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Marmeleiro, 05 de julho 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 Licitagão no 02712022 -Processo Administrativo n" 13912022, que 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 Ogh er 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como
atendimento médico clínico das 07h30 às I lh30 e das l3h às 17h, para suprir eventual ausência
de profissional da classe no hor¿irio padrão de atendimento, a qual foi habilitada no Chamamento
Público n'00412021 - Processo Administrativo n' 10612021 - LIC, como segue:

G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.22110001-23:a

^

01

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno das

llh30 às l3h, e/ou noturno
das l7h às 22h, em dias úteis
(de segunda à sexta-feira)

Horas 130 1560 I10,30 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 ll0 t320 121,53 13.368,30 160.419,60

03

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERAIISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados
nacionais e locais

Horas 24 288 127,53 3.060,72 36.728,64

04

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 1200 I10,30 I l.030,00 132.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576,24

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.or.oov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Prazoz 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato.

Informa-se, ainda, que os responsáveis pelos setores de contabilidade e finanças,
informam a existência de previsão de recursos de ordem financeira e orçamentâna para cumprir
as obrigações decorrentes da aquisição, indicando a Dotação orçamentária no:

Não é possível efetuar a vinculação ao processo de chamamento no SIM-AM, pelo que a
Comissão adotou a Inexigibilidade de Licitação a fim de evitar problemas com o Tribunal de
Contas.

Segue apenso o processo de Chamamento Público n'00412021

Cordialmente,

(^b ^*'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l ll0/2021

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

CNPJ: 76.205,665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.oov.br / licitacao02@marmele¡ro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNICIPIO DE MARMELEIRO

n#ffinunior

o3 r

ESTADo oo pRRRUA

Marmeleiro,05 de julho 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:

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 orçamentári o em: 05 107 12022

VI- dos Recursos Financeiros

Respeitosamente,

a

Waldir Luiz
Contador

CRC/PR 07tt52lo-8

Número do processo/Ano: 1,3912022

Data do Processo: 0s10712022
Modalidade: Inexigibilidade no 02712022, vinculada ao Chamamento Público no

00412021
Objeto do processo: 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 I 3h e das I 7h às 22hde segunda
a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como
atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das l3h às l7h, para
suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de
atendimento, a qual foi habilitada no Chamamento Público n" 0041202I -
Processo Administrativo no 10612021 -LIC

Valor Máximo Estimado R$ 501 .576,24

Conta Orgão/Unidade Funcional
Programática

Elemento de Despesa Fonte Saldo
Orcamentário

264 10.301 0016 2.027 3.3.90.34.00.00.00 0 204,9t
265 10.301 0016 2.027 3.3.90.34.00.00.00 303 83.291,91
287

08.02
10.301 0016 2.029 3.3.90.34.00.00.00 0 130.8s6,l 8

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
303 - Saúde 150lo vinc. s/ rec

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Marmeleiro, 05 de julho de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação, informamos a existência de recursos financeiros para assegurar
o pagamento do processo de Inexigibilidade no 02712022 - Processo Administrativo no 13912022,
cujo objeto é 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 1 th30 às 1 3h e das 1 7h às22hde segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos
e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às I th30 e das l3h às l7h, para suprir
eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual foi habilitada
no Chamamento Público n" 00412021 - Processo Administrativo no 10612021 - LIC, solicitada
pelo Departamento de Saúde, sendo que o será efetuado através da Dotação
Orçamentária indicada pelo setor de Contabil

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.SQy.bll]þIA_qa.q0?@natmeleirs.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro,20 de julho de2022.

Processo Administrativo n.o 139 12022
Inexigibilidade n.o 027 12022

Parecer n," 347/2022

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação

Trata-se de procedimento visando à contratação direta, pela categoria de inexigibilidade
de licitação, de empresas para prestação de serviços médicos para atendimento em plantão.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se a seus aspectos
jurídicos, excluídos os aspectos de natureza eminentem ente 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 direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
()
MI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da leí, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensdveis à garantia do cumprimento das
obrigações".

A Lei n.' 8.666193, de2l de junho de 1993, regulamenta o referido inciso XXI, instituindo
norrnas e procedimentos para a realização de licitagões e contratos administrativos com a
administração ptlùlica. Este mesmo diploma legal ømbém prevê hipóteses em que pode a
administração celebrar contratos r"- ã realizalão de procedimento licitatório em situações
peculiares. São casos que podem se enquadrar como dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Á),V
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Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação
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 arcalização do procedimento licitatório, e, como medida
em extremo excepcional, a inexigibilidade.

O artigo 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 n.o 00412021 para que empresas
pudessem estar fazendo credenciamento, que recebeu propostas no período de 15 de junho AèZOZL
a 12 de julho de 2021. Em se tratando de Chamamento Público, outros prestadores de serviço
podem se inscrever a qualquer tempo.

Tendo em vista que a empresa G CIRINO RODRIGUES LTDA apresentou a
documentação no processo de chamamento público e que foi considerada habilitada pela Comissão
Permanente de Licitações, conclui-se pela legalidade da contratação, ao teor do disposto no artigo
25 da Lei n.o 8.666193.

É o parecet

Ederson berto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmeleiro,20 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n.' 1,9412022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de n' 13912022, na modalidade Inexigibilidade no 02712022, cujo

objeto refere-se à 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 às22hde segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem

como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência de

profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual foi habilitada no Chamamento Público no

004/2021- Processo Administrativo no 106/202I - 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 
^rt.175, 

condicionou a prestação de serviços públicos à

rcalizaçáo 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 Federal no 8,666/93 excepciona, em seus artigos 24 e 25, a regra de prévia

licitação, ora em razáo de flagtante 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 Art, 25, daLei

Federal 8.666193, que trata da inexigibilidade de licitação.

Notamos que no processo foram observados os princípios 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 princípios da razoabilidade,

competitividade e proporcionalidade,

No caso em tela, foi verificamos que foi aberto o Chamamento Público n" 00412021para que os

prestadores dos presentes serviços pudessem fazer o credenciamento.

Verificou-se junto ao Chamamento que a documentação apresentada pela empresa G CIRINO

RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.221,1000t-23, está de acordo com o as exigências

do art. 27 daLeide Licitações, a qual foi considerada habilitada 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 demais etapas subsequentes.

É o parecer,

4**,Q*
Coordenadora da Unidade de Controle Intemo

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenlda Macall, n' 255, Centro - Gx' Postal 24 - CÉP 85.615-000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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TERMo DE RATIFtcnçÃo DE INExIGIBILIDADE DE LICTTAçÃo N" 0z7tz0zz
pRocESSo ADMINISTRATIvo LICITATÓnIo N" t39 12022

Vinculado ao Chamamento Público n" 004/2021

Pelo presente Termo , frca ratificado o Parecer n' 34712022, 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:

G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.22110001-23:

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela

Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria no 6.597 de 01 de outubro de 2021,
como segue:

G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.22110001-23:

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

a

t72.068,00

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

11h30 às l3h, e/ou noturno

das l7h às22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

Horas 130 1560 110,30 14.339,0001

1320 121,53 13.368,30 160.419,6002

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas 110

288 127,53 3.060,72 36.728,6403

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

Horas 24

132.360,001200 I10,30 I 1.030,0004

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às I lh30h, e/ou das

l3h às 17h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas 100

501,576,24Valor Total Máximo Estimado

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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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 llh30 às l3h e das 17h às 22hde segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados,

domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às l7h,
para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual

foi habilitada no Chamamento Público n' 00412021 - Processo Administrativo no 10612021 - LIC.

Marmeleiro,2l dejulho de2022

Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: marmeleiro'or.qov'br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARIA NO 6.597,D81O DE OUTUBRO DE 2021.

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

o pREFEtro Do MuN¡ciplo DE MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçöes e de conformidade com o disposto no art,

51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

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

| - Presidente: Ricardo Fiori, Matrlcula 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, Matrícula 1194-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matricula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a funçäo o

membro de maioltempo de serviço priblico municipal e, na falta de um

membro, assumirá o suplente.

Art. 20 Säo competências da Comissäo Permanente de Licitação:
I - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisiçöes e

contratações;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
.!ll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
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 penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento; CONFERI CO^Á

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licit$óqfttGl,"*AL

Art. 3o A nomeaçäo se dará pelo pøzo de 01 (um) ano, 
il?9fr.$1oZ?

reconduçäo da totalidade de seus membros.

Art. 4o O trabalho dos membros detentores de oargo efet
remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso l, da Lei
de setembro de 2013, observado o disposto nos SS 30 e 40, do m

www,marmeleiro.pr. gov.br
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Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2Q20.

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

Marmeleiro, 1o de outubro de2021

R PILATI
de Marmeleiro

CONFERË CO¡.4
O ORIGINAL

0 i :tit,. 2922

Publicado no DOE de Ediçäo no 1 083, de 1o de outubro de 2021

P

www.marmeleiro.pr. gov,br
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Marmrhko, 21 dolulhode 2022.
P6uloJak Pllall

Profdlto de Mamol€ko

AUDtÊNcrA pùBLlcA pREsfÁçÁo DE coNTAs

Eu M¡do Mâkolo Tã*åysnrgul, Pr6lld.nlc do Conslho de Adñl¡llkeçåo do lnrtlluto

dq SEúdô do Þol! Vl¡l¡hgs.lsov, ¡o uso da olnha3 ¡klbulÈó! de.ædoøm e lltr
Munìclp8b no 1211n005 rrilgo 6ô ô 2177n017 artigo 30. ìnclso lll, @nvm s todos quô

lnlorór.¡ Þ¡E . eudlånda Þúbll{ ds p¡ælâdo do @rtái do tnsiltulo dè S¡ùtc de

Dol.Vl¿lnh6-ls0v. nme frñlaôL H6pìlrl Pró-Vtda. no dtå 04 de ãgostoda 2022, es
l8:@ hoE! plmclm chrmãdr r l8:tõ hor.! r.gund¡ chrmda r rcr Ëlll¡ad! no

åudllólo dã C¡maE Munbip.l d. Vlrcedoruo, !¡luâdr nâ Ruâ Souã N!vö. , n" 305,

Crnto, n¡ c¡dâdr dô Doh Vdnhæ, ôltado do PsE¡á, cm a !.0uhl. ord.m dodlã:

I . Prcslaçlo do Conlår do lo Qurdrlmc![o do 2022,

Dol! Vlrlîho!,0{

MARIO TAKAYANAGUI
tsov

JOSIANE ELIAS OASILVA
Præ. Comb!ào ds Lldlaçõ$

AV¡SO DE LrcrTAçÃo
Paranå, lomå públlco eA PREFEITURA DE Eslsdo do

dd r€all¿ãr nå !€gulnlo modâlldrde
126t2022MODALIDADE:

OBJEloi Cohalrç¡o de
llPor MENoR PREçO POR llEM

El€Udsla Prcdlstf Gldandal 0m alrndlmmlo
a S€q€larlr da

DÉ Dla 04 àt
2022,às
08:00H

OE edllål podorá sor obl¡do s pa¡lhdo dls 22
d6 Julho,durãnle o horárlo doexpodlånlo

Ro.lôzã,.2l do Julho do 2022.
DIANABAMEERG

Prego6lra

TERMo DE RATTFTCAçÄo DE DISPENSADE LtctTAçÄo N"0i6/2022
Fundamenlado no lncls ll do arl, 24 da Lel 0.666ß3, FÁllFlCO ä DISPENSA DE
LlClfAçÄo n" 0162022, culo obloto ó a contntaçåo de emprffi psr¡ reallzaçåo da
manulenç¿o pr€venllva d8 Cámarã d€ Vaclns mrr@ EIOTECNO modêlo BT 1100/400,
Bórle 2012.121, lolEda na Unldôdo do Conlro ds Saúde, n6 lermos da docum€ntôçåo
acGlada æ ProcüloAdmlnlÊlrallvo no 110i2022,
Aconlrôläçåo dgvgrá ser concrellzada n6 lsmos d6 elaboraçáo sloluada pelå Comls.
såo P€manenle ds L¡cllaøo nomoåda pela Porlaila n" 6,597 do pdmelrc de oulubro ds
dols mll evlnlg g um. como ssuo:
Conk6tadãr REvtMÈDtC eOÚlp¡UeHtOS MÉD|COS LTDA, tnsritr no CNPJ n"
27,074.498/0001-93,
Valor Tolsl: R0 1,380,00 (um mll e lrozônlos o ollenls reåls),
Pogamonlo: O pagm€nlo r€rá r€alizado aló o 15' (dóclmo qulnlo) dla ulll do n0! suh
soquenle à emlssåo da nota lilcal,

Mamelelro,2l dejulho de 2022,
Psulo Jsk Pllrll

Pr€l€llo

IERMo DE RATrFtcÀçAo DE D|SPENSADE LtctrAçÄo N" 017/2022
Fundamonhdo no lnclso ll do ôr1.24 da Lêl 8.666/93, RATIFICOo DISPENSADE UCI-
ÌAçAO n" 017/2022, culo obl6to ó a conkataç¡o ds ómprds paru reail¡açäo da manF
lonç!þ pGvonllvô o @Íellva dG equlpåmenlG labor€todrh do Munlctplo, lhndendo
6 nec$ldâd6 do Deparl8msnlod€ Saúd€, nælam6dsdoqm€nlaçåoacGlådr s
P.oc6þ Adnlnlrtrcllvo n0 146/2022,
Aconlrshçåo dov6rá sr @nctetlzadr n6 lsm6 da olrboraçåo elstuadr p€la Coml6.
såo Psmangnlo dg Llc¡laç¡o ñonrsda p€lâ Portsda n06.597 do pdmshodg outubro d€
dols mll € vlnle € um, @mo !€guei
ConUalada:ALEyvqNDRE CoRDÊIROJATTI, lnsrlla no CNPJ no 17.738.788/0001-30,
ValorTolal: R$ 1.310,00 {qualrc mll e lrez€ntd o quarcnta reals).
Pâgamülol Olsgamenlo lrrá roållzado alå o 15' {dáclmo qulßto) dla útll do môs suÞ
38quonl6 à gmlssão dE nola fsl.

Mamoleko, 21 d€lulhode 2022.
Paulo Jat Ptlatl

prclelto

EXTRATo PARA PUBLIoAçÃo
TERCEIRO TERMO ÁDITIVO AO

CoNTRATo 0E LOCAçÄO DE BEM tMÖVEt N0 113/2019
Vlndlado à Dbp.n!€ por Just¡lì@llva nô 029/2019

LOCATÄRIO: MUNICIPIO DE MARI\¡ELEIRO
LOCADORAT IUCIA PADILHÀ

OBJEIO: ad¡llvo do prazo do vlgâncla contralual @m roaluslô ds vrlor p€lo lndlco gcu-

mulado no ano do IGP.M da Iffição do lmóvel loællzsdo nã Rua Emlilo ¡,¡agno Glafi,
n' 165, Conko, Cldade de Marmslslrc, PaEná - CEP 85.615-000, €dlñcadó sobrc o
Lote Uóano nô 1l (onze) - R€man6øn16, da Quadra no 30 (klntå e ollo), com år6s ds
578,00 m¡, maldculsdoJunto ao Roglslrods lmóveli Comar€de Måmolelro-'l0ofclo.
malrlculå nô 6,218, com uma áreã odilìcads ds rproxlmadãmonlo 182,00 mr,. lmóv€l
desllnado þ Mus€u Hklórlco de Mam€lslro € CM dos Prat6 sob responsabllldado do
Dspariamonlo do EduËçåo e Cullura.
VALOR REAJUSTAoO: O valor msnsl ssrá r€aluslado, com bass no lndtæ do lcp,
.M acumulado no úlllmos 12 (doz6) mo$s (,10,7009%), pär¡åndo o vllor oonBsl do
R$ 952,94 {novæfr16 o clnquenla I dols reob € novenls ô qualro ænlav6) pars R¡
1.054,0'l (um mll e clnqusnta s quako rgols e novsnla 6 um cenlaw), con vllor6nlr6lu-
al lolal de R$ '12.658,92 (doz8 mll a sclslnlß e clnqusnla o ollo ràsls € novsnla o dols
conlsvo!) pa€ o perlodo ds l2 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA: p€lo perlodo de '12 (doz6) m66, a @ntords dãt¿ do vendmn-
lo do lnslrumenlo conkaluâll25l07n022Iouæ/'d,ató 25 dojulho d€ 2023.
0AIADEASSINAIURÂDOADITIVO: 21 delulhode2022.
FORO: Coma¡ca dg Mamololro, Eshdodo P6rrná.

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISO DEALTERAçOES

A PREFEITURA DE REALEZA, Estrdo do Paraná, loma públl@ e psra @nhsclmento
d6 lnler$lados qu€ howeram alleBçôcs no edllal abalxo:
MODALIDAOE: PREGÄO ELEIRONICO N" 1I8/2022 PROCESSO LICITATORIO: N'
18,1/2022'rlPO: MENOR PREçO POR ITEM
OBJETO: Fomação d6 Reg¡sko da Pr6ç6 påra futura o sventuãl aqutrlção do hêdlcr-
msnlos I sorem ullllzadd pqla S€crslarlr Munlclpal de Såúd€ Públl@, na Famáda do
PronloAlendlmmto Munlclpal dÊ Roôlozâ
As alt€€çö€6 oslãodlsposlæ naqusntldade de cam doclm0l6 admllldas.

Rorl€za. 21 do Julho de 2022.
DIANABAMBERG

pregoeka

Avtso DE LtctTAçÄo
A PREFEITURA DE REALEZA. Eslado do Parrnå, tomr pübllæ e para conhoclmonlo
do6 lnlordedq quo fatá roollzar Llcllaçáo, nt Fqu¡nle modslldrde eca6clolsll6ll
MOOAUDADEI TOI\¡ADA DE PREÇOS N". IOI2O22 . PROCESSO LICITATORIOI
198/2022 -llPor MENoR PRECO POR ITEM
OBJETO; PAVII¡ENTAÇÄO POIIÉIRICÀDE ESIRADAS RURAI COM PEDRAS IRRE.
GULARES. !KAVå! dOTERMO DE CONVËNIO N'180/2022-SEAB
ABERIURA: Dla 08 doAg6to às 08i00h
LOCAL: Sede ds Prrf0llursdo Rââl6zá.
FORMALI¿AçÄO DECoNSUL'rÂS: O rctêddo edttst pod6rá 66r obildolunto eo setorde
Llcllaçðeõ do l\¡unlclplode Rorlczr, a partlr do d¡r 22 do Julhodurfiti o horárlo do ex.
podlo¡lÊ då Pßfeflffiou alråvós de 6ollcltåçåo vla ef,all: lldtacæ2@Ertrza.plgovbr
Realsza, 2l ds Julhode 2022.

p¡ra ænheclmenlo
o Ér¡clêd¡l¡ß:

t lRnlo Dt n^f tf t(^ç,lo 0E tNEx(tùt!tDÂD¡: Dr ùtctrtçlo N 0tø0tr
fRoGso 

^niÍiltsrR¡¡voLtct! 
tônto n. tttnnrl

l^i^ ÝOc0 !rI^, h*n[,þ cN¡, i' lt.t0t,JJlñt.8u:
dirdrar d.ftilúd¡¡d tñû dÀdÀkqro.Ltoír Fù Coñtrb p.ñikir.do

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
PREFEITURAMUNICIPALDECRUZEIRODO IGUÁçU.PR,

AVTSO No01
TO|\¡ADADE PREçOS Nô 0022022

APrclellu¡a Munlclpsl de Cruzelrodo lguaçulPR, toma públl@qw laró ro6llzar no lo6t 6
data ôbalxo, llcllãçáona modrlldadadoTomrdade Prsçs. do acordo@m æ @ndlc66
padlculard do Edilol, dô LBI n,o 8.668/93, luss 0[üaiöa e demats nømæ em úlqor
qus r6gom a malórl8.
OBJETO: O oblålo do prffinle lemo å uma 'ÍoMADA DE pREÇo para @ntrâtacão
de empresa elpæiellzada pan oxocuçåo ds f.935,00m2 de pavinôàtação pot¡ódriø
com podr6 hrogulEr6 no Dl5ldto de Foz do Choplm do munlclllo, æntonie pianilha de
6xæuç¿o € cronograma Ilnanceko.
oATAE HORA DE ABERTURA| 23 de ågosto de 2022, às 09:00 {nove horæ).
ENÌREGA 0E EDTTAL E TNFORMÀçÖÈS; O Ed[åt 6 reu enerc pdcm rãr retkadæ
nE sde d6 PrÊfrllun, nos dlat ulel! d$ 07:30 år 1l:30 I dô! 13t00 àr 17:00 horæ, ou
ahavÉ8 da wbpEgg: hflp://ww.cruz9¡¡odolguâcu.Þr.0ovbr/ I dmal¡ lnfomac¡d rt.ã-
vér do lelofone (0xx46) 3572-801E, lax (0n46) 3572.800f.
Cruzeko do lgu6çu/PR. om 21 dojulho de 2022,

Marcslo Junlor Foreka Soartr
Pr6ldgnto d0 Comlssåodo Llc¡lação

PREFEIIURAMUNICIPAL OE CRUZEIRO DO IGUAçU . PR.
AVTSO N'01

TOMADÀ DE PREÇOS N" OO3/2022
APrsfollura Munlc¡pal ds Cruzskodo lguãçu/PR, loma publlco qu6 fsrá r€allzÍno loæl s
dala abalxo, llcllaçåona modalldãdgdoTomada dô prgços, d€ asdocom æcondlcöñ
parl¡cula€s do Edll!|, ds L6l n.o 8,666/93, suð! alloraçösG r domåls noma6 m ügor
que rogem I mrlódã,
OBJETO| O oblelo do prænto tomo ó uma TOMAoA DE PREçO parô conlEtaçlo
do ompt$r llp€clðllzåda pa6 oxocuçáo do 3.465,00m2 do plvlm6nlãçåo pollóddcE
æm psdræ lregulars no Dkldto d€ Foz do Choptm do munlclplo, @nforñe pianllha de
eræuçto o mnogrlm8 ff nrncelrc,
DAÏAE HORADEÂBERIURA:23 dô6g6tode 2022. & 14100 (quatouo ho6s).
ENTREGÀDE EDIÍAL E INFORMAçoES: O Edfiat 6 ww mexòà podem ær ráüodæ
nB sd6 da Preloltun, nos dlaE ûteb d8 07:30 à6 ltl30 e dæ l3:üj às 17:00 hord. ou
alEvós d¡ vobprgc: htÞ:/1ww.ru€lrcdolgurø.prgocbl/ € d6mds lnlom!Éd 6trr.
vðs do lôlofono (o[1O) 3572{010, f6x{0s46) 3572-8001.
CruzolE do lguåqrPR, sm 21 dô lulho dr 2022.

LÈ@loJülorFmltr Sosr6
P6ldnlr ú CombÉo dr Udtr¡o

Avtso DE LtctTAçÃo
PREGÄO ELEIRÔNICO N" 075/2022 - PMIV

PROCESSO A0MtNtStRATtVO No I 26/2022-UC
TIPO: Meno.pr6çoglobrl por ltôm.

OBJEIOI Conk€16çåo do oñpr6a parå longc¡monlo do sômsn bovino quo será dæ-
llnado ao Progrsma de Melhoramsnlo Gênéll@. ænfom€ Lal Munlclpal n' 2.503/17,
slcnd€ndo as neGsldades do Depá¡lamenlodeAgricullura BADasleclmenlo, conlms
6p8dÍæçðs o quenlldåd4 consl¡nlæ noAnoxo I - TERMO DE RÊFERÊNC|Â.
RECEBIMENIO DAS PROPOSTÀS| ApadhdË! 08:30 ho6 do dla 22 d€ lulho de 2022.
TÊR|V|NO DO RECEBII\¡ENTO DAS PROPOSTASì Aló àr Ogi00 horcB do dla 05 do
æostod6 2022.
lÑfcþÐAsEssÄo DE D¡spuTADE PRECOS|b 09rmho6 dodr05de ffitod6 2022.
Ps6 lodæ æ rôflranclæ dr l6mpo seÉ oblsrydoo hdrádode Brstlla (¡F),
LoCALI trtw.comprssoovomamonlah,gotrb'Acð!o ldonliÍcsdo no l¡nt - llcll6ó6'.
AQUISIçAO DO EoITAL: Sllü ww.@mprar0owilmôntab.govbr s w,mtin6lsko,
pr0ovbi
lNFoRi¿tCçoES: (a6) 3525{107 N (16) 3525{f05,

Mrmololo,2l doldho do 2022,
Frdáll dô Ollw¡0 i¡lslnlrdl
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANA

s EXTA-FEIRA, ?2 DE IuI',IlO DE 2022 ANO: VI i EDIçAO N": 127& 14 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE RATIF|CAçÃO DE |NEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO No 02612022 PROCESSO

ADM|N|STRATIVO LtCtTATÓRlO No 137t2022 Vinculado ao Ghamamento Público n'00412021

pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer n" 346t2022, elaborado pelo Procurador Jurídico do Município, nos termos

"r qr" opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através

das emoresas:
. clintöR MÉDlcA MAIS SAúDE PARA vocÊ LTDA, inscrita no CNPJ n" 33.704.539/0001-80:

A contrataçäo acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, como segue:
. cL¡NlcA MÉDtcA MAIS SAúDE pARA VocÊ LTDA, inscrita no CNPJ n" 33.704.539/0001-80:

Item

Prazo:12 ) meses a contar da data assinatura do contrato.
médico, clínico geral, junto ao Departamento de SaÚde deobjeto: Contratação de empresa para prestação de serviço

aMarmelei ro - PR, para atendimento de plantäo em horário ido das 11h30 às 13h e daS 17h às 22h de segundestend
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às

ssional da claSse no horário padräo de atendimento, a qual
1 t h30 e das I 3h às 1 7h, para suprir eventual ausência de profi
foi habilitada no Chamamento Público no 00412021- Processo

Marmeleiro,2l de julho de2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

Administrativo n" 10612021 - LlC.

TERMO DE RAT¡F¡CAçÃO DE INEXIcIBILIDADE DE L¡CITAçÃO N" 02712022 PROCESSO

ADMIN|STRATIVO L|C¡TATÓRIO No l3gtzozzVincutado ao chamamento Público n'00412021

pelo presente Termo, fica ratificado o parecer no 34712022, elaborado pelo Procurador Jurfdico do Município, nos termos

em que opina pela contratação, mediante lnexigibilidade de Licitaçãoiundamentada no artigo 25 da Lei8666/93, através

das empresas:

Diárlo Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP- O Municlpio de Marmelelro dá garantia da autenticidade deste

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a documento, desde que vlsualizado através de lnício

Valor
da Hora

R$

Valor total
mensal R$

Valor total
do perlodo

de 12 (doze)
meses R$

Quantldade total de
horas que deveräo

ser contratadas
pelo perfodo de l2

mgaoS

Un.
Med.

Quantldade
total de horae

que deverão eer
contratadas por

mês

Especlfl cações dos Servlços

172.068,00110,30 14.339,00Horas 130 1 560

Plantão presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às 22h, em
dias úteis (de segunda à sexta-
feira)

01

160.419,60121,53 13.368,301320Horas 11002

Plantão presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
finais de semana (sábado e
dominqo)

3.060,72 36.728,64127,5324 288

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
feriados nacionais e locais

Horas03

132.360,00110,30 11.030,001200Horas 10004

Plantão presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 07h30 às 11h30h,
e/ou das 13h às 17h, em dias

un à sexta-feiraúteis
501.576,24Valor Total Máximo Estimado

IGP
Brasil
)t- Medlda Prov¡sór¡ a 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

Página 10

hffD://\Mw.marmeleiro.or.sov.brl no link D¡ário Ofìcia¡.
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DIÁRIO OFICIAT ELETNÔNICO
rvtuNrcÍplo DE MARMELEIRo - pennruÁ

;';¡,'¡l','1;.,i::.l,.:'.illi.ll','il'.A¡¡olVI,.i.il''':', '.. i.,i.]r..,,.r,,' ;' ",'EDIÇÃO¡F;;.1?&Lf Pég(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

. G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.22110001-23:
A contrataçäo acima deve ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissäo Permanente de Licitaçäo

nomeada pela Portaria n" 6,597 de 01 de outubro de 2021, como segue:
. G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46'865.22110001-23:

01

Prazo: 12 (doze meses a contar da data d assinatura do contrato
Objeto: Contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviço médico, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - PR, para atendimento de plantäo em horário estendid o das 11h30 às 13h e das 17h às 22hde segunda a

sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clfnico das 07h30 às
Â t t trgO e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, a qual

foi habilitada no Chamamento Priblico no 00412021

Marmeleiro, 21 de julho de 2022.

Processo Administrativo n' 10612021 - L c.

i rcpi Brasil
i ßl -.Ð
t.._-,,_,,_,-.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

ExTRAro eARA FUBLtcAçÄo rencnRo rERMo ADlrlVo Ao coNTRATq 
^DEL_QÇ¡çÃo 

DE

eefû |MóVEL No l43r2ol9 Vinculado à Dispensa por Justlficativa no 029/2019

UOCITÁNIO*"'"I''O DE MARMELEIRO
LOCADORA: LUCIA PADILHA
oBJETO: aditivo de prazo de vigência contratual com reajuste de valor pelo lndiceacumulado no ano do IGP-M da locaçäo

do imóvel localizado na Rua Èmilio Magno Glatt, n" 1é5, centro, cioade de Marmeleiro, Paraná - cEP 85.615-000'

edificado sobre o Lote Urbano no 11 (onle) - Remanescente, da Quadra no 38 (trinta e oito), com área de 578,00 m'z,

matriculado junto ao Registro de lmóvèis cómarca de Marmeleiro - 1o oficio, matrfcula no 6.218, com uma área edificada

de aproximädamente iaz,oo m2., imóvel destinado ao Museu Histórico de Marmeleiro e casa dos Pratos sob

responsabilidade do Departamento de Educaçäo e Cultura.
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Brasil e Protocolado com carlmbo de Tempo scT de acordo com a l
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Medlda Provisórla22OO-2do Art' 10c de 24.08:01 da ICP-Brasil

O Munlclpio dc Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsualizado etravés de

hrtn://ww.marmeleiro.or.¡ov.brl no link Diário Oficlal'

ln ício

172.068,00110,30 14.339,001560Horas 130

Plantåo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às 22h, em
dias úteis (de segunda à sexta-
feira)

121,53 13.368,30 160.419,601320Horas 11002

Plantäo presencial para serviço
de médiCO GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
finais de semana (sábado e
dominqo)

36.728,64127,53 3.060,72288Horas 2403

Plantão presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 08h às 20h, em
feriados nacionais e locais

11.030,00 132.360,001200 110,30Horas 10004

Plantäo presencial para serviço
de médico GENERALISTA,
diurno, das 07h30 às 11h30h,
e/ou das 13h às 17h, em dias
úteis à

501.576,24lor Tota o Estimado
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Detalhes processo licitatório

No l¡c¡taSão/dispensa/inexigibilidade*

Entidade Exccutora I N4Uf,tfçÍptO DE MARMELEIRO

lmoÝr2922

Modalidadex processolnexigibllidade

ii
t1a

Número edital/processo* ß912A22

p.T-cv.Tn!-q.p-!-o-g..C,9..9.tsÈlr'l-5-lrpg.-l.îtsInt9"l9Ín1f./"n!t-l.U

Instituição Financeira

Contrato de Ërnpréstirno

r 106/202l - LiC. Contratação de etnpresa para prestação de serviço médico,

lcllrrico geral, iunto ðo Dep¿rrt¡'r'nento dc Saúde de Marmelelro * pR, para

iatendimento de plantäo er¡ horário estendido das 11h30 às l3h e das 17h ås

Dotação Orçamentárlat'

Preço máximo/Referència de preço'

fq$*

Þata Publicação Ternro ratificaçå'o tZZ1OT1ZOZ2 l
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Data de Länçðmento do Edital

Dðta da Abertura das Propostas ,

Há ítens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de partlclpacão parâ EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

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

Datô Canftllamentþ ,

Percentuâl cle partlclpação:
io,oo
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CPFr 814802893r (þgg!!)

https://servicos.tce,pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessocompra.aspx
1t1


