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coNTRATo DE PRESTIçÃo DE sERVIços N" 07412022

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02412022)

O nnUntCÍpIO DE MARMELEIRO, pessoajurídica de direito público intemo inscrita no CNPJ/MF sob

o n' 76.205.665/0001-01 , com sede administrativa na Avenida Macali, n" 255, centro, Marmeleiro, Estado

do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) no

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 A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/MF sob o no 31.441.1l5/0001-45, com sede na Rua São Paulo, no 313, sala02,

Centro, Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-010, Telefone (46)3524-1316199925'
7327, e-mail: clinicacerbazzi(¿Dsnrail.corn, representada por seu administrador, Sr. Marcio Cetbazzt

Tavares Cardoso, portador da cédula de identidade civil (RC) n" 13.883.289-9, e inscrito no CPFÀ4F sob

o n'086.727.447-64, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei

8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público

N" 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 2l dejunho de 1993 e suas alterações, bem como pelas

disposiçöes contidas neste instrumento.

Parágrafo Único
Integtam e completam 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 SEGUNDA - 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 l3h e das l7h às22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos

sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 00412021 e de acordo com as

fi abaixo

ubi"
Oocuîrento à5sirrådo diEit¡lnìeDtÈ

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

14.339,00 172.068,001560 I10,30Horas 1300l

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diumo das

llh30 às l3h, e/ou noturno

das 17h às22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

13.368,30 160.419,60127,53Horas 110 t32002

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diumo, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

3.060,72 36.728,64127,53Horas 24 28803
Plantão presencial parc

serviço de médico

E-mail: (46) 3525-8107 / 8105

7:15r52-0300
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2.2Pelo fomecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor

total estimado de R$ 501.576,24 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos).

2.3 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias 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 PAGAMENTO
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 MI.]NICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n" 7 6.205,66510001 -01

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

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N'07412022
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02412022)

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. Do(urìe'rÒåss¡rddod¡É¡tðrrneDre

g v.b #,::ï,:iii,"'l;,1il,T;;l*oooo
' VÊrifktue enl hnps://verific.ìdot.it¡,Þr

CNPJ: 76.205.ô65/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

1200 110,30 I 1.030,00 132.360,0004

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às llh30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas 100

501.576,24Valor Total Máximo Estimado

E-mail: -Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento

pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $l'desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Conforme as discriminadas a lr

CLÁUSULA QUINTA _ DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 A realização dos plantões seráexecutada mediante escalaorganizadapelo Departamento de Saúde, com

aviso prévio, priorizando a coberlura dos plantões com profissionais do quadro de efetivos, suprindo escalas

"descobertas" com profissionais licitados por meio deste processo, bem como poderá ser feito contato

imediato no caso de imprevistos, para qualquer um dos itens apresentados neste Tenno 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 cercam,

em conformidade com a requisição e Nota de Ernpenho.

5.4 O contrato terá vigência de I 2 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até I I dejulho
de2023, adrnitindo 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

para tal a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir da data da

assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
Cornpete ao Contratante:
6.1 Verificar minuciosatnente, 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 inconfonnidades;

6.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçöes da Contratada;

ó.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 como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus etnpregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIN,IA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à CONTRATADA:

g '',ib

CNPJ: 76.205.66s/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61

[lorurlento .l!sindd¿' diElitàlnt¿Íte

I.¿ARCIO CERSAZZI TAVARES CARDOSO

D¡t;,: 12lo712n22 l7: 14 :3î-O.1oO

Veriliqile em Ittp3:/iv*ì if ¡l,1do¡.íti.l)r

Elemento de Despesa FonteConta nldade Funcional Programática
010.301 00162.027 3.3,90,34.00.00.00264

3.3.90.34.00.00.00 303265 10.301 0016 2.027
03.3.90.34.00.00.00287

08.02
r0.301 0016 2.029

E-mail: licitacao(ômarmeleiro.pr.qov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 i 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 execução 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;

7.6 Manter, 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 evenfuais 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 eros 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; Do(utrìenro ãssiñddo dis¡rätrDenre

q vb ri,i:3,:1iffii;,ï1T;s*uo'o¿ 
Veriliqu¿ er¡ hnps://verili(¿dor'¡ti br

CNPJ: 76.205.665/0001-0'l

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

E-mail: 3525-8107 / 8105
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7.8.9 Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas averiguações.

CLÁUSULA OITAVA DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS PARA 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 sançöes previstas nos arts. 86 a 88 daLei 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 0,33o/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 inadimplida;

b) compensatória de até l0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de

qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até 20Yo (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 no 8.666/93;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com 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 deconido 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 notificada para, no prazo de l0 (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 prazo máximo de 30 (trinta) dias e, se procedente, a importância
recolhida pela CONTRATADA será devolvidano prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a oconência 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 FISCALTZAç^O
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fomecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA pennitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização' 
Docu¡nenteâisinôdodis*ôrn,É¡re

q ub ii,i:3;i:lli,1;llllï;:*'0"'o{ ver¡trqu;e;thttos://verifi(ôclor.rti br

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: (46) 3525-8107 / 8105
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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 Depar-tamento de Saúde.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que

resultem de condiçöes 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 fìscalização daexecução 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 fìrmado 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 n'8.666193,
bem como em relação aos prazos, condiçöes e qualificações previstas no Edital de Chamamento Público no

00412021.

CLÁUSULA DÉCIMA_ DA RESCISÃO
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 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,

comprovada a conveniência para a Admin i stração M un icipal ;

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.

S2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n'8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizará, o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em

deconência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Tenno 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 no 8.666193.

$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' Docunrentodss¡nðdodisìr¡rmente

o t¿b yi.::lïi:tr.,'llflîå:scAR00so
{ VêÌrliquê er; hnpsì//vè/¡tr<àdor.iti þr

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: (46) 3525-E107 / 8105
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clÁusula oÉctma sEcuNDA- DA FRAUDE E DA connunçÃo
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), aLei 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 quern 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 beneficios 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 DÉcrMA TERcEIRA - DA PUBLIcAÇÃo E Do REGISTRo
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos do Parágrafo Unico, do art.6l, da Lei 8.666193.

cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contrafual rege-se pelas disposições expressas na Lei n'8.666193 de 2l de junho

de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca de documentos e informações entre as paftes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DECIMA 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 Complementarno 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

como nos demais regulamentos e norrnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,

independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA_SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (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. Documento sss¡n¡do dißit.ì(melt€

q ub ilî::lï:itrïi;,ìTlx:;.l 
oo"'

t veritiqueem lrttps:l/vÊr;li¿ådor,it¡.br

DE MARMELEIRO A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
Marcio Cerbazzí Tavares Cardoso

Contratada
Paulo Jair Pilati

Contratante

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: t¡citacao@marmeleiro.or.qov.br / l¡citacaoO2(Omarmeleiro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADo oo pRRRUA

ExrRATo PARA rurucaçÃo
coNTRATo DE pREsrAçÃ,o nn sERvIços N'074/z0zz

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade n" 024/2022)

CONTRATANTE: UUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: A & M CLINICA CIRURGICA 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 lh30 às l3h 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 mil e quinhentos e setenta e seis reais e
vinte e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA: O contrato terá vigênciade 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, ou seja, até 11 dejulho de2023.

DATA DE ASSINATIJRA 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 -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CÉP 85.615-000
E-mail: licitacao(ômarmeleiro.pr.oov.br / licitacaoO2@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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FERNANDO ALBERTO CAOORE
Prelello Munlcipal

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ÂO
CONTRATO DE E¡,IPREITÀDAGLOBAL N' I5I/202I

{Mnculado 6 Tomada d€ Prêços n"001/2021)
CONÌRATANTE: [4UNICIPIO DE MAR¡]tELEIRO,

CONIRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI

oBJETOT Adlllvo de prazo d€ execução,

PRAZoT Fl€ prorogado o prazo d€ oxecuçáo dos sôrylças pelo perlodo do g0 (nownta)
dld, ønlodos d6dåta d6 sou vehclm€nto (t7107/2022), ou seJa, sló lS dg outubro ds 2022
DATADEASSINATURA0OAoITIVOT 14 delulho ds 2022,
FORO| Comarcs de Mameleiro, Eslsdo do Pataná.

Mameleko, 14 d6 julho ds 2022,

PauloJsl¡Pilali
Pr6f6llod6 MErmeleko

ExTRATo PARA puBLtcAÇÄo

coNTRATo DE PRESTAçÄo DE sÊRvlços No 073/2022
(Chamamenlo Públlco Nt 004/2021 - PMI¡ - tnexlgtbil,dado n 02312022)

CONTRATANTEI MUNICIPIO DE ¡,lARMELEIRO

CO}I-iIAOAI BRANCO E BEHNE CLINICA I¡ÉOICALIDA
0E :onlralaçáodeompresaparaprGtaçåodeserylçomádlco,cilnlcog€ral,lunto
ao L .¿msnlo dg Saúd6 dô Mlrmoloko- PR, para alendlmênto d6 planlão em horádo
oslondldo das llh30 às l3h o das 17h às 22h ds 6egunda a 3exlaloka,6 das o8h ås 2Oh
aos 6åbãdos, domlngos e feiladc, de acordo com Chamamonto púbil@ n. 004/202j.
VALoR TOTAL ESTII\4ADO: de R$ 501.576,24 (qulnh€ntos s um mil o qutnhentG e BÈ
tenlã e sels reals o v¡nle e quakoc€ntavos),

PRAZO DE EXECUÇÄO E V|GÊNCIA: O conkato terá vtgåncta ds 1? (dozo) nEses.
conlados dâ dala do sua asslnalum, ou sla, aló 11 d6 lulho d€ 2023.
DATA DE ASSINAIURA DO CONIRATOT I 2 de lutho do 2022,
FORo| Comarca d€ Marmsl€ho. Eslado do Pamná.

Mamoloko. 12 d6 lulho dd 2022,
Paulo JahPllall

Prole¡lo de Mameleko

ExIRATo PARA PUBTIcAçÃo
CoNTRATo DÊ PRESTAçÄo 0E sERvtÇos N'0t1/2022

{Chamamenlo Públlco Nô004/2021 - PI¡M- lnoxtgtbllóaós¡. O24t2OZ2l
CONTRÄTANIE: MUNICIPIO DE MARI\,4ELEIRO

CONIRATADATA& MCLINICACIRURG|CALTDA
OBJETOT Conlralaçãodo€mprsô pãf6 prgstaçåodo señlço módlø, cllnlcoggral, Junlo
60 D€pådamenlodo Solde d6 Mrmoleko - pR, parå alsndlmonlo do ptEntão sm horá¡io
6lendldo dæ llh30 à3 13h e dil 17h às 22h d€ sågunda I srrlal€lra, o dss 08h âs 2Oh

aos sábados, domlngG s forlad6, d6 acordo com Chamam€nlo públlco n. 004i2021,
VATOR TOIAL ESTIMADO: ds Ri 50't.576,24 (qutnhontos e um mil € qulnhsntG s e.
loñla o 6ols rells o vlnlo oqualro canlrv6).
PRÆO DE EXECUçÄO E V|GÊNC|A: O contråto terá vtgéncta ds 12 (doze) mM,
conladG dadåla d€ sua a$lnatum, ou sela, ató ll dolulhods 2023.
DATA DE ASSINAIUM D0 CONTRATo| l2 d€ lutho d€ 2022,
FORO|Com6@do Mameleko. Estado do Pãraná,

Marm€l6ko, 12 do julho do 2022,

PâuloJakpilail
Prolsltodo Mam6loko

AMSO DE LICITAçÄO
pREGAo ETETRôMCo N. oz¡noz¿ - plt¡u I ExcLustvo PARA ME E Epp

pRocEsso ADMtNtsTFAllvO No 1 24i2022t-lc
MoDALIDADE: Rogtsbo de prcç6,
TlPo: Msnor proçD unilárlo por ltem.

OBJEIO: Contalaçlo d€ 6mp@ pero fomedmonlo do mówb, slondondo æ nsG¡da.
d6 d6 Dapalarunl6 ælidlanl6. @nfoms GpodfiBÉË r quanddadð øElônls no
A¡oxo I -TERMO DE REFERÊNCIA

Da ¡ssessoria/Geani Pauls - Cane-
gadas com sementes, mudas, alimentos
para partilha e para ação de solidarieda-
de, cerca de mil pessoas paficiparam
em Mangueirinha, quinta-feira, 14, da
l7o Festa das Sernentes. Agricultores,
estudantes, profissionais da educação
e de diversas áreas, representantes das
entidades compartilharam sementes,
alimentos e esperança em dias melho-
res,

A festa se constitui como um espaço
de articulação das kabalhadoras e tfa-
balhadores e urna fenamenta 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 aDoio da
Prefeitura de Mangueiriuha, df Secre-
tariq de Agricultura e Cresol.

"E uma alegria enorme perceber a
inrportância da festa regional das se-
mentes para o Sudoeste do Paraná e
para a nossa agricultura farniliar. Fi-
camos muito felizes em ver todo esse
povo aqui", disse Cristiane Katzer, da
coordenação do Fórurn regional.

A Escola Municipal do Campo Os-
valdo Cruz, de Mangueirinha, trouxe a
representação das sementes e a impor-
tância delas para a agriculhrra famiìiar,
conhibuindo com a realização da mls-

Momenlo de parlilha na Fesla das
Sementes, em Mangueirlnha.

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

Leonardo Melgarejo, agtônomo e
coordenador do fórum 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 irnporta mais do que
o presente, porque o futuro é onde se
entendem as nossas gerações."

Ao lìnal da manhã, as crianças par-

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

P¡rtilh¡ das Semcntes
A Festa das Sementes surgiu a partir

do entendimento da importâ'ncia åe ter
um momento para mostrar a riqueza
que existe na região e a grandcia da
agriculhrra familiar, e para fazer o con-
traponto ao agronegócio.

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

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

Mais de três toneladas de alilnentos
foram anecadados e doados a cerca de
100 farnllias em situação de vulnerabi-
Iidade do municlpio de Mangueirinha.
A ação é resultado de uma camoanha
de solida¡iedade promovida pela equi-
pe organtzadora e por quem participou
desta edição da festa.

Na retomadadaFesta de são cristóvão, urlr sucesso
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 Teresinba

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
MUNrclpto oE Do¡suzrilflos -oEpañtMENto DE aoMtNtgTMcÁo
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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 acont'eceu
em 2019 e nos dois anos

para o pessoal que trabalhou
na festa.

A programação continuou
na lgreja Matriz com a cele-
bração da missa do Dia do
Colono e do Motorista. Na
sequência teve a procissão
de velculos pela Avenida l5
de Novembro até o Paroue
Santa Teresinha, para a bên-
ção de São Cristóvão.

Ao meio-dia foi servido
o chunasco para as famf-
Iias, instituições e empresaS
que compraram espetos. Ä
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 temno
colatrorou conosco e o poio
participou". Ele disse que
mais de dois mil vefcul-os,
entre motos, caros peque-
nos e caminhões participa-
ram da carreata. Ao meio-
-dia, cerca de 700 espetos de
churrasco de came bovina e
sulna foram enhegues às
pessoas. Hoje, o conselho
econômico da Igreja Matriz
deve se reunir e avaliar os
resultados da festa.

dõ 08:30 ho6dodla 19dô
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PUBLICAçÄo DOIERMo DE HoMoLoGAçÄo
PREGÄO PRESENCIÀL N" OO3/2022.

0BJET0: PREGÃO pRESENCtA[, psraAoUtstçÃo DE cADEtRÂS LONGARTNA E poL.
TRoNAS PARAo PLENAR|o DACÅMARqDE VEREADoRES 0E Dols vtztNHospR._
EXCLUSIVO PARAMICRO EMPRÊSAS E ÊMPRESAS DE PEOUENO PORTE
Eu. Juaroz Albedon, na qualldade da prsldsnt€ da CåmaE do Dols Vlzlnh6, Estado
do Paraná, consld€nndo o paßc8t da Ssnhorâ pr€goska conslanlo na ala do p.egão
Pr$€nclal no 003/2022, HOMOLOGO o r€foddo proædlnonto ltclåtórto: (LOTE j);ñ
lavor da €mprsa R. D. colrÉRcto DE MÖvEti E eoutp¡lue¡lros Ltb¡, cruÉt n.
06.336,209/0001{7, no vslor tolãl ds R$ 82.660,00 (ollenla 6 dols mll 6 slsc€ntos e
sess0nt6¡Êors) o(LOIE 2)Êm favordaompr.sã R,0. COMÉRC|O DEMôVE|S E EAU|-
PAÀ¡ENTOS LTDA, CNPJ n'06.336.209/0001{7, novator tolal de R$ 0,400.00 (olo mil
0 qualrocenlos r6aìs), s€ndo qus âlendd lodas as fomåildad$ l6€ãls s o rosultado ser
oporlunos convonlonle æs lntelNos dosla Câmara,
ools Vlzlnhos, 18 dejulho de 2022.

Juaroz Albsrton

Prosld6n16
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uz¡NHo8,

8g6bd€ 202,
03 de ag6lo de 2022.
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horárlodo Brællia

w.mprægovemamenlals,govbr s w.mamehlro.
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ln6rNø.r coñDr.F.nt¡at !ùrvar do to¡.. t46lll30 stâ
ooh Meùo¡, t! d.luhodc 2022.
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MUNtCf FtO DE OOtS U¿TNHOS
AV|SO 0E UCÍÂçÃo. ÞREOÁO EtElRôNtCO N. t2!A022
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oE 
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ELEt^ôN'coB E AcEasöntos p^RÂ ûhrr^.Àô õÀ
a65E3gORlÂ DE COI¡UN|CAçÁO þCt^L E MRXE1N6. COM IEM/NS EXCMNõ i^-M-^
PÁRIICÞAçAO OE MICROEMPRES E EMPRESA OE ÞENENO,
l.l.bdr $nao Púhri4: oh !d. n9ô¡b d.202?, Hd. ai o8 hórü. lõ dùdù. Hoódo d. Bráilt..
V0l0r, FS Llq,t7 lolb ù1. c..to.@ir.nfú.quiùo r.r{t, tat.ntd...t. Eanlrvor)
O .dil.l .rtr.a t dl¡Þrhto d6 htù.¡¡.dor ño O!Þ.ilinbñto d. Lt¿drÉ.., ôó r[.
M,dol¡díñhor Þr!ov.b,..o rt.r w,6ñE.EM6.ñ.¡u[ cd,br,
hro@ç&r ónÞ|.ñ!nl!'!r .hva. 6 toñ.: ta6l 35!ô ù4!.
oohv¡úno¡, lôd.luho4&2
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Prefeitura Municipal de Realeza
AVTSO DE LtC|TAçÃo

A PREFEITURA DÉ REALEZA, Estâdo do paraná: torna público s pa¡a co¡hodmsnto
dos lnleGs3rdos qus lará rgal¡zar Llcltaçlo, na sequlnl€ môdalldãdê ð cã¡âct€r¡stÍcâq,
I¡o0ALIÐADE: pREcÁO ELEIRöN|CO N" 123/,å22 - pROCESSO t-lClrlróÁro, r,l"
201/2022-TlPOr MENoR PREçO pOR |lEM,
OBJETo: Fórmulas lnlsnlls e supl€mEnlo allmentares, pâra alend€r a ne@ssldado ds
Socrelaria Munlcloal do Sãúdê
SESSÄO 0E DISÞUTA| D¡a 0i deAs6tode 2022 às 08:30h
FORMALIZAçAO DE CONSULTASaO refoildo oditat Dodorå ser obildo ¡unto m setôf
do Llcltaçõfi do Muntclplo dô Realeza, s padk do d¡; tS ¿e ¡ulho ¿e ZóZZ. ¿uianiei
horåilo de oxpedlml€ da Prolettura, alravás de sollcltaçåo vla s.malli ticllaæoà@rcaloza.
pr.govbr
SISTEMA ELÊIRONIco: coMPRASNET

R€aleza, l8 do Julho dô 2022.
OIANABAI\,IBERG

pregoslra

Pda lodæ s3

(46)352$8107 @ (46) 3525.8105.
i/l€melelre, 18 d€ lulho de 2022.

Frildéll ds Ollrelra i¡alnrdl
pregoeka

l¡

pr0oýbl
INFORÀ¡AçÓESI
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{# DIÁRIO OFICIAT ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

TERçA-FEIRA,19 DE ILTLHO D82022 ANO:VI l

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 1275- rt2 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 PUBL|CAçÃO pn¡metRo TERMO AD|TTVO AO CONTRATO DE EMPRETTADA
GLOBAL No 151/2021 (Vinculado a Tomada de Preços no 001120211

CONTRATANTE: MUNICf P¡O OE MARMELEIRO.
CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI

^ OgJETO: Aditivo de prazo de execuçäo.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execuçäo 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 de2Q22.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 14 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO COTTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS No 073t2022
(Chamamento Priblico No 004/2021- PMM - lnexigibilidade n" 023/,20221

CONTRATANTE: MUNICIPIO OE MARMELEIRO
CONTRATADA: BRANCO E BEHNE CLÍNICA MÉDICA LTDA
OBJETO: Contrataçäo de empresa para prestaçäo 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 Ptiblico 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 EXECUçAO E VIGENCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 11 de julho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de julho de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 12 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO CO¡¡TRATO DE PRESTAçAO DE SERV|çOS No 074t2022
(Chamamento Público No 004/2021- PMM - lnexigibilidade n'024120221

CONTRATANTE: MUNICf PIO OT MARMELEIRO
CONTRATADA: A & M CLINICA CIRURGICA 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 às 22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n'00412021.

tcP
Bras¡l

D=t-

Dlário ofic¡al Ass¡nado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP-

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

O Municlp¡o de Marmelelro dá garantla da autent¡cldade deste

documento, desde que vlsual¡zedo âtrevés de

http://ww.mãrmeleiro,Þr.sov.brl no l¡nk D¡ário Oficial.Medfda Provlsórie 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Bras¡l

Página 2
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

vrururcÍplo DE MARMELEIRo - pennNÁ
TERçA-FEIRA, 19 DE ILTLHO DE 2022 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃo N": 1275- 42 Pág(s)

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 EXECUçAO E VIGENGIA: 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 de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 12 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

AVTSO DE LICTTAçÃO PREGAO ELETRONTCO No 073/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 124I2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de móveis, atendendo as necessidades dos Departamentos
solicitantes, conforme especifìcações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08;30 horas do dia 19 de iulho de 2022.
TÉRMINo Do REGEBIMENTo ons p .

lN¡clo DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREçoS: ¿s og:oo troras ¿o o¡a og oe aqosao de 2ozã
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasgovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

-

AQUISIçAO DO EDITAL: Sites www.comprasqovernamentais.qov.br e www.marmeleiro.pr.qov.br.
INFORMAçOES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 18 de julho de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVISO DE LTCTTAçÃO PREGÃO ELETRONTCO No 074t2022 - pMM - COM TTENS EXCLUSTVOS
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12512022.L¡C

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de plantas ornamentais, mudas de hortaliças, insumos e vasos,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo
I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A oartir das 08:30 horas do dia 19 de iulho de 2022.
TÉRMtNo Do RECEB|MENTo oas p to de 2022.
IN¡CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 horas do dia 04 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obseryado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasqovernamentais.sov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

-

AQUISIçAO DO EDITAL: Sites www.comprasqovernamentais.sov.br e www.marmeleiro.pr.gov.br.
TNFORMAçÕES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 18 de julho de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

IGP
Br:asil,D--

Diárlo Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

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

Medida Provlsória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlcfplo de Marmelelro dá garantia da autenticldede deste
documento, desde que v¡sualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.eov.brl no llnk O¡ár¡o Ofìc¡al.
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