat dô R$ g.400,00 (o¡to mil
0 qualrcc€nlG r4h), s€ndo quo rlondd lodæ as fom¡ildsds legab e o r6ull;do ssr
opoduno I convenl€nls aos lnlerc!æs drslã Câmara.
Dols Mzlnhos, l8 dolulho d€ 2022.

JuatezAlberlon
presld€nte

RECEBIMENTO DAS PRoPOSTAS| Aparlhdõ 00:30 hqæ do dia ig d€ lutho de 2022.
IERMINODORECEBIMEMODAS PRoPOSTAS:¡{ó àOç0túædodaû3dêffi dem
lNlClO DASESSÄODE DISPTJTADE PREÇOS: b 09:60hoËdodta03 dêeabdê 2022.
Pam lodæ æ rclerêndæ d€ lompo srá obæNado o hdtio de Brællta {OF}.'

l99l!,-yry.g]¡plC$qye qarentais.gwbr'A60 tdentiñ{ado m Ínk - [¿¡bçõ6'.
AOtllSIçAo DO EDIALr Silð M.mprægffiamtds.goubr e unj.mmetetro.
pr.govbi
INFORMAçoES: (46) 3525-8107 @ (46) 352sJt05,

MamsH@, t8 deiÍþ de 2022,
FEndéf d€ OliwiË Mâlnadi

pregæiø

AV¡so DE LtcllAÇÄo
pREcÁo ELFtRÖMco M o¡¡¿ozz - pt¡r"r - co¡¡ ir¡Ns EXcLUsMos pApâ ME E EpppRocEsso ADMtNtstRATtv0 ¡f t2ÿ2022.1tc Prefeitura Municipal de Realeza

AV|So DE LtCtfAçAO
A PREFEITIjRA 0E REALEZA, Estado do paruná, torna púbtico e parã conhEctmento
dos_lnleressados qus lafá reållzar Llcltåção, na s€gulnl€ modãt¡dads; cãft l€ilsltæsl
M-oDALTDAÐE: PREGÄO ELETRöNtCó N" 123/'i022 . pnOCesso LlcirÀiÖÌiro, ñ,
201/2022- TlPor NIENOR PRECO POR |TEM.
oBJEIO: Fómuhs lnlant¡s e iupl€menlo allmentarG, para alsnd€r a ngcossldads da
Særolaila Muñlclpal do Saúdo
SESSAo DE DISPUTA: Dla 0t dsAsosto ds 2022 às 08i30h
FoRlvtALlZAçÃO DE CONSULIASiO retertdo odilat pod;rá s€r obttdo tunto ao Sstor
de Llcllações do Mun¡clplo do Roaleza, a psrltr do dia f9 ds Julho do 2ô22. du;;lo;
h0rárlo de oxpedienls da P¡sfs¡lura, alravés d6 sot¡cllação vla s-malt: lclla€02@roaleza.
plgotrbI
stslEMA ELEIRôNtco: coMpRAsNEt

DE f[8 0E

d. thll0É!!, .o ¡ll.

OSJETol
horlallç¿s,

ønfore

wmenlâls,

úslols mÁrExo l-
dæ 08:30 hdæ do dia I I

à6 0g m ho6 do dia 04 de a!6to de 2022.

MUNtchto oE DorgMzùlos
AVTSO DE uCrtAçÁO . pnEOÂO Et€rRôNtCO

rcferènc{æ de ld¡lo så

352il107 ù (16) 3525{t05.
Ittõneleio, 18 de i¡ho de æ22,

Fdrdl do O¡veiã M¿inddì

hqárlo do B6llla (DÐ.
ldenlitcado no link - licllaÉ6'

w.øTrægffinarenlals,gwbr s w.mamdelrc.

N! r2U02?

tu hl.r.t.dor tu D!Þ.dr¡.ñr. d. tki¡É.r, io .¡.

u4t.
L- R€aleza, 18 do Julho de 2022.

OIANABAMBERG

Pregoeka

prgwbr
tNFoRrltAçÖEs: (46)

R€Sæi¡¿
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TERçA-FErRA, 19 DE JLJLHO DE 2022 ANO:VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO lrP: 1275- 42 Pág(s)

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

Marmeleiro, 19 de julho de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO pR¡lUerRO TERMO AD¡TIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA
GLOBAL No 151/2021 (Vinculado a Tomada de Preços no 001120211

CONTRATANTE: MUNICÍPIO OC MARMELEIRO.
CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: Aditivo de prazo de execuçåo.

- PRAZO: 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
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 14 de iulho de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 14 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO COTTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No 07312022
(Chamamento Prlblico No 004/2021 - PMM - lnexigibilidade n" 023120221

CONTRATANTE: MUNICf PIO OT MARMELEIRO
CONTRATADA: BRANCO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA LTDA
OBJETO: Contrataçåo de empresa para prestaçäo de serviço médico, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de
Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 1 t h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a

sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 00412021.
VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501 .576,24 (quinhentos e um mile quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro

centavos),
PRAZO DE EXECUçÃO e VICÊtlClA: 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 PUBL|CAçÃO COTTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No 074t2022
(Chamamento Público No 004/2021- PMM - lnexigibilidade n" 024120221

CONTRATANTE: MUNICf PIO OE MARMELEIRO
CONTRATADA: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
OBJETO: Contrataçäo de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 00412021.

rcP
Briasil

O,rno Or,.,., orr,nado Eletronicam"nt. *t C".t¡1..¿o p.¿rgo lC;-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo ScT de acordo com a

Medida Provisória2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclplo de Marmelelro dá garantia da autentic¡dade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.or.sov.brl no link Diário Ofic¡al.
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