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ESTADo oo pnRRruÁ

Marmeleiro, 27 dejunho de 2022

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Procuradoria Jurídica

Encaminha-se para a análise do artigo 38 da Lei no 8.666193, os autos de Inexigibilidade de

Licitação n' 02512022 - Processo Administrativo n" 13012022, que tem por objeto a contratação de

empresa para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de

propriedade do município de Marmeleiro, as quais foram habilitadas no Chamamento Público nn

00212022 - Processo Administrativo no 04512022 - LIC, como segue:

IDAIR SPEORIN 79340660900 inscrita no CNPJ n" 27.248.77710001-26a

a

a

RENAN DA SILVA SPEORIN IIO74I2O99O inscrita no CNPJ no 46.718.498/0001-23

a LUCAS MELLO DE OLTVEIRA EIREL inscrita no CNPJ n" 40.476.856/0001-52

ELISIANE ALVBS DE ALMBIDA PAISAGISMO LTDA, inscrita no CNPJ n'40.485.600/0001-
01:

Valor M!
quadrado

Valor total
para perlodo
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medida

Descrição

0,7 5 l12.500,0001 1s0.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
Valor Total 112.500,00

Valor M2
quadrado

Valor total
para perÍodo
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medida

Descrição

0t 150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do municipio de Marmeleiro.
0,75 l 12.500,00

112.500,00Valor Total

Valor M2
quadrado

Valor total
para perlodo
de 12 nreses

ltem Qtde
Unid. de
medlda

Descrição

150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
0,7 5 I12.500,0001

112.500,00Valor Total

Valor M2
quadrado

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Unld. de
medida

DescriçãoItem Qtde

I12.500,00u, /)0l 150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total
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ANTONIO MARCOS HAMMES 02553 inscrita no CNPJ n" 22.197.33710001-73:

CARLOS LIMA 72588853900, inscrita no CNPJ no 17.357.22810001-36:

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Item Qtde
Unld. de
medlda

Descrição
Valor M2
quadrado

01 150.000 m'lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
0,75 112.500,00

112.500,00Valor Total

Valor M'
quadrado

Valor total
para perlodo
de 12 meses

Item Qtde
Unld. de
medfd¡

Descrlção

0,75 I12.500,0001 r s0.000 m'lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medlda

Descrição
Valor Ml
quadrado

0,75 I12.500,0001 1s0.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

a GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923, inscrita no CNPJ n" 14.248.36710001-33:

a JOAO JOCIMAR DA SILVA inscrita no CNPJ n' 39.435.651/0001-40:

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

lnforma-se, ainda, que os responsáveis pelos setores de contabilidade e finanças, informam a

existência de previsão de recursos de ordem financeira e orçamentária para cumprir as obrigações decorrentes

da aquisição, indicando a Dotação Orçamentária n':

Não é possível efetuar a vinculação ao processo de chamamento no SIM-AM, pelo que a Comissão

adotou a Inexigibilidade de Licitação a frm de evitar problemas com o Tribunal de Contas.

Segue apenso o processo de Chamamento Público n'00212022'

Cordialmente,

i,. -.. i._, ll. ,.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0l ll0l202l

Valor Mr
quadrado

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Item Qtde
Untd. de
medlda

Descrlção

0,7 5 I12.500,0001 1s0.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

FonteElemento de DespesaConta Funcional Programática
012.0r 18.s41 033 2.058 3,3.90.39.82.02.00476

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Marmeleiro, 27 de junho de2022.

PAREcER conrÁnrr,

Em atenção à solicitação para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o

pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

o Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I - DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos

Obs.: Saldo orçamentário em: 27 10612022

Número do processo/Ano: t3012022
Data do Processo: 2710612022

Modalidade: Inexieibilidade no 02512022, vinculada ao Chamamento Público no 00212022

Objeto do processo Contratação de empresa para execução de serviços de roçadas em terrenos

baldios, praças, parques, cónegos e áreas de propriedade do município de

Marmeleiro, credenciada no Chamamento Público n' 00212022 - Processo

Administrativo no 04512022 -LIC
R$ l12.s00.00Valor Máximo Estimado

Elemento de Despesa Fonte
Saldo

Orçamentário
Conta Órgão/unidade

Funcional
Programática

18.s41 0033 2.0s8 3.3.90.39.82.02.00 0 38.841,91476 12.01

u- dos Recursos Financeiros

Respeitosamente, /) ,l-14 ru ,'\(Jcrnt't9'.
Waldir-Lu iz Lirlz{neye r Junior

Contador
CRC/PR 07tts2to-8

0 - Recursos Ordinários

CNPJ : 76.205.665/0001 -01
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Marmeleiro,2T de junho de2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação, informamos a existência de recursos financeiros para assegurar o
pagamento do processo de lnexigibilidade no 02512022 - Processo Administrativo no 13012022, cujo objeto é
a Contratação de empresaparc execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos
e áreas de propriedade do município de Marmeleiro, Chamamento Público n" 00212022 -
Processo Administrativo no 04512022 - LIC, solicitada de Meio Ambiente, sendo que o
pagamento será efetuado através da Dotação setor de Contabilidade.

Respeitosamente,

do de Finanças

CNPJ: 76.205.ô65/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.or.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-81 07 / 8105
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Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro, 20 de julho de2022

Processo Administrativo n.o 13012022
Inexigibilidade n.o 025 12022

Parecer n." 34512022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação

Trata-se de procedimento visando à contratação direta, pela categoria de inexigibilidade
de licitação, de empresas para prestagão de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,
parques, córregos e áreas de propriedade do Município de Marmeleiro.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se a seus aspectos
jurídicos, excluídos os aspectos de natureza eminentemente técnica, na qual é de responsabilidade
do solicitante ter os conhecimentos específicos imprescindíveis para atendimento às necessidades
da administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Preliminarmente, se faz necessário ressaltar que a regra adotada pelo legislador pátrio, no
caso de obras, serviços, compras e alienações é a obrigatoriedade de licitação, conforme prescreve
o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública díreta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, ìmpessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, tambëm, ao seguinte:
()
MI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure ígualdade de condíções a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualfficação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações".

A Lei n.o 8.666193,de21de junho de 1993,regulamenta o referido inciso XXI, instituindo
norrnas e procedimentos para a realização de licitações e contratos administrativos com a
administração pública. Este mesmo diploma legal também prevê hipóteses em que pode a
administração celebrar contratos sem a realização de procedimento licitatório em situações
peculiares. São casos que podem se enquadrar como dispensa ou inexigibilidade de licitação.tu
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Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitagão
poderá deixar de ser realizada, autorizando a administração pública a celebrar, de forma
discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Desta forma, tem-se como regra arealização do procedimento licitatório, e, como medida
em extremo excepcional, a inexigibilidade.

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

No caso em tela, foi aberto o Chamamento Público n3 00212022 para que empresas
pudessem estar fazendo credenciamento, que recebeu propostas no período de 25 de maio de2022
a22 dejunho de2022. Em se tratando de Chamamento Público, outros prestadores de serviço
podem se inscrever a qualquer tempo.

Tendo em vista que as empresas IDAIR SPEORIN 79340660900; RENAN DA SILVA
SPEORIN 11074120990; LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI; ELISIANE ALVES DE
ALMEIDA PAISAGISMO LTDA; ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983; CARLOS
LIMA 72588853900; GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923; JOÃO JOCIMAR DA SILVA
03702454900 apresentaram a documentação no processo de chamamento público e que foram
consideradas habilitadas pela Comissão Permanente de Licitações, conclui-se pela legalidade da
contratação, ao teor do disposto no artigo 25 dalei n.o 8.666193.

É o parecer.

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmeleiro,20 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n.' 192/2022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de processo Licitatório de no 13012022, na modalidade Inexigibilidade no 02512022, cujo

objeto refere-se a contratação de empres apar-execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças'

parques, cónegos e áreas de propriedade do municlpio de Marmeleiro, credenciada no Chamamento Público

n" 00212022 - Processo Administrativo no 04512022 - LIC.

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

presente data.

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

realização de prévio procedimento licitatório, no entanto, a própria Carta Magna ressalva casos em que a

legislação infraconstitucional confere ao Poder Público a faculdade de contratar sem necessidade de tal

procedimento, conforme de depreende o Inciso XXI do Art.37.

Desta feita a Lei Federaln" 8.666193 excepciona, em seus artigos 24 e25, arcgrade prévia licitação,

ora em razáo deflagrante excepcionalidade, onde a licitação, em tese, seria possível, mas pela particularidade

do caso, o interesse público a reputaria inconveniente, como é o caso da dispensa, ora quando houver

inviabilidade de competição como o previsto, em arrolamento exaustivo, no Att. 25, dal-ei Federal 8.666193'

que trata da inexigibilidade de licitação.

Notamos que no processo foram observados os princlpios legais que são devidos a Administração,

como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os princlpios da razoabilidade,

competitividade e proporcionalidade.

Mediante solicitação feita pelo Responsável pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hldricos optou-se pelo Chamamento Público, onde os interessados puderam fazer seu credenciamento no

período estipulado de 25 de maio de 2022 a22 de junho de2022, ou a qualquer tempo, conforme disposto no

preâmbulo do instrumento convocatório'

Verificou-se junto ao Chamamento que a CPL recebeu documentação dos seguintes interessados:

¡ IDAIR SPEORIN 79340660900, inscrita no CNPJ no 27.248.777/0001'26;

o RENAN DA SILVA SPEORIN ll}74l2}990, inscrita no CNPJ no 46.71'8.498/0001-23;

o LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ no 4Q.476.856/0001'52;

O ELISIANE ALVES DE ALMEIDA PAISAGISMO LTDA, iNSCTitA NO CNPJ NO

40,485.600/0001-01;
o ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983, inscrita no CNPJ no 22.197.33710001-73;

o CARLOS LIMA 72588853900, inscrita no CNPJ n" 17.357.22810001-36;

o GUMORVAN DE SOUZA 06203199923, inscrita no CNPJ no 14.248.3671000I-33l'

o JOAO JOCMAR DA SILVA 03702454900, inscrita no CNPJ no 39.435.651/0001-40.

Os quais estão de acordo com o as exigências do art. 27 daLeide Licitações, e que foram consideradas

habilitadas pela Comissão Permanente de Licitações.

Assim, após o exame do processo, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e

apto para que seja dado prosseguimento às

É o parecer,

subsequentes.

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 1

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiio.or.qov.br / licitacaoO2(amarmeleiro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525'8107 I 8105
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TERMo DE RATIFIcaçÃo DE INEXIGIBILIDADE DE LICITaçÃo N" vzstzlzz
pRocEsso ADMTNTsTRATIVo r,rcrraróRro N" 130 I z0zz

Vinculado ao Chamamento Público n" 00212022

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer n" 34512022, elaborado pelo Procurador Jurídico do

Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada
no artigo 25 daLei 8666193, através das empresas:

o IDAIR SPEORIN 79340660900, inscrita no CNPJ n" 27.248.77710001-26;
o RENAN DA SILVA SPEORIN 11074120990, inscrita no CNPJ n" 46.718.498/0001-23;
. LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ n" 40.476.85610001-52;
. ELISIAITIE ALVBS DE ALMEIDA PAISAGISMO LTDA, inscrita no CNPJ n" 40.485.600/0001-

01;
. ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983, inscrita no CNPJ no 22.L97.33710001-73;
. CARLOS LIMA 72588853900, inscrita no CNPJ n" 17.357.22810001-36;
¡ GUIMORVAN DB SOUZA 06203199923, inscrita no CNPJ n" 14.248.36710001-33;
¡ JOAO JOCIMAR DA SILVA 03702454900, inscrita no CNPJ no 39.435.651/0001-40.

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão
Permanente de Licitação nomeada pela Portarian" 6.597 de 0l de outubro de202l, como segue:

a IDAIR SPBORIN inscrita no CNPJ n" 27.248.77710001-26

a RENAN DA SILVA SPEORIN IIO74I2O99O inscrita no CNPJ n" 46.718.498/0001-23:

a LUCAS MELLO DE OLIVEIRA inscrita no CNPJ no 40.476.856/0001-52

a ELISIANE ALVES DE Ä,LMBIDA PAISAGISMO LTDA, inscrita no CNPJ n'40.485.600/0001-
01

Item Qtde
Unid. de
medida

Descrição
Valor Mt
quadrado

Valor total
para período
de 12 meses

0,7 5 I 12.500,0001 150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
Valor Total 112.500,00

Qtde
Unid. de
medlda

Descrição
Valor M2
quadrado

Valor totsl
para período
de 12 meses

Item

I12.500,0001 150.000 m'/ano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
0,75

112.500,00Valor Total

Valor M2
quadrado

Valor total
para perlodo
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medida

Descrição

0,75 112.500,0001 150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Valor M2
quadradoItem Qtde

Unid. de
medida

Descrição

112.500,000,7 501 150.000 m'lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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112.500,00Valor Total

Valor M2
quadrado

Valor total
para perfodo
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medida

Descriçño

0,7 5 I12.500,00150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
01

112.500,00Valor Total

a ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983, inscrita no CNPJ n" 22.197.33710001-73:

¡ CARLOS LIMA 72588853 inscrita no CNPJ n' 17.357.22810001-36

a GUIMORVAN DE SOUZA 06203I inscrita no CNPJ n" 14.248.367l000f -33

JOAO JOCIMAR DA SILVA 03702454900, inscrita no CNPJ n'39.435.651/0001-40:a

Valor total
para perlodo
de 12 rneses

Qtde
Unid. de
medida

Descrição
ValorMl
quadradoItem

0,7 5 l 12.500,0001 150.000 m2lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

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

Objeto: Contratação de mão de obra para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,

parques, córregos e áreas de propriedade do município de Marmeleiro, conforme demanda do Departamento

de Meio Ambiente de Marmeleiro - PR, credenciada no Chamamento Público n' 00212022 - Processo

Administrativo no 04512022 - LIC.

Marmeleiro,2l de julho de2022.

de Marmeleiro

Valor total
para perlodo
de 12 meses

Valor M2
quadradoItem Qtde

Unid. de
medida

Descrição

I12.500,00150.000 m'lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
0,7 501

112.500,00Valor Total

Valor M2
quadrado

Valor total
para período
de 12 meses

Item Qtde
Unid. de
medida

Descrição

0,75 112.500,0001 150.000 m'lano
Contratação de mão de obra para execução de serviços de

roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro.
112.500,00Valor Total

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - ÇEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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PORTARIA NO 6.597,D8IO DE OUTUBRO DE 2021.

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

o pREFEtro Do MUNIcf p¡o oe MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art.
51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composição da Comissão Permanente de
Licitação, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

| - Presidente: Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matricula 1194-0:
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrfcula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço priblico municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente.

Art. 20 São competências da Comissão Permanente de Licitaçäo:
I - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisiçöes e

contratações;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
ill - redígir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitaçäo;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitação ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestação;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicaçäo de pen4liflç$,qs-qo-s
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento; r-Yr)l-trKE L()¡'/'1

lX - Exercer outras atividadôs correlatas ao processo licitaØrôRIGINAL

Art. 30 A nomeaçäo se dará pelo prazo de 01 (um) ano, WËAd?
recondução da totalidade de seus membros.

Art. 4o O trabalho dos membros detentores de carg
remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso l, da Lei no

de setembro de 2013, observado o disposto nos $$ 30 e 40, do mesmo artígo.

www.marmeleiro.pr. gov.br

rlA
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Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020,

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

Marmeleiro, 1o de outubro de2021.

P R PILATI
de Marmeleiro

CCINFERË CO¡¡
O ORIGINAL

0 i itiil, 2022

Publlcado no DOE de Edição no 1083, de 10 cle outubro de2021

www.marmeleiro.pr.gov.br

ATURA
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
lEn¡o DE R^Tt¡tc¡cÀo D¿ tNExtctn[tD^DE DE !tql^c,{o N 0lqr¡t

¡Ro(r:so 
^DrilNtsfl 

Árÿn u(trrúnto ñ t.!fu¡o¡t
' VÍrnùdnÍCl.n!ñdlr tlùl¡.o.. 0ñr!0t,

Irb N6h r.¡iõ. lt¡ niÍ.¡dô { l,¡r(.r rt !4 !n¡,1:, dùdo FtÒ ¡eùrù hrH.. ¿n ¡t'iht¡to,
@hø !o9{.otlir Fk(oñhrdo, itrdhrk lr6l¡lù¡lld.d. dr Lkhtlo fidùi.itrdi iÞúnlgo:t d¡ kt
ffiJ. ilFtl' dß ñrÞrÉ$:

. lD^lRSttAnlNTtl¡0ólúÐ0,1i(ilhño(MJ.r17J{i,7ttlmot,rtl

. nf,N^N¡^8il,V^ßr¡OÂrNll07alhlt0,hßìhnoCNrt.'¡t.7tt,¡tiðmt.r:
I LÙC^t ¡lElIO ItfOllvElll^ ¿lllEll, liriltr no(Nt', ñ. ¡i,¡7t lgD00L!¡:¡ El,lsl^ll^LVt-tDt^LNllD^P^13^ClSiloLlD^,inrilhnnCNt,Jrr¡0,¡t5.1@00OLOt:
. 

^Mll)¡l(tnl^tl(:OsllÁNilE3r¡l$!¡llel,h(ilûid(:¡'t',n 
t¡ttr,rtrxn0lrl:t c nr,osl-l^t^r¡lrmilqm,hdliñdcN¡r^-t7_!t7r¡M00t,ról

¡ (iUll(nlV^l [[iolrZAft)0tltetll,iRilhnrCNf,r' t4,t¡t,tûtnî0t.Jll

ItRüO DE n^r1nO(trO Dt tNII(t0il,tñ^Dt: DE t.tctt^(¡o N¡¡?nott
t8ochlo 

^DINIsn,rt[,0 
r,tctf^tónþ N. r!ø0Ir

Vl!shdo rú (ti¡trñ.¡to Ptbtkn no 00¡d0¡t
ÈrD ¡Fril. ìtho, n.¡ niln.¡do Þ l'æd f trta0tt dnhdu Fln fnsndur,utdbdô M{ilt.¡nlr,

rú rdôr.n{u.orln'NI¡.oilhùib,ßdhDt. riùrdrtl¿¡¿!t. t*e.di tudrßiri¡ iô.rb2t¡rt¡
¡6tì, inÝ¡itu!ñ¡M:

. (i(X¡lffOnODn(il¡^31¡lt^.|¡nihd'(Nnl(.{6,tô1,11ù1ûrLtlr

AUDrÊNcrA púBLtcA pREsrAÇAo DE coNTAs

Eu Mario Mrkolo Tak¡yrnEgul, Prslldr¡l. do Conrclho d6 Admlnls[açåo do lnalllulo

ds Saúd6 d€ Doh V¡rlihot.lsov no Uso d! mtnhß sülbutÉct dc þrdo æm 6l6ts
Munlc¡p6lr n'l2l 1/2005 ârtlgo8. r 2177n017 adtoo 3d, tnctro lil, Gonvo@ â todô! qu!

lñlóñr paE r àudßnclå púbÌca dô p6!bç¡o dr æntâi do tnriltuto d6 Sãúde de

Ool! VLlnhd.lSDV noñcfãntrlh Hdplt.t p¡ó.Vds, ¡odta 04 dâ !!dto d. zoz,6.
18:00 hô@ pdmôlm chamâdá G t0:16 hoß! Úguftfa ch¡m¡d¡ a oc¡ rcillæd¡ no

ludllólo d. CamaE Munlclpâl d! Vorredors. ifiurdr m Ru¡ SouÈ Nrvd . nô 3gS,

Ccnùo, nr c¡dâd. dc oobVìzlnhos, dhdo dopEEná, m r sGgulnk ôd6n dodla:

L Ptó¡ltç{odo Conl!!do lô Quådrln.llc dê 2022.

Doi.Vì¿lnhor.04

TAKAYANAGUI
ISDV

AVISO DE
DE REALEZA, Estado do

roallzar
MODALIDADE:
1982022.llPO:
OBJETO: PEDFÁS IRRE.

JOSIANE ELIAS DASILVA
P.æ. Coml$áo do Llcltsç¡6

Á (oñtlñ¡o (ìE d$! frø¡fttÞ¡dú N hor d!rhmib dduidr tsh Coñnrb ¡illmkdè
. l t0t'È01 ddôo'úrud!:01l.qn¡

Þ

JO^O ,OClÀl^R D^ SILÿÁ 0lt0!aC9t0, lnrlh ñ
ßnil¡ ¿.!! rrøñúdL¡úi 14 rrñú ilr rLhil!{n.Gh'ù tsh rñnñ ¡úhril. tr
l irdi n'l t07 dù0t ¿!ldilmd.:et.srD¡w

û"flld¡l- LlC,
M6ddn rl d.þrh.&20r:.

ilÁr3 t^ûrE r^R^ voc0 lrD¡, ù*f ih ¡o (NI'J.. 1!.rot.rieruoLsol
dñ¡lo ètdod¡ Fl¡(tñhb lkmñeFd!

0n0ù

_ tERMo DE RÁTtFtcAçÄo 0E DtspENsA DE LlctTÀçÄo N" 0i6i2022
Fundam$tado no lnclso il do art. 24 da [€t 9.666/93, RAitFtCO a 0|SPENSA 0E
tlCllAÇÄO n.0t6Æ022, culo obj€to ó a @ntrâtação d6 0mpr6a Dara rcallzæão da
mflulmção provônllva d¡ Cåmarr do Vactna m8rø B|oIECNO modeto BT 11d0/100,
!érlo 2012.424, lolsda na Ljnldade do Csnt¡o de Ssúdo, n6 t€m6 ds documontæ¡o
æ6lada åo ProcesoAdm¡nlrkallvo n0 140/2022.
Aconlrôlåçåo dov€tô ser conq€llz6dE nos lomo6 da olaboEç¡o elolusdr p6l6 Comt!-
råo Pmansnle de Llc¡laçáo nomaadâ p€le podaria n"6.597 úo pdmotrodó outubro d€
dolg mll s vlnlg o um, como s@uo:
Contratsdå: REvtMEDtC EQÚtpAMENloS MÉDtCOs LTDA, tnsrita no CNPJ n"
27.074,498/0001-93.
Vålorlolali R$ 1,380,00 (um mll s lrczent$ s ollenta reals).
Pagam€nlo: O pagam€nto será rssllzrdo alá o 15. (dóclrio qulnto) dia úlll do m¿s sub.
squgnlo à €ml$åo ds nolr fßøl.

Mamolelro, 2t dejutho d6 2022,
Paulo Jahpil¡ti

prelello

TERMO0E RAT|FTCAÇÄO DE DTSPENSAOE L|CITACÄO No Of7/2022
Fund_amenlado no lncls ll do ail. 24 da Lel 8.666193. RAT|F|CO a DISPENSADE LtCt-
lAçÄ0 n"0't7/2022, culo oblsto á å contmtaçåo de émøæ pa,ã rc¡tz¡c¡o ¿ã nan".
l€nç¡o p¡evônl¡vô o @rellvs d6 oqulpamsnlG lsborstorlrìs do Munlclpb, ¡londsndo
c ne6sldad6 do Dspsdamenlods S6úde, noslmGdadocum€nlðçáo@!t!d¡ ¿o
Prærlso Admlnlshãllvo no 116/2022.
A_co¡l¡8t!ç¡o dov€rá sr concrollzâd! nos lomos da €låboração ehludå pola Comlr.
Båo Pomlnfile do Llc¡lrç¡o nomoada pll¡ podarh nô 6.597 ðe pdmelrc dó ouluko de
dols mll s vinl6s um, como s6gu€:
Contalsde:ALÐONDRE CoRDEIRO JATfl, lnscdta no CNPJ n! l7,73B,7BgOO0,t-30.
Vrlùlolal: R$4,340.00 (quako mlt e kezontd ø qu€ront! r66ls).
P6gamsnlo: O prgamlntó será roaltzldo 6tó o 

.lS¡ 
(dáctmo quiiìto) dts úfl do mâ6 sub-

6€quenle å 6mlsäo da nola llscal.

Mameteho, 2i delulhode 2022.
PãuloJalr Pllôt¡

pr€l€lto

EXIRcro PARA puBLtcAçAo
TERCEIRO IERMO AÐITIVO AO

coNlRATo DE L0cAÇÄ0 DE BEM tMÖvELN. t43iz0tg
Vlnculsdoå Dlspens Dor Jusilncailva nô029n0í9

LOCATARIO: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
LOCADORAT LUCIA PADTLHÀ

OBJETo: adillw d€ prazo de vlgôncla conlrstuâl @m roålusle de valor Delo lndlco æu-
mulado no sno do IGP.M da locsçåo do lñóv€l lo€llzadô na Rur Emlilo i,laono GleÍ.
n' 165, C€nlro, Cldade d6 filamelelrc, Paraná - CEp BS,6tS.O0o, edtfc¿dõ ¡ob¡o o
Lol6 qrbr¡o n! 11 (oeo)- Romaneonto, da Ouad6 no 3g (l¡lntã o ollo), com ároô då
578,00m¡, matdculsdojunlo æ.Roglstrods lmóvets Comarca de Mamelóiro- loOlìclo,
maklculs n0 6.218, com umå år€a €dllic6ds de aproxlmadamenlo 192,00 m'., lmóvei
doll¡nadoæMwu Hlslörlø do MamsblooC6sd6 prsl6 sb ¡ssponssbilùBdedo
Dåpadamsnto d6 Eduilçåo s Cultura.
VALoR REÂJUSÍADO: O valor msnsat s6rá realu6tado, @ñ bæ no tndtco do lcp-
.M ænrulado no úlllmos 12 (doz€) moss (10,i009%), pãrslndo o votor moßal de
R$ 952,94 (novægnlos 9 clnqugnls e dols r€tls e novsnls e ouako cenlav6) D.ra R$
I .054.91 (ffi mI s clnquonla s qualro reals s novenla a um æniavo), øm valoi ionkotu-
8l lolal de R$ 12,ô58,92 (doze m¡l 6 selscmlos o clnquontr ôolb ráats o noventa I dols
cenlavos) prra o-porlodo do 12 (doz6l msæ,
PRÆO 0E VIGÊNC|A| pslo pcrlodo de 12 (doz€) ns6, a coñtû ds data do vonctmen-

!:o.d_o. 
¡qnllqþ.q!!rqlu4 .25t07t2022],, ou 6ald, at6 25 da lulho do 2023.

DATA DE ASSINAIURA DOADIIIVO: 21 do lutho dô 2022.
FORO: Comdrca ds Mrrmloko, E6tådodo Éa¡aná.

l¡amslsho. 21 dsluthodô 2022.
Pôuto Jak pilðil

. Prcfsllo de Mamslelro

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISO DE ALTERAçOES

A PRÊFEIIURA DE REALEZA, Estado do prranó, tona públ¡co o para conhoclmento
dos lnleressado! que houvoram Ellotacô€s no sdflal abalrdi
MODALIDADE: PREGÄO ELETRONIbO N" f1E/2022 PROCESSO LICITATORIO: N"
184/2022TIPO: MENoR PREço pOR llEM
OBJElor Fomaçáo d€_Rsglslrc do PEços para fulu6 e ewnlual ãqulslçåo de medlca-
m€nl6 ! srem ullllzadG pdâ Sesstarla Muntctpal do Sôúd€ púUl¿a, ñs Fåmáda do
Pronlo Al€ndlmonlo Munldpsl do R€atôza
¡6 alloruç66 eslão dlspostæna qurntidads ds €sdeclma¡s admlildas.

Rsatsza,2l dr Juthodo 2022,
DIÁNABAMBERG

prsgoeka

- AvtsoDËUctTAçAo
A PREFEITURA DE REALEZA, Estddo do prfaná; toma públl@ o para conhec¡mnto
dE lnlsHs€d6-qu€ fará rsåtlzårLlcllsçåo, nE segulnle mädeildede s 6reclsrlsi6: 

-

MODALIDAOE: PREGAO PRESENCIAL No I26/2õ22
PR9qESSO LtCtTATÖRtOi N¿ 1522022 - TtpO: MENOR PREçO pOR |TEM
OBJETOI CmlEl8çlo de FotuElond támtco Etotldstg pred¡oVrådenctC em alendhrnto
:!9S3!91a.{.ElgfSálrquituE e do E6porto, podondo scrd¡do pæ qLrrc wtartæ
ABERIURADAS PRoPOSTAS| 0¡a 01 do A{610 d€ ZOZZ. ¡¡ OO:OOH
qqSSÀO DE DISPUIA| D¡a 04 d€Ag6tode?022, òs 0gi00H
FoRMALIZAçAO DE CoNSULTAS: O rsf€rtdo editat poderá s€r obüdo I psrtkdo dtr 22
daJulho, durantrohorádodo orp€dt€ntedå prole[urà, atrav*Cercilc|li;aoUie.ndi
liclla€oz@resleza.plgovbr

Realsza, 21 do Jutho de 2022.
DIANABÀMBERG

pregøka

Prefeitura Municipal de Cruzei¡o do Iguaçu
PREFEIIURAMUNICIPALOE CRUZEIRO DO IGUAçU. PR.

AVTSO No0i

PREFEITURAMUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAçU . PR,
AVISO N" 01

TO¡¡iADADE PREÇOS Nô OOZ2O22
APrÊlellurå Munlc¡TI de Cruzelrodo lguaçuiÞR, lorna públlcoque laú rest¡zar no locål €
dalårbalxo, llcllaçåo na modslldad€ doTomadadg prôÇ6, doacordo mm as condicðos
padlcularr! do Edltal, dE Let n.. 8.66€/93, 6uas al€rriõú e Ocmds normu ãm ,Jrloi
querogom I wlåda,
OBJEIO: O obþlo do pr6€nt6 lermo ó uma TOMADA DE PRECO mrâ conhatåcåo
de BmpH.$psc¡allz8da pa¡a ex€cução d€ 1.935,00m2 do pavim€itacáo poilódrie
øm p8dræ lre0ular6 no DhtrltodB Foz do Choplm do munlctþlo, conforie pianilha de
€x€cução o cronoormr llnanceko,
DATAE HoRADEABERÏURA:23 d€ aqosto do 2022, òs 09:00 lnovo horæì.
ENTREGA DE EDTTAL E |NFoRMAçôËS: o Edilat € seus ancxòs Þodcm sir ¡atkados
na sodo då Prlfellurs. n6 dtæ útrls das 0i:30 àr lli30 e dæ 13:0ó às t7t0o horæ;¿u
alEvú8 d6 webpaoÊ: hípt/w.cruzâlrcdolguscu.pr0ocb/ e demals lnfomæ¡æ stÞ
vôr d0 l.lsfom (0xx46) 3572.8018, 16r {0xx46) 3572-800i,
Cruzelrcdo lguaçu/PR, em 2'l dsluhodo 2022.

Mãrcelo Junlor Frrehå Soatss
Pr$ldents da Comtlsrods L¡cllãção

É

_ AV|So.DE L|CIAçÄO
pREGÄo ELETRôNtco N, oisno22-pMM

pRocEsso A0t!ÏNtsTRÀTtvo N" I 262022-UC
TIPO: [,]€no¡ pr€ço olobâl por ll!m.

OBJElol Conkslaçáo do gmpræa parà fome-clmmio do sém.n bovlno ou6 srá d6.
llnado ão Prog[ma da Melho¡amenlo Gsnóllco, confome Lel Munlclorl n. 2.503/17.
8lôndmdo as f,€cðlldadgs do Dopadamotlo do Aqdollura sAbaslælin€nto. conlom;
ospsdl¡øçóæ s qusntldadG conslantæ noArexol - IERMO DE REFERÊñCÁ.
RECEBIMENTO 0AS PROPOSTAS:Apadk das 0Bi3O horæ do dto 22 d6 blh;d6 2022.
IERMINO DO RECEBIMENIO DAS PRoPOSTAS: Aló ås 09:00 hor$'do dla 0S d;
e6to de 2022.
lÑlcto D,A sEssÄooE DtsptJTADE pREçOSr à6 ()grOO ho6 do dtr 05 do 6g610 do 2022
På6 lodô8 æ rrlerânciæ d€ l€mpo æú obsruådo ohdrádodo B¡Glil¡ l-DFt.
LOCÁL: ww.comprô!0ovomsmentah.goÝbr'46!0 ldonllÍedo no llnk. Ì¿[âcö6..
AaUlSlçAO D0 ÊDllr{-: Sltæ W.6mFasgowmamsnlats.goÿbr o ww.mrindelrc.
p[90ÿDr
INFORMAçoES: (16) 3525€107ou (16) 3525-810S.

MrmelolD,2l dolùlho dr 2022.
Fmclåll d€ ot¡vckÊ MCnrdt

pE0ælm

HORA

nå

vó!

dlæ úlsb dag

d6mCs lnlom!Éss dra.

F J6lor Fsmln 30â6

0l 11 2¡t It,tt ¡m,t2 16,r¡tf4

î¡ lt0,J0

IJfr
!ú

M{ñl¡lù. :l ù Jul[o d. t0l1
.Ltc.

Cruzdm do 21

coml¡rlo dc LJdbçto
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMo DE RATtFlceçÃö DE DrsÞENsA DE LrctrAçÃo No 017t2022

Fundamentado no inciso ll do art. 24 daLei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAç AO no 01712022, cuio objeto é
a contrataçäo de empresa para realizaçäo da manutençäo preventiva e corretiva dos equipamentos laboratoriais do

Municfpio, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde, nos termos da documentaçäo acostada ao Processo
Administrativo no 1 4612022.
A contrataçäo deverá ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, como segue:
Contratada: ALEXANDRE CORDEIRO JATTI, inscrita no CNPJ no 17 .738.788/0001-30.
Valor Total: R$ 4.340,00 (quatro mil e trezentos e quarenta reais).
Pagamento: O pagamento será realizado até o 15" (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à emissäo da nota fiscal.

Marmeleiro, 21 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito

TERMO DEiRAT|FIGAçÃ9 DE:tNEXtGtBil-tDADE DE,LlClrAçÃO:N1'025/2022 P,ROCESSO
¡orvriÑisÏñÃf¡ÝöL¡Ciräiðiñió Ñtìàõ,toã2'vinèu¡"do ao rGhämämentörPtlbt¡co,nþ ooztzozz

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer no 34512022, elaborado pelo Procurador Jurldico do Municfpio, nos termos
em que opina pela contrataçäo, mediante lnexigibilidade de Licitaçäo fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através

das empresas:
¡ IDAIR SPEORIN 79340660900, inscrita no CNPJ n'27.248.77710001'26;
o RENAN DA SILVA SPEORIN 11074120990, inscrita no CNPJ n" 46.718.498/0001-23;
. LUCAS MELLO DE OLIVEIRA ElRELl, inscrita no CNPJ n'40.476.856/0001-52;
. ELISIANE ALVES DE ALMEIDA PAISAGISMO LTDA, inscrita no CNPJ n'40.485.600/0001-01;
. ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983, inscrita no CNPJ n'22.197.33710001-73;
. CARLOS LIMA 72588853900, inscrita no CNPJ n' 17.357.228/0001'36;
¡ GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923, inscrita no CNPJ n' 14.248.367/0001-33;
. JOAO JOCIMAR DA SILVA 03702454900, inscrita no CNPJ n" 39.435.651/0001-40.

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissäo Permanente de Licitaçäo

nomeada pela Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de2021, como segue:
. IDAIR SPEORIN inscrita no CNPJ n' 27,248.77710001-26:

RENAN DA SILVA SPEORIN 1I074120990 inscrita no CNPJ n' 46.71 8.498/0001'23:a

no CNPJ n" 40.476.856/0001-52:

o Munlcfplo de Marmelelro dá garantla da autênticldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no l¡nk Diário Ofic¡al'

0,75 112.500,00m2lano
Contrataçåo de måo de obra para execuçåo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, cÓrregos e áreas de
orooriedade do municfoio de Marmeleiro.

01 150.000

Valor Total

112.500,000,7501 150.000 m2lano
Contrataçåo de mäo de obra para execu$o de serviços
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

de roçadas
áreas de

oropriedade do municfpio de Marmeleiro

rcP
Brasil
'D=t

LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIREL inscrita
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
tvtuNlcÍr,Io DE MARMELEIRo - pnnartÁ

s EXTA-FEIRA, 22 DE IULHO DE 20?2 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EpIçÃo N": 1278- 1a Pág(s)

0,75 1 12.500,0001 150.000 m2lano
Contrataçäo de mão de obra para execução de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
propriedade do município de Marmeleiro.

112.500,00Valor Total
a ELISIANE ALVES DE ALMEIDA PAISAGISMO LT inscrita no CNPJ n" 40.485.600/0001-01

a ANTONIO MARCOS HAMMES 02 inscrita no CNPJ n' 22.197.337 10001'7 3:

Item

a CARLOS LrMA 72s88853900 inscrita no CNPJ n' 17.357.228/0001-36:

GUIMORVAN DE SOUZA 062031 inscrita no CNPJ n' 14.248.367/0001'33:

JOAO JOCIMAR DA SILVA 03702454900 inscrita no CNPJ n' 39.435.651/0001-40:

a

a

Prazo: 12 (doze) meses
Objeto: Contratação de mão de o
córregos e áreas de propriedade do
Marmeleiro - PR, credenciada no C

Marmeleiro, 21 de julho de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

tËp

contar da data da atura do contrato.
bra para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques,

município de Marmeleiro, conforme demanda do Departamento de Meio Ambiente de

hamamento Público no 002t2022 - Processo Administrativo n" 04512022 - LIC

Diário Oficial Assinado Eletron¡camente com Certificado Padrão ICP

Brasil e Protocolado com Car¡mbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Municlpio de Marmeleiro dá garantia da autent¡cidade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww,marmeleiro.Þr.gov.brl no l¡nk 0iário oficial.
Bnasil

Valor Mr
quadrado

Valor total para
perlodo de 12

me808
Item Qtde

Unld. de
medlda

Descrlçäo

1 12.500,000,7501 150.000 m2/ano
Contrataçäo de måo de obra para execuçåo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
orooriedade do município de Marmeleiro.

1 12.500,00Valor Total

Valor M'
quadrado

Valor total para
perlodo de 12

meseS
Qtde

Unld. de
medlda

Descriçäo

0,75 112,500,00m2lano
Contratação de mão de obra para execuçåo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
orooriedade do municíoio de Marmeleiro.

01 r 50.000

1',lValor Total

Valor M'
quadrado

Valor total para
periodo de l2

meses

Unld. de
medlda

DescriçäoItem Qtde

0,75 1 12.500,00mtlano
Contratação de mäo de obra para execuçáo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
orooriedade do município de Marmeleiro.

01 150.000

1 12.500,00Valor Total

Valor M'
quadrado

Valor total para
período de l2

meaoa
lûem Qtds

Unld. de
medlda

Descrlçåo

0,75 1 12.500,000l 150.000 mtlano
Contratação de mäo de obra para execuçäo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
oropriedade do município de Marmeleiro.

1 12.500,00Valor Total

Valor M'z

quadrado

Valor total para
pelodo de l2

meaeS
Item Qtde

Unld. de
medlda

Descrlção

0,75 1 12.500,00150.000 mtlano
Contratação de máo de obra para execuçäo de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de
orooriedade do município de Marmeleiro.

0't

1 12.500,00Valor T
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TCEPR
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Detalhes processo licitatório

tùÌ

Voltar

ttrt*

Ent¡dade Executora l r'ruucÍpto DE MARMELEIRo

Ànoÿ 2922 |

No licitação/dispensa/inexigibilidade*

:
Modalidade* i

Número edital/processo* I ßry2122

Instituição F¡nanceirâ

Contrato de Ërnpréstitno

s"rl.a lf ¿n p ! ll lF.t,c_r?l r d.e"

- Processo Admin¡strativo no

locSlzozz - LIc, contratação de etnpresa para execução de serviços de roçadas ent

r l:crrenos baldios, praças, pðrques, córrcgos e áreas cle proprleclade clo munlcfpio

ide Marmeleiro.

1201 1854 10033205833390398200

*]
I

"l

Descrição Resumídä do ôbjetot

Dotação Orçamentárlat

Preço rnáximo/Referência de preço -

R$"

Dâta Publ¡cäção Ternto ratíficação, ZZ I Ol I ZOZZ

Data de Låncamento do Eclital

Data da Abertura das Propostas

Há ftens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de PaftfclpaÇão Para EPP/ME?

Tata-se de obra com exigência de subcontratação de EPPIMF?

Há prioridade para aquisições de microenrprcsas regionais ou loca¡s?

Datô Canftrlâmento

CPF¡ 8148028931 (Lol¡gUI)

Perc(,ntual ¿e partfctpação: 
| 6,99

https://servicos.tce.pr.gov.brÆCEPRI/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1


