
MUNIC ÍpIO DE MARMELEIRO
û01

ESTADo oo pennNÁ

Marmeleiro, 03 de fevereiro de2022.

Protocolo no 70600
Requerimento no 01012022

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

TERMo un nnnnnuÊNclA

I -EsPpcrrrc¡,çÃo Do oBJETo:

O objeto do presente termo tem como finalidade a competente autonzação para efetuar licitação

para concessão de uso de bem público do imóvel clenominado Ginásio de Esportes Volnei Pires,

iocalizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edifrcado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento

Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro,

em atendimento a Lei Municipalno 2.715 de 19 de agosto de202l, mediante pagamento de aluguel, pelo

período de 05 (cinco) anos,

2 -JUSTIFICATIVA:

A licitação do presente termo se faz necessária, para rcalização das mais variadas atividades

esportivas, tendo em vista que alguns meses o contrato que estava vigente não foi renovado, e desde então

o espaço encontra-se sem ecônomo. Também é importante, para deixar o ambiente mais limpo e

agradâvel para todos os que utilizam.

3 - ESPECTFTCAÇÕES TÉCNICAS:

'ITEM
doimóveldenominadoGinásiodeEsportesVo1neiPires,

localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do

Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8,636 do Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2,715 de 19 de agosto de 2021,

mediante pasamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

01

4 _ PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO:

O Prazo de vigência da concessão será de 05 (cinco) anos, contados a parlit da data de assinatura

do Contrato, podendo ser prorogado somente por uma vez, e no máximo por igual período caso a

CONCESSION,Á.RIA tenha cumprido todas as condições e encargos neste instrumento estabelecidos, e se

for conveniente à Administracão e atenda ao interesse público.

5 _ VALOR CONTRATUAL:

O valor mínimo de aluguel será de R$ 1.435,77 (um mil e cluatrocentos e trinta e cinco reais e

setenta e sete centavos) mensaìs, conforme Laudo de Avaliação efetuado pela Comissão de Avaliação.de

Imóvel designada pela Portaria no 6.592 de 24 de setembro de 2021, reajustada anualmente pelo Indice

IGp-M (Índice Geral de Preços de Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir'

6 - OBSERVAÇÕES E OBRIGAçöBS:

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Concessionária com

terceiros, ainda que vinculadosã execução dò preiente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Concessionária, cle seus empregados, prepostos ou

subordinados.
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6.1 - Da Concessíondria:

São obrigações da Concessionária:
- iniciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato

administrativo. Este prazo poderá ser prorrogado caso haja motivo justificado, após aprovação do

CONCEDENTE;
- efetuar o pagamento ao Concedente a título de aluguel até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao

do vencimento do aluguel, junto ao Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de

Marmeleiro ou através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação;
- exploração no ramo de Lanchonete, bem como exploraçáo na venda de horários para prática de

esporte, que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) a hora. Este valor só poderá ser

reajustado nas mesmas datas e índices de reajuste do presente instrumento;
- a Concessionária NÄO poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

- a Concessionária NÃO poderâ alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem

autorização do Concedente;
- manter o imóvel, objeto da presente licitação, em condições de higiene e limpeza, internamente e

externamente, correndo por sua conta todas as despesas com contratação dos serviços e materiais;

- adquirir e manter em perfeito estado de fi.rncionamento os equipamentos necessários para

desenvolvimento das atividades;
- manter o estabelecimento devidamente registrado e inscrito nos órgãos competentes;

- NÃO vender bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, NAO vender bebidas

destiladas em doses, nem permitir no local a presença de pessoas em visível estado de embriaguez;

- NÃO ligar aparelhos de som com volume acima dos recomendados pela legislação vigente;

- NAO permitir apresentações musicais ao vivo após as 22 (vinte e duas) horas, exceto em

festividades municipais;
- permitir o liwe acesso às pessoas que utilizam o ambiente às instalações sanitárias anexas ao

ginásio;
- será de responsabilidade da Concessionária a substituição de quaisquer materiais danificados por

proprietários, colaboradores ou frequentadores do estabelecimento;
- submeter à aprovação do CONCEDENTE qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da

concessão, sendo eu€, ao final do ptazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela

CONCESSIONÁRIA, automaticamente incorporam-se ao patrimônio do CONCEDENTE, sem que a

empresa tenha direito a qualquer indenização e/ou compensação financeira, e deverá preservar as

características originais do prédio, sob pena de revogação da concessão;

- realizat a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, assim como a manutenção,

conservação e reparos necessários ao barracão. Estas despesas correrão por conta única e exclusiva da

CONCESSION.Á,RIA, não recaindo encargo algum ao Poder Público Municipal;
- recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas as

despesas decorrentes da ooncessão;
- apresentar, quando solicitada, prova de regularidade fîscal, tributária, previdenciária e trabalhista,

em especial as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, correspondentes aos

recolhimentos de contribuições previdenciárias, depósitos do FGTS e demais contribuições sociais, bem

como documentos que comprovem a quitação de eventuais dividas com o CONCEDENTE;
- sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a

terceiros, sem a prévia aprovação por parte da municipalidade;
- manter as dependências do estabelecimento sempre limpas e observar rigorosamente as

determinações da Vigilância Sanitária;
- manter bom nível de qualidade, dentro do período de validade e nas melhores condições de

higiene os produtos a serem oferecidos na lanchonete;- - sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização quanto à regular utilização e à vinculação da

finalidade do objeto da concessão;
- corrigir iodas as imperfeições verifîcadas pela FISCALIZAÇ^O,no prazo por esta determinado;
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- lavar e passar (quando necessário) os uniformes esportivos do Departamento de Esportes

utilizados pelos atletas das escolinhas e equipes que representam o Município em competições municipais

ou regionais;
- abrir o ginásio durante o período matutino antes do início das atividades e fechar durante o

período notumo quando enceffar todas as atividades esportivas.

6,2 - Dø Concedenle:

São obrigações da Concedente:
- oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSIONARIA;
- acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições

contratuais pela CONCES SION.4RIA;
- efetuar o pagamento das despesas com âgua e energia elétrica;
- realizar manutenção do prédio público, como por exemplo cobertura, banheiros, manutenção

elétrica, traves, redes laterais, extintores, entre outros, quando da sua necessidade em virtude do desgaste

natural com o passar do tempo, exceto no espaço da lanchonete;
- reajustãr o valor do aluguel anualmente pelo Índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado)

acumulado ou outro índice que o venha substituir, no período vigente do contrato;

- a Administração Municipal através do Departamento de Esportes utilizarâ o Ginásio de Esportes,

durante o dia, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas'0, e também utilizatâ o ambiente

em qualquer horário, quando da promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de

qualquer indenização ou pagamento à CONCESSIONARIA;
- a Administração Municipal através do Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio

de Esportes, duas vezes por semana no período notumo, para treinamento de atletas das denominadas

"escolinhas", tanto das categorias de base, quanto das categorias adultas'

7 - DA EXPLORAÇÃO DO OBJETO:

- a concessionária terá direito a exploração da lanchonete, com a venda de lanches e bebidas, bem

como comercializar os horários disponíveis da quadra para práticas esportivas, sempre que não houver

nenhuma atividade promovida pelo Departamento de Esportes do Município de Marmeleiro, a um valor

que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) por hora, valor este que poderá ser reajustado nos

mesmos índices e datas da correção do aluguel;
- não será permitida a venda de qualquer bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos, devendo

fixar em local visível informe com a proibição;
- a Concessionária NÃ.O poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

- a Concessionária NÃO poderâ alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem

autorização do Concedente;
- O Departamento de Esportes utilizarâ o Ginásio de Esportes, durante o dia, para treinamento de

atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizar| o ambiente em qualquer horário, quando da

promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de qualquer indenização ou pagamento

à CONCESSIONARIA;
- O Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de Esportes, duas vezes por semana

no período nótu*o, para treinãmento de atletas das denominadas "escolinhas", tanto das categorias de

base, quanto das categorias adultas.

I -DA FISCALTZAçÃO:

Ao CONCEDENTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, a concessão de uso, sendo garantido o liwe acesso aos mesmos, devendo a

CON-CESSIOÑÁftII prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização'
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A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e permanente, em toda a
plenitude de que trata a Lei Federal no 8.666193, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no Edital.
A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades e, na ocorrência destas, não implica em co-

responsabilidade do CONCEDENTE ou de seus agentes e prepostos.

Diretor do Departamento de Esportes
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O ORlcl¡ltilN'2.715, DE le DE Acosro DE 2021.

0 i l-ri,
Autoriza a concessäo de direlto de uso e
exploraçåo comercial do Ginásio Volnei
Pires e dá outras providências,

URA

O Prefeito de Marmelelro, Estado do Paraná, FAçO SABER' que a

Cåmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. lo. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a

concessäo de uso para exploraçâo de atividades comerciais, a tftulo oneroso e

mediante processo licltatório, na modalidade concorrência pública, do bem

patrimonial:

I - lmóvel denominado Glnásio de Esportes Volnei Plres, localízado na

Rua Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do

Loteamento Santa Rita, constante da Matrlcula 8.636 do Cartório de Registro de

lmóveis da Comarca de Marmeleiro,

Art. 20. O objeto da concessäo de uso, será a exploraçäo comercial da

lanchonete do ginásio e da locaçäo da quadra para práticas esportivas.

Art, 3o. A concessäo de que trata a presente Lei será efetivada

mediante processo licitatório, realizado na modalldade concorrência, que

estabelecerá as condiçöes de uso,

Art, 4'. A concessäo se dará pelo ptazo de até 05 (cinco) anos,

contada da data de assinatura do Contrato, prorrogável, uma vez, por igual perfodo

se conveniente à Administraçäo Munlcipal e atender ao interesse ptlblico.

Art. 50. Caberá à concessionária realizar a manutençäo do Ginásio em

condiçöes de higiene, llmpeza, iluminaçäo e segurança,

Art. 60. Será de responsabilidade da concessionária arcar com ônus e

encargos trabalhistas e previdenciários de empregados que prestaräo serviços no

local.

Art. Zo. A concessionária é responsável por danos eventualmente

causados a terceiros, em decorrência das atividades a serem desenvolvidas.

r¡/w \^,'.tÏt ¿ll!."¡'nr: lr:Í
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Art, 8o. É vedado à Concessionárla, vencedora do certame, transferir o

imóvel concedido no todo ou em parte, a qualquer tftulo, exceto quando decorrer de

sucessäo legltima.

Art. go. As benfeitorias realizadas pela concesslonária seräo

incorporadas ao imóvel, salvo as passfveis de remoçåo.

Art. 10o. As despesas decorrentes da presente concessão correrâ por

conta da concessionária,

Art. 11o. Ësta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçäo

Gabinete do Prefeito do Municlpio de Marmeleiro, Estado do Paranå,

aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um,

PILATI
de Marmslelro

CONFERE COM
O ORIGINAL

0 j Ftv,
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PORTAruA ]f O.IO2, DE 2T DE SETEFþ 08.2021.

Desþna comissåo para avaliaçäo de bem
imôvel e dá out¡as provldåncias.

O PREFEIIþ DE IA,ilEtElRO, E¡ûEdo do Pa¡aÉ, no uEo de
suas tribuigüæ c bndo qn vieta o dkpoó m art 85 da toi OqÊnica
Munidpal e do aÉ. 17 (b tri nadonal É 8.õ6, ds 1903,

RESOL\Æ:

Art 10 INSTITUIR a Cqnbstþ de Avallaçåo do bmt ¡rnürol prlbliæ
denominado Giill¡io de E¡poûa VofËi Plruû, locaf,zedo na Rua Emfl¡o Magno
Glaü, 7620, nesta cHeds, constanþ ne lúaùlctlla 8.6¡!0 do Servügo de Reglsúo
do lrnfi,eb da Comarca de Merneþirc.

Perúgreb único. A æal'ngäo Hn por lnalidade a concessåo dc
d¡r€ib de r¡¡o pen elglora@ da lanóonæ e lo@ da qmdra para
prffcas elpoflive!, not btnß de te¡ rf 2.715, do 19 de agoô &n21.

Art. t ìþMEAR æ regrdnbc servldotæ útÍvoe Parâ, sob a
plerirlânda do pd,meilo, oomportln a æml¡såo de que üata o alt ít. | - Adrhno th¡g¡æ Gi¡aldcllo, Ergcnlnilo GMl, t/letfcuh no 1752'
3;

ll - l{ebon Ramoe l€el Fillìo, Fbcel ü ObË' llatlcula no 150&7;
lll - Andenon de Souz., ANûbbnb AdmhtÉr¡lñlo, llÚlcr¡b no

1859-7.

Art 8P A Co¡nbcão ora oonffir¡fda þrá o prezo de 15 diac pan
aprêsantir o mHüþ de avatnçäq conHoû da púficaçfo rbæ Porùt]ill.

Art a'O ffilho da comh¡åo serú Ënuncrado pela gretfrcaçâo
plwicta no art 33, ûrcbo Vl, da td no 2.096, de 23 do ldombrc de 2019.

Art ÿ Eü Porürþ enh¡ øtt vlgor nr d¡ta de rua pubþCåo.

lfarmeþho, 21 ita æbmbro ü 2t21. CONFERE COM
O ORIGINAL

de Marmeleiro

Publixdo no DOEde Edþão no 1079, de27 de setsmbrode 2021.

^

ww\ /.marrneleiro.pr. gov. br

0 j l-iv, 2022
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DIÁRIO OFICIAL EIETROI.{ICO
MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,27 DE SETEMBRO DE202L i ANO: III 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIç.AO lf: 1079- 17 Pág(s)

O PREFEITO DE MARMELEIRO. Faço saber que a Cåmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica revogada a Lei no 2.698, de 25 de março de2021.

Art.20 Ficam repostos os padrões remuneratórios da Lein0 2.639, de 20 de fevereiro de2020.

Art, 40 Esta Lei tem seus efeitos retroativos a 01 de agosto de 2021 .

Marmeleiro, 27 de setembro de 2Q21
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.592, DE24 DE SETEMBRO DE 2021.
Designa comissäo para avaliaçäo de bem imóvel e dá outras providências.

O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes e tendo em vista o disposto no art. 85 da
LeiOrgånica Municipale do art. 17 da Leinacionalno 8.666, de 1993,

RESOLVE:

Art. 1o INSTITUIR a Comissäo de Avaliação do bem imóvel público denominado Ginásio de Espoftes Volnei Pires,
localizado na Rua Emf lio Magno Glatt, '1620, nesta cidade, constante na Matrfcula 8.636 do Serviço de Registro de lmóveis
da Comarca de Marmeleiro,
Parágrafo único. A avaliação tem por finalidade a concessão de direito de uso para exploraçäo da lanchonete e locaçöes
da quadra para práticas esportivas, nos termos da Lei no 2.715,de 19 de agosto de2021.

Art. 20 NOMEAR os seguintes servidores efetivos para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão de que trata
o art. 1o:

| - Adriano Douglas Girardello, Engenheiro Civil, Matrfcula no 1752-3;
ll- Nelson Ramos Leal Filho, Fiscal de Obras, Matrfcula no 1599-7;
lll - Anderson de Souza, Assistente Administrativo, Matrfcula no 1859-7.

Art. 3o A Comissäo ora constitufda terá o prazo de 15 dias para apresentar o relatório de avaliaçäo, contados da publicaçäo
adesta Portaria.

Art.4" O trabalho da comissäo será remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso Vl, da Lei n0 2.096, de 23 de
setembro de 2013.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro, 24 de setembro de 2021.
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EDTTAL No 137, DE24 DE SETEMBRO DE 2021 CONVOCAçÃO DO PROCESSO SELETIVO
slMPLlFlcADO No 0112021

O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Edital n0 28, de 31 de março de2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado 0112021;

CONSIDERANDO a classificaçäo final e homologaçäo do processo seletivo divulgado pelo Edital n0 36, de 5 de maio de
2021;

rcp
prasil

Dlárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provfsórla2200-2do Att.10c de 24.08.01 da ICP-Brasll

o MunlcfÞlo de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

httÞ://ww.marmeleiro.þr.Êov,brl no l¡nk Dlário oflc¡al.

ln ício

Página 2
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ESL{DO oo p,tnqNÁ CNP; 76.205,665/0001-01
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rAuDo oe nvn¡.nçÃo

luÓVeL: Ginásio de Esportes Volnei Pires.

LOCAL: Lote Urbano n.e 02 (dois) da Quadra n.e 16 (dezesseis).

ÁngR: L42O,8O m2 (um mil, quatrocentos e vinte metros quadrados e oitenta decímetros

quadrados).

UefRfCUn: Registro no Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro sob o n.e 8.636.

ENDEREÇO: Rua Emilio Magno Glatt, no L.62O, esquina com Rua Deonisio Sedor - Bairro Santa

Rita, na cidade de Marmeleiro-PR.

rnrnoouçÃo

Designados através da portaria 6.592 de 24 de setembro de 2O21, a comissão para

avaliação do bem imóvel é constituída dos servidores ADRIANO DOUGLAS GIRARDELLO,

engenheiro civil, NELSON RAMOS LEAL FILHO, fiscal de obras e ANDERSON DE SOUSA, assistente

administrativo, para, sob a presidência do primeiro determinar o justo valor de locação do

imóvelem questão.

METODOLOGIA

Para o objeto em pauta, o método de avaliação de aluguéis pela remuneraçäo de capital

é o mais adequado, visto a característica atlpica do mesmo, sendo a utilização do método de

comparação direta impraticável neste caso, devido à falta de imóveis correlatos nas condições

de locação deste.

DESCruçÃO DO rMóVEr

O imóvel se trata de um ginásio de esportes localizado na rua Emilio Magno Glatt, n.e

1.620 esquina com a rua Deonisio Sedor, com área de 1.420,80 m2, construldo em estrutura

metálica e concreto, com fechamento de alvenaria e cobertura metálica.

ü,[,'*,0

www.marmeleiro.pr. gov.br
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Figuro 7: Locallzøção do ìmóvel,

nvnunçÃo

Para utilização do método de remuneração de capital, calculamos o valortotaldo imóvel

de acordo com a Decreto Municipal 3.L7}12021'sendo de RS 439.680,77.

Para a avaliação de aluguéis, seguiu-se o item 11.4 da NBR 14653-2, onde em seu item

L1.4.2 traz o método pela remuneração de capital, onde a taxa deve ser obieto de pesquisa

específica para cada caso. Dessa forma, considerou-se a taxa Selic atual de 6,25% ao ano para

calcular a taxa de remuneraçäo do capital.

para balizar o valor ao mais justo, foi considerado o tlltimo valor reajustado do imóvel

em agosto do ano de 2019 (RS 429,74). Como o contrato era reajustado pelo índice INPC, a

atualização para agosto do ano de 2020 foi utilizado o valor de2,9L% chegando ao valor de RS

442,24.A atualização para o mês de agosto do ano corrente foi através do IGPM. O índice atual

divulgado pela FGV encontra-se em 31,50%.

Cálculo dos valores:

o Remuneracão do capital: RS 439.68O77 * 0þ625/ 12 = RS 2.29o,oo;

. !€,4: R5 442,24 * 1,3150 = Rs 581,54;

Dessa forma, optamos pela média dos valores, estabelecendo o valor de RS 1'435,77
Iho'*

www.marmeleiro.pr.gov.br
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Marmeleiro, 04 de outubro de 2021.

Adriano irardello
Engenheiro Civil

de Souza

nte administrativo
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Prefeituru Municipul de Murmeleiro

Número do Prolocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Nítmero da Casø:

Baírro:

Cidøde:

CEP:

70600 Datø do Pedído: 0310212022

de Esportes

Tipo de Pessoa: f

Estaclo: @

Marmeleiro

8561 5-000

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente: lvan Buratto

Prefeituru Municipøl de Mørmeleiro

uer autorização para concessão de uso de bem público
imóvel denominado Gináslo de Esportes Volnei Pires,

izado na Rua Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre
Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante

Matrfcula 8.636 do Cartório de Registro de lmóveis da
de Marmeleiro, em atendimento a Le¡ Municipal no

715 de 19 de agosto de2021, mediante pagamento de
de 05 anosel,

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nítmero da Casa:

Bøiruo:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

70600
Departamento de Esportes

Data do Pedido: 0310212022

Tipo de Pessoa: E

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

Requer autorização para concessão de uso de bem público
do imóvel denomlnado Glnásio de Esportes Volnel Plres,
localizado na Rua Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre
o Lote 02 da Quadra 1ô do Loteamento Santa Rlta, constante
da Matrfcula 8.636 do Cartório de Registro de lmóveis da



0.16
ul

arca de Marmeleiro, em atendimento a Lel Municipal no

715 de 19 de agosto de2021, mediante pagamento de

uel, de 05 an0s.

Prøzo de Enlregø:

Nome do Requerente: lvan Buratto
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 03 de fevereiro de2022

De: Prefeito
Para: - Comissão Permanente de T.icitações

- Controle lntemo
- Procuradoria Jurídica

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento no 01012022, expedido pelo
Diretor do Departamento de Esportes, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com
vistas a:

1 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento
contratual.

2 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente

certame.

3 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das

recomendações do TCE - PR por parte do controle intemo.

Respeitosamente,

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macalí, n" 255, Cenrro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
F-r¡ail linifn¡r¡n,/á)r¡¡rrrreleironro¡rvhr/linitarranl)2/¡i)nrarnlelrìi11rnr¡'nvhr-Telefnne'146ì1525-81fì7/II05
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ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 03 de fevereiro de2022.

De: Comissão Permanente de Licitações
Para: Controle Interno

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade
Concorrência Pública n' 001/2022 e Minuta Contratual, para os fìns previstos no parágrafo rlnico do
artigo 38 da Lei 8.666193 e suas alterações.

Respeitosamente,
(,^^* A,*

Ricardo Fiori
Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0ll 10/2021

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida lvfacali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail' lir:it ncan/ârnanrrclcir¡r nr o¡rv lrr / lir:if¡c¡n0?f¿)nrar¡rreleirn nr onv hr' - Telefnne' 1461 152 5-R I ll7 / R I ll5
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EDITAL DE CON N'001/2022 -PMM
NO

r - pnnÂvrBUlo:

1.1. O Municlpio de Marmeleiro - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, toma público para

conhecimento àos interessados a realizaçãoâe Licitação na Modalidade CONCORnÊNCI¡. pÚrgUcl,
regida pela Lei Federal n'8.666/93, de2l de junho de 1993 e suas alterações e pela Lei Municipal n"

2.715 de 19 de agosto de202l, objetivando a concessão de direito real de uso do seguinte imóvel:

1.2. Sendo mediante pagamento de alugupl, nas condições fixadas neste Fdital e seus anexos, sendo a
presente licitação do tipo MAIOR QFERTA.

1,2, O envelope A contendo a documentação para habilitação e envelope B contendo a proposta de
preços dos interessados deverão ser entregues na Avenida Macali, no 255, no Setor de Licitações até o dia
28 de março de2022, às 09:00 horas e a abertura dos mesmos será feita no dia 28 de março de2022, ùs

09 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Administração localizada no primeiro piso do Paço
Municipal, no endereço: Avenida Macali, no 255, Çentro, Marmeleiro -Paranâ, CEP: 85.615-000.

1.3. Não serão consideradas as propostas em atraso

2 -OBJETO:

2.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas, visando à concessão de uso de bem
público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires, localizado na Rua Emllio Magno Glatt,
1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do
Cartório de Registro de Imóveis da Çomarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de
19 de agosto de202l, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

3 - CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO NA LICITAÇÃQ:

3.1. Poderão participar da presente licitação, Pessoas Jurídicas e/ou Pessoas Físicas que preencherem os

requisitos previstos neste Edital.

3,z,Évedada apafücipação direta ou indireta nesta licitação:

3.2.1. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e fV, do art. 87, daLei
no 8.666193.

3.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País

3.2.3. Interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

3,2,4, Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar oom a Administragão Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão do direito de licitar
com qualquer ente da Federação.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaoaolâlrnarrneleiro.nr.eov.br / licitacaoO2(Amarmeleiro.or. eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

Descricõo do imóvelItem

01

Concessão de uso de bem público do imóvel denominãdo Ginásio {e Esportes Volnei Pires,

localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 162Q, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do

Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.7L5 de 19 de agosto de 2021,
mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos,
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3.2.5. Empresa ou Pessoa Física que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com
servidor ou dirigente ligado ao governo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
financeira ou trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, com agente
público que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, pregoeiro ou servidor lotado
nos órgãos encarregados da contratação.

4 _ FORMA DE APRESENTAçAO DOS ENVELOPES A € B, C DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO:

4.1. Os envelopes A e B, contendo respectivamente a documentaçáo para habilitação e proposta de

preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente
fechados, constando na face os seguintes dizeres:

4,2, Caso o proponente encaminhe um representante para acomparùar o procedimento licitatório, deverâ
formalizar umá Carta de Credenciamento (Anexo II), a qual DEVEnÁ. Snn ENTREGUE À
COMISSÃO PERMAI\ENTE DE LICITAÇOTS NA DATA E HORÁRIO DE ABDRTTIRA DOS
ENVELOPES A E B.

4.3, A não apresentaçáo daÇarta de Credenciamento, ou a incorreção deste, não inabilitará a licitante,
mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder por aquela.

s - DoCUMENTOS REFERENTE À HABTLTTAçÃO - ENVELOPE A:

5.1. Os envelopes contendo a documentaçáo pua habilitação das pessoas jurídicas ou fisicas interessadas
deverão conter os documentos abaixo relacionados, em uma única via, sem rasuras ou borrões.

s.1.1. PARA HABTLTTAçÂ.O DE PESSOA JURbTCA:

s.1. 1.1. HABTLTTAçÃO ¡UnÍDrCA:

a) Registro Comercial, junto ao órgão competente, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente,

para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores;
c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em

exercício;
d) Decreto ou autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pals, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;

e) Em se tratando de Microempreendor Individual MEI, Certificado da Condição do

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma de resolução CGSM no 16 de 2009, cuja

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitaoaolalrnaurreleirn.o¡'.eov.br / lioitacao02úÐmarmeleirn. pr.eov. br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
EDTTAL DE LrCrrAçÃ.O rUOper,rDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 001/2022

ENVELOPE A _ DOCUMENTOS PARA HABILITAÇAO

CPF OU CNPJ
PROPONENTE:

B) PRBFBITU^RA IVÍUMCIPAL DE MARMELEIRQ
EDTTAL DE LrCrrAÇAO MODALTDADE CONCQRRÊNCIA PTJBLTCA N" OOU2O22

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

CPF OU CNPJ
PROPONENTE:
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aceitação ftcaú, condicionada
www.portaldoempreendedor. eov. br.

a verificação da autenticidade no site

5.I.1,2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade para com a þZgngs Mun¡gip! (Certidão Negativa de Tributos e
Contribuições Municipais);
Prova de regularidade pæa com a F'¡zenda Fstadual do domicllio ou sede do licitante;
Prova de regularidade par:a com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Çeffidõq-çglig¡le
de Tléhitos relativos a Trihutos Federais e a Tìívida ^tiva da Uniño, expedidapela Secretaria da

Receita Federal do Ministério da Fazenda;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser

emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de , nos termos da Lei no 12.440,
de 07 de julho de 2011.

a)
b)

Declaração Unificada (Anexo III);
Declaração de que recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de
todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação
(Anexo IV).

5.1.1.5. DOCT]MENTOS FACI]LTATIVOS :

a) Termo de Renúncia (Anexo VI);

b) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V).

A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos na Lei Complementar no 12312006,
de 1411212006, alterada pela Lei n" 14712014, de 07/0812014, deverá apresentar iuntamente
com a documentaçõo de habilitacño. no envelope "A". p Declaraçõo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte ou MEI Micro Empresa Individuall, assinada pelo
proprietário da empresa, acompanhada pela Ce.{tidño. Simplificada de Microemnresa ou
Empresa de Pequeno PorÍe. atualizPda pela Jupfq CqF,lercql do EçÍado da sede da
LÍcitante, exceto para MEI (Micro Empresa Individual), em data não anterior a 60 (sessenta)

dias da abertura da sessão priblica desta ÇONCORRÊNCIA PÚBLICA, se outro prazo náo
constar do documento.

s.1.2. PARA HABTLTTAçÃO DE PESSOA rÍSrC¡,:

s.|.2.1. HABTLTTAçÂ,O rÍSrCl:

c)
d)

e)

Ð

5. 1. 1.3. REGULARIDADE ECONÔMICA:

a) Certidão nesativa de pedido de falência ou recuneracão iudicial ou e*traiudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matnz e, quando for o caso, igualmente da filial
licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão priblica desta

CONCORRÊNCh PÚBLICA, se outro prazo não constar do documento.

s.1.1.4. DECLARAçÕES:

l.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(âlrnarrueleir o.nr'.eov.br / licitaoaoO2lâ)nrarmeleito.or,eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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r) Cópia do documento de identidade RG - cópia autenticada. A autenticação pode ser realizada em

Cartório ou por servidor público municipal;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF, emitido pelo site da Receita Federal.

5,I,2,2, REGULARIDADE FISCAL :

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e

Contribuições Municipais) ;

b) Comprovante de regularidade junto a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos
Tributários e de Dívida Ativa Estadual);

c) Prova de regularidade para com aFazenda Federal, mediante a apresentação de CeftidÍip.,]CgI.ig¡f&
de Tléhitos relativos a Trihutos tr'ederais e a Tlívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Ministério da Fazenda.

s.1.2.3. DECLARAÇÕnS:

a) Declaração Unificada (Anexo III);
b) Declaração de que recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de

todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação
(Anexo IV),

5.I.2.4. DOCTJMENTOS FACULTATIVOS :

a) Termo de Renúncia (Anexo VI).

Nota 01: A empresa ou pessoa fisica interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão da
Comissão Permanente de Licitações quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do Anexo VI, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

Nota 02: Os documentos facultativos ainda que apresentados de forma irregular ou em desconformidade
com o exigido no edital, não será motivo de inabilitação da empresa licitante, ficando tão somente
prejudicado o direito a ser exercido.

Nota 03: As cópias poderão ser apresentadas em cópias autenticadas por cartório ou por servidor da
Administração Municipal.

Nota04:SendovencedoradocertamePessoaFísica,esta
da data da homologacño para legalizar a documentaçõo em nome de Pessoa Jurídica, sendo que um
dos sócios deveró ser a Pessoa Física vencedora do certame.

5.2. DTSPOSTçÕES GERAIS REFERENTES ÄOS DOCUMENTOS:

5.2.1. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas,
devidamente autenticadas por cartório competente, ou por servidor prlblico do Município de Marmeleiro,
desde que as cópias estejam acompanhadas dos documentos originais e legíveis.

5,2.2, Serâ considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão para as

certidões nas quais não constar a data de vencimento.

5.2.3. Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitaçáo das mesmas ficará
condicionada a consulta pelo mesmo sistema.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ârnarmeleiro.nr'.eov.br / Iicitacao02lAha¡meleiro.ur.eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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5.2,4. A falta de qualquer documento exigido no presente Edital implicará na inabilitação do Licitante,
não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo paru apresentação de documento(s) faltante(s).

5.2.5. A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente edital implicarâ na

inabilitação do licitante.

5.2.6. Aberto o invólucro de o'documentação" de empresas ME/EPP, havendo restrição quanto a

regularidade fiscal e/ou trabalhista, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para sua

regalanzaçäo, prorrogável por igual período mediante justifrcativa tempestiva e aceiïa pela Autoridade
Competente, a contar da intimação para regalanzação e assinatura do Contrato.

6 - PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE B:

6.1. A proposta de preços - envelope B - devidamente assinada pelo proponente ou seu representante

legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que

envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas

neste Edital e seus anexos e conter:

a) Nome ou Razão Social do proponente;
b) Número do CNPJ ou CPF e endereço completo;
c) Número do edital de licitação;
d) Data de apresentação da proposta;
e) Descrição do objeto dapresente licitação;
Ð Valor da oferta, em moeda corrente brasileira, grafado em algarismo e por extenso, referente ao

objeto da presente licitação;
g) Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será contado a

partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento. Em caso de omissão, será considerado aceito o prazo de 60 (sessenta) dias;

h) Assinatura do responsável legal da proponente, nome legível, número de identidade.

7 - PROCEDIMENTOS:

7.1. Serão abertos os envelopes A, contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e

procedidas a sua apreciação.

7.2, Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no
item 5 (cinco) deste Edital.

7.3. Os envelopes B, contendo as propostas de preços, serão devolvidos fechados aos proponentes
considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

7.4. Serão abertos os envelopes B, contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos.

7.5. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 (seis) deste

Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes e incompatlveis.

7.6. Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 8 (oito) deste Edital.

S _ CRITÉRIO DE JT]LGAMENTO:
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8.1. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela

ordem crescente, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o !1!\I9[ÿ{!Q8,
respeitando-se o critério de aceitabilidade dos preços fixado no item 9 (nove) deste Edital.

8.2. Verificando o empate entre 02 (duas) ou mais licitantes que apresentarem o mesmo valor da oferta, a

Comissão Permanente de Licitações adotará o seguinte critério de desempate para cada grupo de licitantes
com o mesmo preço:

8.2.1. A Comissão Permanente de Licitações efetuæá sorteio, em ato público, paru o qual todos os

licitantes serão convocados, conforme preceitua o Art. 45, $ 2o, da Lei no 8.666193.

8.3. Será desclassificada a proposta de preços que:

8.3.1. Apresentarem valor inferior ao mínimo fixado no item 9 (nove) deste Edital.

8.3.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem inegularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

8.3.3. Não atenderem às especificações e às exigências contidas neste edital.

8.3.4. Contiverem ofertas de vantagens não previstas neste edital.

8.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão poderá, a seu juízo, fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a desclassificação, na forma
do $ 3o, do artigo 48, da Lei no 8.666/93.

9 _ CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS:

9.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor de pagamento de aluguel inferior aquele
constante abaixo:

10 - PRAZOS E CONDrçÕES DO OBJETO:

10.1. O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Contrato,
pronogável, uma vez, por igual período, havendo interesse público devidamente justificado.

10.2. A empresa poderá explorar o imóvel objeto do presente Edital da seguinte forma:

a) A concessionfina terâ direito a exploração da lanchonete, com a venda de lanches e bebidas, bem
como comercializar os horários disponíveis da quadra para prâticas esportivas, sempre que não
houver nenhuma atividade promovida pelo Departamento de Esportes do Município de Marmeleiro,
a um valor que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) por hora, valor este que poderá
ser reajustado nos mesmos lndices e datas da correção do aluguel.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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Item Descriçõo
ValorMínimo

de Alueuel

01

Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de
Esportes Volnei Pires, localizado na Rua Ernllio Magno Glatt, 1620,
edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante
da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de 19 de agosto de
202l,mediante pagamento de aluzuel, pelo período de 05 (cinco) anos.

R$ 1.435,77
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10,2,1, Não será permitida a venda de qualquer bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos, devendo

fixar em local visível informe com a proibição.

10.2,2, A Concessionária não poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros.

10,2,3, A Concessionária não poderá alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem

autorização do Concedente.

10,2,4, O Departamento de Esportes ttilizarâ o Ginásio de Esportes, durante o dia, para treinamento de

atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizarâ o ambiente em qualquer horário, quando da

promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de qualquer indenização ou pagamento

à CONCESSIONARIA.

10.2.5. O Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de Esportes, duas vezes por semana

no período notumo, para treinamento de atletas das denominadas 'oescolinhas", tanto das categorias de

base, quanto das categorias adultas,

10.3. Será de responsabilidade da concessionária manter o imóvel, objeto da presente licitação em

condições de higiene e limpeza, internamente e externamente, correndo por sua conta todas as despesas

com contratação dos serviços e materiais.

10.4. Adquirir e manter em perfeito estado de frmcionamento os equipamentos necessários para
desenvolvimento das atividades.

10.5. Manter o estabelecimento devidamente registrado e inscrito nos órgãos competentes.

10.6. Não vender bebidas destiladas em doses, nem permitir no local a presença de pessoas em visível
estado de embriaguez.

10.7. Não ligar aparelhos de som com volume acima dos recomendados pela legislação vigente.

10.8. Não permitir apresentações musicais ao vivo após as 22 (vinte e duas) horas, exceto em festividades
municipais.

10.9. Permitir o liwe acesso às pessoas que utilizam o ambiente às instalações sanitárias anexas ao
ginásio.

10.10. No caso de empresa vencedora do certame de outro município, essa terá prazo de até 30 (trinta)
dias a contar da data da homologação para legalizar a transferência parc o município de Marmeleiro e

outros órgãos necessários para o funcionamento.

10.11. Sendo vencedora do certame Pessoa Física, está terá prazo de até 30 (trinta) dias a contar dadata
da homologação para legalizar a documentação em nome de Pessoa Jurldica, sendo que um dos sócios
deverá ser a Pessoa Física vencedora do certame.

10.12, Qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, somente poderá ser realizada pela
licitante vencedora após o prévio consentimento do Licitador, por escrito, e deverá preservar as

características originais do imóvel, sob pena de revogação da concessão.

10.13. Será de responsabilidade da licitante vencedora a substituição de quaisquer materiais danificados
por proprietários, colaboradores ou frequentadores do estabelecimento.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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10.14. Ao final do prazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela licitante vencedora,
automaticamente incorporam-se ao patrimônio do Licitador, sem que a licitante vencedora tenha direito a

qualquer indenização e/ou compensação financeira.

10.15. A licitante vencedora se obriga a apresentar quando solicitado pelo licitador, prova de regularidade

fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista, em especial as certidões expedidas pelas Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, correspondentes aos recolhimentos de contribuições previdenciárias, depósitos do
FGTS e demais contribuições sociais, bem como documentos que comprovem a quitação de eventuais

dividas com o licitador.

11 - DAS OBRTGAÇÕES nA CONCEDENTE:

MUNICIPIO DE MARMELEIRO w

11.1. Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSION.ÁRLA,

11.6 A Administração Municipal através do Departamento de Esportes utilizar| o Ginásio de Esportes,
durante o dia, para treinamento de atletas das denominadas 'oescolinhas", e também úilizará, o ambiente
em qualquer horário, quando da promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de
qualquer indenização ou pagamento à CONCESSIONÁRIA.

11.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições contratuais
pela CONCESSIONÁRh.

11.3 Efetuar o pagamento das despesas com âgaa e energia elétrica.

11.4 Realizar manutenção do prédio prlblico, como por exemplo cobertura, banheiros, manutenção
elétrica, traves, redes laterais, extintores, entre outros, quando da sua necessidade em virtude do desgaste
natural com o passar do tempo, exceto no espaço da lanchonete.

11.5 Reajustar o valor do aluguel anualmente pelo Índice IGP-M 1Índice Geral de Preços de Mercado)
acumulado ou outro índice que o venha substituir, no período vigente do contrato.

ll.l A Administração Municipal através do Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio
de Esportes, duas vezes por semana no período notumo, para treinamento de atletas das denominadas
"escolinhas", tanto das categorias de base, quanto das categorias adultas.

12 - DAS OBRIGAçÕES r¡. CONCESSTONÁRrA:

12.1. Cumprir com as cláusulas existentes no Contrato de Concessão de Direito de Uso de Bem Imóvel
Público, conforme Anexo VII.

13 -DA RECETTA ORçAMENtÁru¡,:

l3.l.Areceitaserácontabilizadanaconta:1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00-88

14 - DO CONTRATO:

14.1. Homologado o objeto da presente licitação para Pessoa Jurídica o Município de Marmeleiro
convocará esta para assinar o termo de contrato em até trinta dias. Em caso do vencedor ser Pessoa Física,
este será convocado para assinar o contrato em 30 dias após o decurso do prazo estipulado no item 5.1

Nota 04, sob pena de decair o direito acontratação, sem prejuizo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei no 8.666193.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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14.2. O Município de Marmeleiro poderá, quando o convocado não assinar no prazo e condições

estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação,patafazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao

preço, atualizado em conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independentemente da

cominação prevista no artigo 81 da Lei n' 8.666193

14.3. A licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.4. A concessionária deverá manter as dependências do estabelecimento sempre limpas e observar

rigorosamente as determinações da Vigilância Sanitária,

15 - SANÇÕES ADMINTSTRATMS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

15.1. À Concessionária serão aplicadas as seguintes penalidades:

15.1.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o Município de Marmeleiro poder6, garantida a

prévia defesa, aplicar a concessionária as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, sendo que em

caso de penalidade moratória, esta corresponderá a20% sobre o valor total do mesmo.

15.1.2. Quando da aplicação de multas o Município notificará a CONCESSIONÁRIA que terá prazo de

10 (dez) dias para recolher à tesouraria da Prefeitura a importância correspondente.

15.1.3. Da aplicação de multa caberá recurso a CONCESSION.ÂRIA îo prazo de 05 (cinco) dias, a contar

da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo, até que seja devidãmente efetuada justificativa exposta; o MUNICfPIO julgará, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-
la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONCESSIONARIA será devolvida pelo
MUNICIPIO,no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

16 -RESCTSÃO:

16.1. O não cumprimento das condições do presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito,
unilateralmente pelo CONCEDENTE e independente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

a) Caso a CONCESSIONÁRIA deixe de efetuar o pagamento de até 03 (três) meses consecutivos de

aluguel;
b) Caso a CONCESSIONÁRIA sofrer decretação de falência ou concordata, pois conforme previsão

editalícia perderá o direito à concessão;
c) No caso de transferência, cessão ou empréstimo parcial do imóvel, sem prévio consentimento por

escrito do CONCEDENTE;
d) Intemrpção da atividade sem justificativa e prévia comunicação;
e) Modificação na estrutura e finalidade da empresa, que prejudique a execução do contrato;

Ð Cumprimento irregular das cláusulas pactuadas neste instrumento, com as consequências contratuais
previstas em Lei de acordo com os artigos 77,78 e 79 da Lei no 8.666/93 e suas alterações

posteriores;
g) Demais hipóteses do artigo 78 da Lei n' 8.666193 e não cumprimento do item 10 do Edital.

l6.2.Declarada a rescisão, a CONCESSIONÁRIA terá o praze de 30 (trinta) dias conidos para retirar-se

do local.

17 -FIscALrzÃÇÃAt

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaolâlrnarlrreleiro.pr'.eov.br / lioitacao02fø)malmeleir o. or. qov.trr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNICIPIO DE MARMELEIRO
028
,/

ESTADO DO PARANA

17,1, O Município através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a qualquer
tempo, a cessão de uso, sendo-lhes garantido o liwe acesso aos mesmos, devendo a concessionária prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

17.2, A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e permanente, em toda a
plenitude de que trata a I.ei Federal no 8.666193, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no Edital.

1S - CRITÉRIO DE REAJUSTE:

18.1. O valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do I-GPM (ÍNDICE GERAL DE
PREÇOS DO MERCADO) acumulado no perlodo ou outro lndice que o venha substituir.

19 - CONDIçÕES DE PAGAMENTO:

19.1. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do vencimento do
aluguel, junto ao Departamento de Finanças (tesowaria) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro ou
através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação.

20 _ RECT]RSOS:

20.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do artigo 109 da lei
8.666193, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

21 - DA FRATTDE E DA CORRUPÇÄ,O:

21.1. As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.429/1992), a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam prâtica ilegal ou de comrpção, 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.

22 -DEI.4ATS CONDrçÕES U¿. CONCESSÃO:

22.1, Previstas na minuta do contrato de concessão de uso, integrando o presente edital
independentemente de transcriç áo, para todos os efeitos.

23 - DTSPOSTçÕES GERATS:

?f,.J,É facultado à Prefeitura Municipal de MARMELEIRO, Estado do Paraná, solicitar a atualizaçáo de
qualquer documento relativo a presente licitação,

23.2. Reserva-se o município de Marmeleiro, revogar ou anular esta licitação nos termos do Art. 49 dalei
8.666193, no seu todo ou em parte.

23.3. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos e anexos poderão ser solicitados por
escrito, à Comissão Permanente de Licitações, na Av. Macali, 255, fonelfax (a6) 3525-8107 ou 8105,

CEP 8 5. 6 I 5 -000 - e-mail : licitacao(âmarmeleiro.pr. eov. br.
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23.4, Das sessões priblicas serão lawadas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações e proponentes presentes.

24 _ ANEXOS DO EDITAL:

24,l,Fazem parte integrante do presente Edital, os anexos abaixo relacionados, independentemente de
transcrição:

A¡IEXO I - TERMO DE REFERENCI.A
ANEXO II - CARTA DB CREDENÇI,{N4ENTO
Ar\EXO rrr - MODELO DE DECLARAÇÃO rr¡rmrCADA
AI\EXO IV - DECLARAÇAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
ANEXO V _ DECLARAÇAO DE ME E EPP
AI\EXO VI _ TERMO DE REÑ]NCIA
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

Marmeleiro,2l de

Pilati
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EDITAL DE coNconnÊNclt pú¡lrc¡, N" 00u2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O3OI2O22

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessño de uso de bem público do imóvel denominado Ginósio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edific¡do sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarc¡ de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2,715 de 19 de agosto de 2021, mediante pogomento de aluguel, pelo período de 05
(cinco) anos.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - O presente documento apresenta a especificação, valor mínimo do aluguel estimado e condições para
o imóvel objeto da Concorrência Pública n" 001/2022.

1.1. Abaixo a concessão de direito real de uso do seguinte imóvel, sendo mediante pagamento de
glggggl, nas condições fixadas neste Edital e Termo de Referência, sendo a presente licitação do tipo
MAIOR OFERTA.

2 - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO:

2,1.O Prazo de vigência da concessão será de 05 (cinco) anos, contados apafür da data de assinatura do
Contrato, podendo ser proffogado somente por uma vez, e no máximo por igual período caso a
CONCESSION.ÁRIA tenha cumprido todas as condições e encargos neste instrumenlo estabelecidos, e se
for conveniente à Admipistrpcão ç ?ten4a ao, interesse público.

3 - DA EXPLORAÇÃQ DO OBJETO:

3.1. A concessionáriaterâ direito a exploração da lanchonete, com a venda de lanches e bebidas, bem
como comercializar os horários disponlveis da quadra para prâticas esportivas, sempre que não houver
nenhuma atividade promovida pelo Depafamento de Esportes do Município de Marmeleiro, a um valor
que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) por hora, valor este que poderá ser reajustado nos
mesmos lndices e datas da correção do aluguel.

3.2. Não será permitida a venda de qualquer bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos, devendo
fixar em local visível informe com a proibição.

3.3. A Concessionária NÄO poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros.

3,4, AConcessionária NÃO poderá alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem autonzaçäo
do Concedente.

CNPJ: 76.205.665/000 l -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Item Descriçõo
ValorMínimo

de Alusuel

01

Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de
Esportes Volnei Pires, localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620,
edificado sobre o Lote 02 da Quadra l6 do Loteamento Santa Rita, constante
da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipalno 2.715 de 19 de agosto de
202l,mediante pagamento de aluzuel, pelo período de 05 (cinco) anos.

R$ 1.435,77



MUNrcípro DE MARMELETRo
o*

ESTADo oo peneN.Á,

3.5. O Departamento de Esportes utilizará o Ginásio de Esportes, durante o dia, para treinamento de
atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizarâ o ambiente em qualquer horário, quando da
promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de qualquer indenização ou pagamento
à CONCESSIONARIA.

3.6. O Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de Bsportes, duas vezes por semana no
período noturno, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas", tanto das categorias de base,
quanto das categorias adultas.

4 - OBSERVAçÕES E OBRTGAçÖES:

4.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Concessionária 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 Concessionâna, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

4.2. D A CONCESSION.ÁRIA:

4.2.1.Iniciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato
administrativo. Este prazo poderá ser prorrogado caso haja motivo justificado, após aprovação do
CONCEDENTE.

4.2,2, Efetuar o pagamento ao Concedente a título de aluguel até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao
do vencimento do aluguel, junto ao Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de
Marmeleiro ou através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação.

4.2,3. Exploração no ramo de Lanchonete, bem como exploração na venda de horários para prâtica de
esporte, que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) a hora. Este valor só poderá ser
reajustado nas mesmas datas e índices de reajuste do presente instrumento.

4,2,4. A Concessionária N.Ã.O poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros.

4.2.5. A Concessionária NÃ,O poderá alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem
autorização do Concedente.

4.2.6. Manter o imóvel, objeto da presente licitação, em condições de higiene e limpeza, intemamente e
extemamente, correndo por sua conta todas as despesas com contratação dos serviços e materiais.

4.2,7, Adqtirir e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos necessários para
desenvolvimento das atividades.

4.2.8. Manter o estabelecimento devidamente registrado e inscrito nos órgãos competentes.

4.2.9. N.Ã.O vender bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, NÃO vender bebidas destiladas
em doses, nem permitir no local a presença de pessoas em visível estado de embriaguez.

4.2.10, NÄO tigar aparelhos de som com volume acima dos recomendados pela legislação vigente.

4,2.11. NÃO permitir apresentações musicais ao vivo após as 22 (vinte e duas) horas, exceto em
festividades municipais.

4.2.12. Permitir o liwe acesso às pessoas que utilizam o ambiente às instalações sanitárias anexas ao
ginásio.

CNPJ: 76.205.665/000 l -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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4,2,13. Será de responsabilidade da Concessionaria a substituição de quaisquer materiais danificados por
proprietários, colaboradores ou frequentadores do estabelecimento.

4,2.14. Submeter à aprovação do CONCEDENTE qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da
concessão, sendo gue, ao final do prazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela
CONCESSIONÁRIA, automaticamente incòrporam-se ao patrimônio do CONCEDENTE, sem que a
empresa tenha direito a qualquer indenização e/ou compensação financeira, e deverá preservar as

características originais do prédio, sob pena de revogação da concessão.

4,2,15. Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas as

despesas decorrentes da concessão.

4.2.16. Apresentar, quando solicitada, prova de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista,
em especial as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, correspondentes aos

recolhimentos de contribuições previdenciárias, depósitos do FGTS e demais contribuições sociais, bem
como documentos que comprovem a quitação de eventuais dividas com o ÇONCEDENTE.

4.2,17. Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a
terceiros, sem a prévia aprovação por parte da municipalidade.

4.2.18, Manter as dependências do estabelecimento sempre limpas e observar rigorosamente as

determinações da Vigilância Sanitária.

4,2,19. Manter bom nível de qualidade, dentro do período de validade e nas melhores condições de
higiene os produtos a serem oferecidos na lanchonete.

4.2.20. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização quanto à regular utilização e à vinculação da
finalidade do objeto da concessão.

4.2.21, Corrigir todas as imperfeições verificadas pela FISCAIIZAç^O, no prazo por esta determinado.

4,2,22, Lavar e passar (quando necessário) os uniformes esportivos do Departamento de Esportes
utilizados pelos atletas das escolinhas e equipes que representam o Município em competições municipais
ou regionais,

4,2.23. Abrir o ginásio durante o período matutino antes do início das atividades e fechar durante o
período notumo quando encerrar todas as atividades esportivas.

4.3. DA CONCEDENTE:

4.3.1. Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSION,ARIA.

4.3.2. Acompanhar e frscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições contratuais
pela CONCESSIONÁRIA.

4.3.3. Efetuar o pagamento das despesas com água e energia elétrica.

4.3.4. Realizar manutenção do prédio público, como por exemplo cobertura, banheiros, manutenção
elétrica, traves, redes laterais, extintores, entre outros, quando da sua necessidade em virtude do desgaste
natural com o passar do tempo, exceto no espaço da lanchonete.

4.3.5. Reajustar o valor do aluguel anualmente pelo Índice IGP-M (ndice Geral de Preços de Mercado)
acumulado ou outro lndice que o venha substituir, no período vigente do contrato.

CNPJ: 76.205.665i000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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4.3,7. A Administração Municipal através do Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio
de Esportes, duas vezes por semana no período notumo, para treinamento de atletas das denominadas
"escolinhas", tanto das categorias de base, quanto das categorias adultas.

4,3.6. AAdministração Municipal através do Departamento de Esportes úilizarâ o Ginásio de Esportes,

durante o dia, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas", e também utilizarâ o ambiente
em qualquer horário, quando da promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de

qualquer indenização ou pagamento à CONCESSIONARLA.

CNPJ: 76.205.665/0001-0t
Avenida Macali, no 255, Centro-Cx. Postal 24-CEP 85.615-000
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EDITAL DE coNconnÊNcI¿. pú¡uc¿. N" o\Uzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3OI2O22

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessõo de uso de bem público do imóvel denominado GÍnásio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa RÍta, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2,715 de 19 de agosto de 2021, medÍante pagamento de aluguel, pelo período de 05
(cinco) anos.

AI\EXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) portador (a) da cédula de

identidade sob o no e CPF no a participar do procedimento
licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública n" 00112022, instaurado por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa outorga-se ao acima
credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposição de recurso

de de2022.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Nome da proponente
Número do CNPJ ou CPF
Endereço completo

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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EDITAL DE coNconnÊNcn púgllc,A. N'001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3OI2O22

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emítio Magno Glatt, 1620, edifÏcado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do CartórÍo de
Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2.715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05
(cinco) anos.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNTTICADA
(papel timbrado da licitante)

.Á, Comissño Permanente de Licitações

Pelo presente instrumento, a empresa ................ CNPJ no ......................, com sede na

através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n." 8,666/93, acrescido pela Lei n.o

9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ..........., Portador(a)
do RG sob no e CPF. cuja
função/cargo é ............. (sócio administradorþrocurador/diretorietc.), responsóvel
pela assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHIM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para
o seguinte srdqeço:

E-mail:
Telefone: 0

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fomecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a).... portador(a) do CPFA4F sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente a Concorrência
Pública ,.o 'F**12022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

t;;;T;;;;; 
u' de2022

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legívell Cargo/Çarimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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ESTADO DO PARAN.Á,

EDITAL DE coNconnnNcra púnr,rca N" 00vzoz2
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3O/2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei
Pires, localizado n¡ Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa RÍta, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2,715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05
(cinco) anos.

ANEXO IV

DECLARAÇAO DE CONHECTMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, tipo melhor lance, que tomamos conhecimento de
todas as informações e condições estabelecidas no Edital n'00L12022, caso declaramos adjudicatários do
objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

de de2022.

(Assinatura e identiJìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da proponente
Número do CNPJ ou CPF
Endereço completo

CNPJ: 76.205,665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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ESTADO DOPARANÁ,

EDITAL DE coNconnÊNcI¡, púgr,rc¿, N" 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3O 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginósio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edifÏcado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante d¡ Matrícula 8.636 do CartórÍo de

Registro de ImóveÍs da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2,715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05

(cinco) anos.

ANEXO V

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

....., através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, nos termos da Lei Complementar no 123106, alteruda pela Lei Complementar no 147/l4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legiv eU CargolCarimbo do CNPJ)

RG/CPF

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura
do representante legal.

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaolâlrnalmeleirc.or',eov.br / licitacao02lâ)marmeleiro.or.sov.br - Telefone: (46\ 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARANÁ,

EDITAL DE coNconnÊNcra púgr,rc¡, N" 00uzo2z
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3O/2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO Concessão de uso de bem público do Ímóvel denominado Ginósio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua EmÍIio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei MunÍcipal no

2.715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05
(cinco) anos.

ANEXO VI

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência Pública no

00112022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei no

8.666193, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da
decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,
assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com
o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos
proponentes habilitados.

de2022.

(Assinatura e identiJìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ ou CPF
Endereço completo

de

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CE,P 85.615-000
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EDITAL DE coNconnÊNcI¡. púgl,tc¡. N'001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3O 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de MarmeleÍro, em atendimento a Lei Municipal no

2,715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05

(cinco) anos.

AI\EXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ON DIREITO REAL DE USO DE BEM WTÓVNT,
púgLlCO No ***/2022

(Concorrên cb n' 001 I 2022)

Que entre si fazem de um lado o MUNICfoIO DE MARMELEIRO, pessoa jurldica de direito priblico
interno inscrita no CNPJA{F sob o n" 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali,
no 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da

cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/ÌvIF sob o no 524.104239-53,
aqui denominado simplesmente de CONCEDENTE e de outro lado a empresa 'r"r"t****, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ/If4F sob o no 'r¡ÿ'l'¡tt, com sede na t'*'*'r{"|', no 'l'{'¡l'¡l', Bairro 'l"l"l"l"l',
Cidade de *'t**, Estado do 'l"l"F'l', CEP ***, Telefone (**) ***t¡l't, e-mail: t**, representada por seu

administrador, Sr. 'l"l'{"1'{'***, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 'f *!r'F'n¡l' SSP/**, e inscrito no
CPF/Ì\4F sob o no {'¡r'F¡r"r"t'r"r', aqui denominada simplesmente de CONCESSIONARIA, estando as partes

sujeitas às normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsequentes alterações, e à Lei Municipal
no 2.71.5 de 19 de agosto de2}2l,mediante as seguintes cláusulas e condições:

CL.Á.US[]LA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato tem por objeto a concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginósio
de Esportes Volnei Pires,localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrlcula 8.636 do Cartório de Registro de

ImóveÍs da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei MunÍcipal no 2,715 de 19 de agosto de

2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cÍnco) anos, observados os termos e
condições constantes no Edital e anexos da Concorrência no 00112022 que fazem parte deste instrumento
contratual, independente de transcrição.

CLÁ.USULA SEGT]NDA - DO VALOR CONTRATUAL
A CONCESSIONÁRIA pagarâ à CONCEDENTE, a título de aluguel, a importância de R$ 'r"t'r' ('r'!k'r),

reajustada anualmente pelo Índice IGP-M (fnOice Geral de Preços de Mercado) acumulado ou outro
índice que o venha substituir.

Parógrafo Primeiro. O pagamento deverá ser efetuado até o dia Q5 (cjqco) do mês subseqüente ao do

vencimento do aluzuel, junto ao Departamento de Finanças (Tesouraria) da Prefeitura de Marmeleiro, em

moeda corrente nacional.

Parógrafo Segundo. Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a

quantia a ser paga será acrescida de juros moratórios de L% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois

por cento).

CLÁ,USULA TERCEIRA - DO PRAZO DE CONCESSÃO N DO CONTRATO

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
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ESTADO DO PARAN.Á,

O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados a pafür da data de assinatura do Contrato,
podendo ser prorogado se for conveniente è Administração e atenda ao inleresse público. devidamente

iustificado.

Parógrafo Único. Havendo o interesse em prorrogar o prazo da concessão, a CONCESSIONÁRIA
deverá manifestá-lo por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da concessão.

cLÁusuLA eUARTA - DA ExpLoRAçÄo Do oBJETo rELA ÇoNCESsroNÁRrA
4.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar o imóvel objeto do presente contrato da seguinte forma:

4.1.1 A concessionária terá direito a exploração da lanchonete, com a venda de lanches e bebidas, bem
como comercializar os horários disponíveis da quadra paru prâticas esportivas, sempre que não houver
nenhuma atividade promovida pelo Departamento de Esportes do Municlpio de Marmeleiro, a um valor
que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) por hora, valor este que poderá ser reajustado nos

mesmos índices e datas da correção do aluguel;

4.1.2 Não será permitida a venda de qualquer bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos, devendo
frxar em local visível informe com a proibição;

4.1.3 AConcessionária NÃ,O poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

4.1.4 A Concessionária NÃ.O poderá alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem

autorização do Concedente;

4.1.5 O Departamento de Esportes utilizará o Ginásio de Esportes, durante o dia, para treinamento de

atletas das denominadas o'escolinhas", e também ttilizarâ o ambiente em qualquer horário, quando da
promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de qualquer indenização ou pagamento
à CONCESSIONARIA;

4.1.6 O Departamento de Esportes terá direito de utilizar o Ginásio de Esportes, duas vezes por semana

no período noturno, para treinamento de atletas das denominadas "escolinhas", tanto das categorias de

base, quanto das categorias adultas;

cL,4.usuLA eUINTA - DAS oBRrcAçons ua coNcEssIoNÁRrA
A CONCESSIONARIA se obriga a:

5.1 Iniciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato
administrativo. Este prazo poderá ser pronogado caso haja motivo justificado, após aprovação do

CONCEDENTE;

5.2 Efetuar o pagamento ao Concedente a título de aluguel até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do

vencimento do aluguel, junto ao Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de

Marmeleiro ou através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação;

5.3 Exploração no ramo de Lanchonete, bem como exploração na venda de horários para prática de

esporte, que não poderá ser superior a R$ 40,00 (quarenta reais) a hora. Este valor só poderá ser

reajustado nas mesmas datas e índices de reajuste do presente instrumento;

5.4 A Concessionária NÃO poderá sublocar parte ou todo o imóvel a terceiros;

5.5 A Concessionária NÄO poderâ alterar a destinação do imóvel, objeto deste contrato, sem autonzação
do Concedente;
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5.6 Manter o imóvel, objeto da presente licitação, em condições de higiene e limpeza, intemamente e
extemamente, correndo por sua conta todas as despesas com contratação dos serviços e materiais;

5.7 Adquirir e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos necessários para

desenvolvimento das atividades;

5.8 Manter o estabelecimento devidamente registrado e inscrito nos órgãos competentes;

5.9 Não vender bebidas alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, NÃ,O vender bebidas destiladas em
doses, nem permitir ao local a presença de pessoas em visível estado de embriaguez;

5.10 NÃO ligar aparelhos de som com volume acima dos recomendados pela legislação vigente;

5.11 NÄO permitir apresentações musicais ao vivo após as 22 (vinte e duas) horas, exceto em
festividades municipais;

5.12 Permitir o liwe acesso às pessoas que utilizam o ambiente às instalações sanitárias anexas ao

ginásio;

5.13 Será de responsabilidade da Concessionária a substituição de quaisquer materiais danificados por
proprietários, colaboradores ou frequentadores do estabelecimento;

5.14 Submeter à aprovação do CONCEDENTE qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da

concessão, sendo guo, ao final do ptazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela
CONCESSIONÁRIA, automaticamente incorporam-se ao patrimônio do CONCEDENTE, sem que a
empresa tenha direito a qualquer indenização e/ou compensação financeira, e deverá preservar as

caracterlsticas originais do prédio, sob pena de revogação da concessão;

5.15 Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas as

despesas decorrentes da concessão;

5.16 Apresentar, quando solicitada, prova de regularidade fiscal, tributária, previdenciaria e trabalhista,
em especial as certidões expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, correspondentes aos

recolhimentos de contribuições previdenciárias, depósitos do FGTS e demais contribuições sociais, bem
como documentos que comprovem a quitação de eventuais dividas com o CONCEDENTE;

5.17 Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a terceiros,
sem a prévia aprovação por parte da municipalidade;

5.18 Manter as dependências do estabelecimento sempre limpas e observar rigorosamente as

determinações da Vigilância Sanitária;

5.19 Manter bom nível de qualidade, dentro do período de validade e nas melhores condições de higiene
os produtos a serem oferecidos na lanchonete;

5.20 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização quanto à regular utilização e à vinculação da

finalidade do objeto da concessão;

5.21 Conigir todas as imperfeições verificadas pela FISCALIZAÇÄO, no prazopor esta determinado;

5.22 Lavar e passar (quando necessário) os uniformes esportivos do Departamento de Esportes utilizados
pelos atletas das escolinhas e equipes que representam o Município em competições municipais ou
regionais;
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5.23 Abrir o ginásio durante o período matutino antes do início das atividades e fechar clurante o período

noturno quando encerrar todas as atividades esportivas;

5.24 Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros;

5.25 Qualquer alteração ou condições previstas neste Termo Contratual deverá ser comunicado
imediatamente aos setores competentes na Prefeitura, para as providências legais.

5,26 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Concessionária 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 Concessionária, de seus empregados, prepostos ou
subordinados

Parógrafo Primeiro. Qualquer alteração ou condições previstas neste Termo Contratual deverá ser

comunicado imediatamente aos setores competentes na Prefeitura, para as providências legais.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAçÕns oo coNcEDENTE
Compete ao CONCEDENTE:

6.1 Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSION,ÁRh;

6.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições contratuais
pela CONCESSIONÁRIA;

6.3 Disponibilizar o imóvel à CONCESSIONÁRIA, devidamente liwe e desimpedido,

6.4 Efetuar o pagamento das despesas com âgaa e energia elétrica;

6.5 Realizar manutenção do prédio público, como por exemplo cobertura, banheiros, manutenção elétrica,
traves, redes laterais, extintores, entre outros, quando da sua necessidade em virtude do desgaste natural
com o passar do tempo, exceto no espaço da lanchonete;

6.6 Reajustar o valor do aluguel anualmente pelo Índice IGP-M (ndice Geral de Preços de Mercado)
acumulado ou outro índice que o venha substituir, no período vigente do contrato;

MUNICíPIO DE MARMELEIRO
09.

6,7 A Administração Municipal através do Departamento de Esportes ulilizarâ o Ginásio de Esportes,
durante o dia, para treinamento de atletas das denominadas 'oescolinhas", e também utilizarâ o ambiente
em qualquer horário, quando da promoção de campeonatos municipais e regionais, sem obrigação de
qualquer indenização ou pagamento à CONCESSION.ÁRIA;

6.8 A Administração Municipal através do Departamento de Esportes terá direitq de utilizar o Ginásio de

Esportes, duas vezes por semana no período noturno, para treinamento de atletas das denominadas
ooescolinhas", tanto das categorias de base, quanto das categorias adultas;

cL^Á,UsT]LA sÉTIMA _ DA REsPONSABILIDADE DA CONCESSION.Á,RIA
7.1 A CONCESSION,Á,RIA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, e ainda a:

7.1.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes a seus empregados, uma
vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONCEDENTE;
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7.1.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONCEDENTE ou a terceiros
emrazão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pelos provenientes da manutenção de
redes de serviços públicos e pelo custo de remanejamento, quando for o caso;

7.1.3 Responsabiliza-se, ainda, inteira e completamente, pela atividade rcalizada em decorrência deste

contrato, inclusive quanto à sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais
serviços sejam acompanhados e fiscalizados pela Administração.

Parágrafo Primeiro. O CONCEDENTE não será responsável por quaisquer compromissos ou
obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes da

presente concessão de direito real de uso do imóvel objeto deste Termo. Da mesma forma não será

responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos

da CONCESSIONÁRIA, de seus dependentes, empregados, subordinados ou prepostos.

Parógrafo Segundo. A CONCESSIONÁRIA não terá direito a qualquer indenização por parte da

CONCEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe a
realizar no imóvel objeto deste Termo.

cLÁusuLA orrAVA - FrscAlrz ç^o
8.1 Ao CONCEDENTE, por seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a qualquer
tempo, a concessão, sendo garantido o liwe acesso aos mesmos, devendo a CONCESSIONÁRIA prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

8.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Diretor do
Departamento de Esportes, a fim de verificar a conformidade dele com as especiflrcações técnicas
dispostas no mesmo.

Parógrafo Primeiro. A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e

permanente, em toda a plenitude de que ftata a Lei Federal n" 8.666/93, a fim de fazer cumprir fielmente
os prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Concorrência no 00412020.

Parógrafo Segundo. A frscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por quaisquer inegularidades e, na ocorrência destas, não

implica em co-responsabilidade do CONCEDENTE ou de seus agentes e prepostos.

CL.Á,UST]LA NONA - DO REAJUSTAMENTO
O valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do IGP-M (nAice Geral de Preços do
Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir, conforme disposto na cláusula segunda.

cLÁ,usuLA DÉcrMA - RETENÇÕEs n MTTLTAS
À COtICBSSION,ÄRIA serão aplicadas as seguintes penalidades:

10.1 Pela inexecução parcial ou total do contrato o CONCEDENTE poderá, garantida a prévia defesa,

aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas no artigo 87 da Lei n" 8.666/93 e suas alterações,

sendo que em caso de penalidade moratória esta corresponderá a20%o sobre o valor total do mesmo.

10.2 Será aplicada multa de 12 (doze) mensalidades no caso do não cumprimento das seguintes

obrigações:
a) kriciar as atividades no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura do respectivo contrato
administrativo, salvo quando haja motivo justificado e por escrito, aprovado pelo CONCEDENTE;
b) Deixar de Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas
as despesas decorrentes da concessão, tais como: telefone, limpeza, conservação e outros;
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c) Submeter a qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, sem o prévio consentimento
do concessor, por escrito, ou não preservar as características originais do prédio;
d) Sublocar parte ou todo o imóvel objeto a terceiros;
e) Não fazer a conservação necessárias ao imóvel;
f) Resolver, sem amparo legal ou contratual, rescindir o presente contrato, antes do término estabelecido
na Cláusula Terceira.

10.3 Quando da aplicação de multas a CONCESSIONÁRIA será notificadapara, no prazo de 10 (dez)

dias, recolher à Tesouraria a importância conespondente.

10.4 Da aplicação de multa caberâ recurso ao CONCEDENTE, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data
do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo,

até que seja devidamente efetuada justificativa exposta; o MIJNICÍPIO julgará, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, procedente ou improcedente a penaliclade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se

improcedente, a importância recolhida pela CÓNCESSIONÁRIA será devolvida pelo MUNICÍPIO, no
prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

10.5 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ REScISÃo
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente pelo CONCEDENTE e

independente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:
a) Caso a CONCESSION.ÁRIA deixe de efetuar o pagamento de até 03 (três) meses de aluguel;
b) Caso a CONCESSIONÁRIA sofrer decretação de falência ou concordata;
c) No caso de transferência, cessão ou empréstimo parcial do imóvel;
d) Interupção da atividade sem justificativa e prévia comunicação;
e) Modificação na estrutura e finalidade da empresa, que prejudique a execução do contrato;
f) Cumprimento irregular das cláusulas pactuadas neste instrumento, com as consequências contratuais
previstas em Lei de acordo com os artigos 77 , 78 e 79 da Lei no 8,666193 e suas alterações posteriores;
g) Demais hipóteses do artigo 78 da Lei n'8.666193.

Parógrafo Primeiro. O contrato ainda poderá ser rescindido por razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o CONCEDENTE e exaradas no Processo Administrativo a que se

refere o Contrato, e pela oconência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
Parógrafo Segundo. No caso de rescisão por parte da CONCESSIONÁRIA deverá esta notificar ao

Município, por escrito, num prazo não inferior a 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e

comprovado.
Parógrafo Terceiro. A Concessão também poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto,
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo
79, inciso II, da Lei n' 8.666193.
Parágrafo Quarto. Cessando as condições inicialmente pactuadas, o imóvel, objeto deste contrato,
retornará ao Município, incorporadas as alterações e benfeitorias realizadas, salvo as passíveis de
remoção.
Parógrafo Quinto. Declarada a rescisão, a CONCESSIONÁRIA terâ o prazo de 30 (trinta) dias corridos
para retirar-se do local, devolvendo o imóvel emperfeitas condições de uso e conservação.
Parógrafo Sexto. A CONCESSIONÁRIA reconhece todos os direitos do CONCEDENTE, em caso de

rescisão administrativa nos demais casos previstos no ar1, 77 da Lei n" 8.666/93, sendo que fica o
CONCEDENTE desobrigado desde já, com plena concordância da CONCESSIONARIA, do ônus

decorrente da rescisão.
Parógrafo Sétimo. A CONCESSION.Á,RIA ficará sujeita à multa diária no valor equivalente a 20%o do
aluguel vigente, se findada por qualquer das formas aqui previstas a concessão de uso e não restituir o
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imóvel rß ptazo estabelecido no $5o desta Cláusula, ou se o ftzer sem a observância das condições que o
recebeu.
Parógrafo Oitavo. lncidirá ainda a multa do parâgrafo sétimo se, na devolução do bem, não estiver o

imóvel com as benfeitorias realizadas em perfeitas condições, após vistoriarealizada pelos responsáveis

pela Fiscalização.
Parógrafo Nono. A multa prevista no parágrafo anterior incidirá até o dia em que o imóvel for
efetivamente restituído ou retorne àquelas condições originais, seja por providências da

CONCESSIONÁ,RIA, seja pela adoção de medidas por parte do CONCEDENTE. Nesta última hipótese,
ficarâaCONCESSIONÁRIA também responsável pelo pagamento e todas as despesas realizadas paratal
finalidade,

cr,Áusrrr,A DÉcrMA sEcuNDA - DAs ALTERAçÖBs coNrRATUArs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto da Concessão.

cLÁ,usuLA DÉcIMA TERcETRA - DA LEGIsLAÇ,Ã.o ApLIcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de2l dejunho
de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-seJhe supletivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DÉcrMA eUARTA - DA TRANSMISSÃo DE DocUMENToS
A troca eventual de documentos e coffespondências entre o ÇONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA
será feita através de protocolo ou outro meio de comunicação onde possa ser atestado o recebimento.

cL.Á.usnLA DÉcrMA eurNTA - Dos cAsos oMISSos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cL,Á,usuLA DÉcrMA snxrA - DA FRAUDE E DA coRRt pçÃo
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992\, a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam prâtica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o
equillbrio 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.

cL.Á.usuLA DÉcrMA sÉrrvr¡. - sucpssÃo E FoRe
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e na presença de 02
(duas) testemunhas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou 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, não obstante qualquer mudança de domicílio da
CONCESSIONARIA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para
receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Marmeleiro, de de2022.

MT]NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Concedente

Concessionária
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Marmeleiro, 09 de fevereiro de 2022.

Parecer Controle Interno n.' 03212022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de n" 030/2022,na modalidade Concorrência n'001/2022, cujo

objeto refere-se à Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei

Pires, localizado na Rua Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do

Loteamento Santa Rita, constante da Matrícul a 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.775 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no uso de

suas atribuições, passa a opinar.

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais'

Em se tratando de uso de bem público para exploração da atividade comercial o instrumento legal

adequado para esta operação será a concessão de direito de uso.

Sobre o requerimento feito pelo Diretor do Departamento de Esportes o qual solicita a presente

autoizaçáo para concessão justificando que a concessão se faz necessária para a rcalização das mais

variadas atividades esportivas, tendo em vista que alguns meses o contrato que estava vigente não foi

renovado, e desde então o espaço encontra-se sem ecônomo. Também é importante, pata deixar o

ambiente mais limpo e agradável para todos os que utilizam.

Conforme $ 3" do art.23 da Lei 8.666193:

S 3a A concorrência é a modalidade de licitaçdo cabível, qualquer que seia o valor de

seu objeto, tanto nq compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art.

19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais,

admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, q tomadq de preços,

quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o

convite, quando não houverfornecedor do bem ou serviço no País'

Desta forma temos que a modalidade eleita é adequada ao certame.

A Lei Orgânica de Marmeleiro, em seu artigo 87 estabelece que o uso de bens municipais por

terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse

público o exigir. Ainda prevê a Lei Orgânica que fica subordinada à existência de interesse público

devidamente justificado e precedida de avaliação. Está expresso no art. 85.

A Lei no.2.715, de 19 de agosto de202l, autoriza a concessão de direito de uso e exploração

comercial do Ginásio Volnei Pires, localizado na Rua Emilio Magno Glatt, L620, edificado sobre o Lote
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ESTADO DO PARANA

02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Marmeleiro. Tendo como objeto da concessão de uso, a exploração da lanchonete

do ginásio e da locação da quadra paraprëûicas esportivas.

Com relação ao valor mínimo estipulado para aluguel para o item foi feita através de avaliação do

bem pela comissão nomeada pela Portari a no 6.592, de 24 de setembro de 2021 , a qual sugeriu que o valor

a ser cobrado referente ao aluguel mensal do imóvel fosse de R$ 1.435,77 (um mil quatrocentos e trinta e

cinco reais e setenta e sete centavos), o qual será utilizado como valor mínimo para o aluguel.

Diante do atendimento aos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo de licitação'

Em relação à minuta de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel Público,

verifica-se que guardam legalidade com o disposto na Lei 8.666193, contemplando as previsões dos

artigos 40 e55, estando presentes as cláusulas essenciais.

E o parecer

MUNIC IPIO DE MARMELEIRO
AQ
,'r

4**f,r'-
Coordenadora da Unidade de Controle Interno
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Marmeleiro, 14 de fevereiro de2022

Processo Administrativo n.o 03012022
Concorrência n.o 001/2022

Parecer n." 052/2022

I - Da Consulta

Trata o presente de análise acerca de pedido para procedimento visando à concessão de
direito de uso de bem imóvel público, qual seja: Ginásio de Esportes Volnei Pires, localizado na Rua
Emílio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita,
constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro,
conforme requerimento n.o 010/2022, emanado do Departamento de Esportes.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: Requerimento para concessão, Lei
autorizando a concessão, Portaria de designação da comissão para avaliação,laudo de avaliação do
imóvel, Portaria de designação da Comissão Permanente de Licitações, manifestação da controladoria
interna e minuta do edital com os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo lI - Carta de Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo IV - Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VI - Termo de Renúncia; e
Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão.

II - Da Manifestação

Os autos foram remetidos a este órgão de consultoria jurídica para análise e aprovação das
minutas de Edital de Licitação e de Contrato, na forma prevista no Parágrafo único, do art. 38, da Lei
n.o 8.666, de 2l de junho de 1993.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões relativas
à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação
supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma
consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da administração

ø
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pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como necessária, bem como a forma de
execução.

O presente tem por finalidade a análise da minuta de Edital de Licitação e do correspondente
Contrato, na modalidade de Concorrência, pela maior oferta, no qual o município de Marmeleiro
pretende promover com a finalidade de conceder o uso de espaço público do imóvel denominado
Ginásio de Esportes Volnei Pires.

Estabelece a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 87, que o uso de bens municipais por
terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o intereise
público o exigir.

O artigo 85 da Lei Orgânica dispõe que a alienação será sempre precedida de avaliação, sendo
que aos imóveis dependerá de autorização legislativa e interesse público devidamente justihcado.

Assim, verifica-se que para a concessão de direito de uso é necessária a presença, no caso
concreto, de interesse público devidamente justificad o, autorização legislativa por meio de lei e prévia
avaliação.

No caso em comento, trata-se de concessão de direito de uso de imóvel na qual a propriedade
permanecerá com o Município, sendo somente o uso desmembrado à particular por prazo certo e
mediante cláusulas contratuais fixadas.

O interesse público justificado, constante do requerimento n.o 01012022 é de que se faz
necessária a concessão para que o espaço seja atendido por ecônomo, para a realização das mais
variadas atividades esportivas e também para deixar o amblente mais limpo e agradável.

Oportuno o esclarecimento no sentido de que a modalidade de licitação Concorrência tem
por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no $ I 

o, do art.22, bem como, no caso em tela,
o $ 3o do art. 23 ambos da Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993, que assim dispõem:

"4rt.22. São modalidades de licitação:
I - Concorrência;
(...)

$ 18 Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na.fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualfficação exigidos no edital para
execução de seu ob.ieto.

S 3o A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que
se.ia o valor de seu obieto, tanto na compra ou alienação de bens
imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de
direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste

^6 2
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último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços,
quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de
þrnecedores ou 0 convite, quando não houver fornecedor do bem ou
serviço no País,(Redacão dada pela Lei n' g.gg3, de lg94)',

Tendo em vista o disposto na Lei n" 8.666/93 (artigo 17, inciso I, $ 3o), bem como no artigo
85, $ lo da Lei Orgânica Municipal, observa-se que a modall¿a¿e eleita está coíirtu.

O certame é aberto para pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, que preencham os requisitos
do Edital, consoante disposição de seu item 3. As condþões para habilitaçãô estão estabelecidas no
item 5.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n" 8.666193. De
acordo com o art. 62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorência e de tomada
de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades.u¡os pr.gos estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demaìs em que a adminisiração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota dã empenho de däspésa, autorização
de compra ou ordem de execução de serviço. O $ 4o do art. 62 dispensa o "termo de contrato,, nos
casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adqùiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Em relação ao contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei g.666/93,
contemplando as previsões dos artigos 40 e 55, viito que presentes as cláusulai essenciais, e ausentes
quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminagões.

Se observam algumas inconsistências no processo, que devem ser saneadas para o
prosseguimento do feito:

o item l6 do Edital trata da rescisão. o item 16.2 estabelece que, declarada a rescisão, a
CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para retirar-se do local. No contrato, no
tópico que trata da rescisão, se encontra estabelecido, em sèu Parágrafo euinto, que declarada a
rescisão, o prazo parc aretirada seria de 60 (sessenta) dias. os Anexos ão pditàl o integram, de acordo
com o item24. Desta forma, suas disposições devem ser uniformes.

O item l1 do Editaltratadas obrigações da concedente. O item l l.l cita como obrigação se
oferecer todos os elementos e demais-informações de sua responsabilidade, nr""rrã.iå, uo
cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da concessionária. Em que pese o Edital
estabelecer que os Anexos fazem parte integrante db Edital e que o Contrato está nos anexos e
estabelece as obrigações, entendo que as obrigações previstas no Edital são vagas e imprecisas, pois
não cita quais seriam os elementos e informações necessários ao cumprimento.

O item 4'3.3 do Anexo I, Termo de Referência, bem como o item 6.4 do Anexo VII
estabelecem que cabe à concedenterealizar o pagamento das despesas com âguaeenergia elétrica. O

ß?t¿
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item 10.2, alínea ((b" do contrato estabelece que será aplicada multa de lZ (doze) mensalidades no
caso de a concessionária não recolher os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como
arcar cOm todas as despesas decorrentes da concessão, tais como água, energiå elétrica, telefone,
limpeza,conservação e outros. O Edital não deve deixar dúvidas em reiáçaã a quãm cabe o pagamento
das despesas decorrentes de água e energia elétrica. Como o objeto trâta de'exploraçãoìJmercial,
entendo que as despesas devem recair sobre a concessionária, exceto pelo fato dé que o ente público
pretende usufruir constantemente da quadra esportiva. Desta forma, a título de sugèstão, podäria ser
instalado medidores exclusivos para a lanchonète, fazendo que o Município somente arcasse com as
despesas que efetivamente tenha despendido. De qualque, fomu, o Editai deve ser revisado.

O item 4.2.15 do Anexo I - Termo de Referência, bem como o item 5.15 do Anexo VII -Contrato, estabelecem que cabe à concessionariarealizar a imediatareparação dos danos verificados
no imóvel, assim como a manutenção, conservação e reparos necessários ao barracão, não recaindo
encargo algum ao Poder Público Municipal. O item 4.2.[ d,oAnexo I, bem como o item 6.5 do Anexo
VII trazem como obrigação da concedente a realização da manutenção do prédio público, como por
exemplo cobertura, banheiros, manutenção elétrica, traves, redes iaterais, extintores, entre outros,
quando da sua necessidade em virtude do desgaste natural .or o passar do tempo, exceto no espaço
da lanchonete. o item 10.2, alínea "e" do contrato estabelece que será aplicada multa de l2t¿'orfl
mensalidades no caso de a concessionária não fazer a manutenção e conservação necessárias aoimóvel. Deve ficar claro de quem será a obrigação da manutenção.

Superadas estas questões, considerando o
verificar-se-á a possibilidade de prosseguimento do

exposto e sob o aspecto eminentemente jurídico,
após o saneamento dos apontamentos.

É o parecer

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OABÆR 53,299
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ESTADO DO PARAN.Á,

DESPÄCHO

Considerando os apontamentos do Parecer Jurídico n" 05212022, foram realizadas as seguintes
alterações no Edital:

- Em relação ao apontamento sobre o item 16.2 do Edital e do Parágrafo Quinto do Contrato, fica
alterado o prazo do Parágrafo Quinto do Contrato para 30 (trinta) dias, conforme item 16.2 do Edital.

- No que tange o apontamento sobre o item 11 do Edital, foram acrescentadas as obrigações da
Concedente que já constavam no Anexo I - Termo de Referência do Edital e Cláusula Sexta do Contrato
ao Edital, conforme itens 1l.I a LL.7.

- Em relação ao apontamento do item 4,3.3 do Anexo I - Termo de Referência, item 6.4 do Anexo
VII e do item 10.2, alinea "b". Fica alterado da seguinte forma: o item 4.3.3 do Anexo I - Termo de
Referência e o item 6.4 do fuiexo VII, permanecem inalterados, e o item 7Q.2,alinea "b" do Contrato,
passa a ter a seguinte redação: "b) Deixar de Recolher tqdos os tributos incidentes sobre a atividade
explorada, bem como arcar com todas as despesas decorrentes da concessão, tais como: telefone, limpeza,
conservação e outros;". Os pagamentos referente a despesas decorrentes de água e energia elétrica recai
sobre o ente público, tendo em vista que o mesmo pretende usufruir censtantemente da quadra esportiva
e, considerando ainda, se tratar de edificação já consolidada há. tempos com instalações elétricas e
hidráulicas intemas e abaixo do solo e pisos o que inviabiliza a instalação de unidades receptoras em
separados.

- Em relação ao apontamento sobre os itens 4.2.15 do Anexo I - Termo de Referência, item 5.15 do
Anexo VII - Contrato, item 4.3.4 do Anexo I e item IQ.Z, alínea"e", fica suprimido o item 4.2.15 do
Anexo I - Termo de Referência e o item 5.15 do Anexo VII e o item 10.2, alínea "e)" passa aler a
seguinte redação: "e) Não fazer a conservação necessárias ao imóvel;".

Sem mais para o momento.

Marmeleiro, 18 de fevereiro de

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
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ESTADO PO PENNN,Á,

Marmeleiro, 21 de fevereiro de 2022.

Parecer n" 024/2022

Prezado Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Conconência Pública n" Q0ll2Q22, que tem por objeto a concessão
de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires, localizado na Rua
Emílio Magno Glatt, L620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do I oteamento Santa Rita, constante
da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei
Municipal no 2.715 de I 9 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco)
anos, nos termos da Lei 8.666193.

Encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitações para as necessárias

Pilati

CNPJ: 76.205.66sl0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

AVrSO DE LTCTTAçÃO
CONCORRENCIA PÚBIICA N" OOl/2022 _ PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O3O/2022-LIC

TIPO: Maior oferta.

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires,
localizado na Rua Emílio Magno Glatl, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento
Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro,
em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de 19 de agosto de 2021, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos.

ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a
documentação de habilitação e a proposta de preço deverão ser protocolados no Setor de Licitações e

Contratos até o dia 28 de março de 2022, às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em
atraso.
ABERTIIRA DAS PROPOSTAS: 28 de março de 2022, às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de
reuniões da Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no

255, Centro, Fone (46) 3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de2" a 6" feira, das 08h30min
às l1h30min, e das 13h30min às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAÇOES.

INFORMAçÕES COMPLEMENTARES: Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, no endereço e telefone
acima citado ou pelo e-mail: licitacao@marmelgiro.pr.gov.br.

Marmeleiro ,21 de fevereiro de 2022

L.^,b J,,s*
Ricardo Fiori

Presidente da ÇPL
Portaria 6.597 de Ql/1012021
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t*XåËtlff*toRrA 
No 6'5e7' DE 10 DE ouruBRo D82021'

Altera composiçäo da Comissäo
Permanente de Licitaçäo e dá outras
providências,

¡55
riRA

o pREFErro Do ¡r¡ut¡rcfp¡o DE MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no aft.
51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

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

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrfcula no 1824-4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrfcula 1393-5,
lll- Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
fV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrlcula 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 prfblico municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente.

Art. 20 São competências da Comissäo Permanente de Licitaçäo:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisições e

contrataçöes;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
.lll - 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 manifestaçäo;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento;

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitatório.

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

Art. 4o O trabalho dos membros detentores de cargo efetivo será
remunerado pela gratificaçäo prevista no art. 33, inciso l, da Lei no 2.096, de 23
de setembro de 2013, observado o disposto nos g$ 3a e 40, do mesmo artigo,

wlÃ/-w. marmeleiro. pr. gov. br



Pre f,Tun Ce f,Tarmuln¡)å,l
a a

I
ESL{DC) D0 PAMNÄ CNPJ 76,?,05.665/0001-01

Ay.Macali, 255 - Cx. Posta| zq - tone f tax (+ø) ESzS-8I00 - CEp 8s6ts-000 - MAKMELETRo - pR

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,

R PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COI,4
O ORIGIIJAL

Publlcado no DOE de Ediçåo no 1083, de 1o cle outubro de2021.

www. lrì.armeleiro. pr. gov. br
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DIÁRIO OFICIAT ELETNONICO
vruNrcÍpro DE MARMELEIRo - pan¡.NÁ

TERçA-FEIR ,22 DE FEVEREIRO DE 2022 ANO: VI i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No:1178- 20 Pág(s)

Art. 1o. Designar o servidor Municipal lnunÊs FRANclsco clESLlK, RG n" 6.597.180-0 SSP/PR, Engenheiro Agrônomo

- CREA-PR 1327861TD, como Gestor do Convênio e Fiscal para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado
com o lnstituto Agua e Terra.

Arl.20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 21 de fevereiro de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

AVrSO DE L|C|TAçÃO CONCORRÊNC|A PÚBL|CA No 001/2022 - PMM PROCESSO
ADMINISTRAT¡VO NO O3(}/2O22.LIC

TIPO: Maior oferta.
OBJETO: Concessäo de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei Pires, localizado na Rua
Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrfcula 8.636
do Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipalno 2.715 de 19 de agosto
de 2021, mediante pagamento de alqguel, pelo período de 05 (cinco) anos.
ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitação
e a proposta de preço deveräo ser protocolados no Setor de Licitaçöes e Contratos até o dia 28 de março de 2022, às
09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em atraso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 de março de 2022, às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniöes da

Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no 255, Centro,
Fone (46) 3525-8107 ou 8'105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2 a 6" feira, das 08h30min às 1 t h3Omin, e das 13h30min
às 17h00min, e no site do municfpio, no fcone LICITAçÖES.
INFORMAçÖES COMPLEMENTARES: lnformaçöes adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deveräo ser
dirigidos à Comissão Permanente de Licitaçöes, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:
I icitacao@marmeleiro,pr. gov.br.

Marmeleiro, 21 de fevereiro de 2022

^'Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO ere DE REGTSTRO DE PREçOS No 02612022 PREGÄO
ELETRÔNICO NO OO3I2O22

CONTRATANTE: MUNICfPIO OE MARMELEIRO
CONTRATADA: ODoNTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: A de istro de dos utos abaixo

1

IrcP
Brasil

'D=ã,

Dlárlo Oficlal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsórl e 22oO-2 do Art. 10c de 24.08.01 da lcP-Brasll

o Munlclplo de Marmelelro dá Earantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado alravés de

hltpi//www.marmelelro.pr.qov.br/ no llnk DIárlo oflclal.
,lniçio

i)

::'l

'l r'.:

FGM 33,69 505,35

Adesivo dental tipo fotopolimerizável,
Componentes: adesivo+primer. Observação: com
carga manimétrica de Snm, primer e adesivo em
frasco único. lndicado para resina fotopolimerizável e
cimentação de restaurações indiretas, Frasco com
vedação altamente confiável, que previna
vazamentos, com bico econômico que evite
desoerdlcio.

01 391'133 Frs 15
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I I rrr)nr! r'(: i ¡ I ú)l)(:rn)ä riì n¡ , (:oflr . l) f Editais ffir

' R.r. .rÿ ¡ol r Ærrdo nt{DR¡. tE

ÞohËa .r tJ¡tr<:tÁ Rro

nê¡ NñMøc^o!^ /ô¡riÄoÀ1r,, rto ,

Avtso DE LtctrAÇÄo
coNcoRRÊNctA púeLtc¡ H" ootlz0zz - plÿìM

pRocEsso ADMlNlsTRATlvo No 030/2022-LlC
TIPO: Maior of€r1a.

OBJEÍO: Concossâo de uso do benl público do lmöv6l

denorû¡nado G¡näslo de Esport€s Volnei Pirss, localizado nâ
Rua Emílio Mâgno Glatt, '1620, odilicado sobro o Lolo 02 då

Quadra 16 do Lotosnrsnto Sânta R¡tâ, constãntê da Matríctrl8

8,636 do Cârlórlo do Regìstro de lmóvei8 da Comarca de

Msrmsle¡ro, en1 atendlnrento a Le¡ Munic¡pal n0 2.715 ds 19

do Ègo6lo dc 2021, modlanto pâgamsnto do aluguol, polo

perfodo clo 05 (cinco) anos.
ENTREGA DOS ENVELoPÊs: A Bntrega cjos onvelopss A 6

B, contoñdô respectivamÊnle a documentaçåo de habiliteçåo

o â proposta dq prcço dovorão ser protocolûdos ño Setor

dê LiËitâaó6s É Controtos atè o dla 28 do março dè 2022,
às 09:00 horoB. Nåo seråo considorâdas as propostâs em

ãtrãgo,
ABERTURA DAS PROPoSTAS: 28 do mûrço do 2022,

às 09 horag o 30 m¡nutoÈ, junlo a salo d€ rèunlöes dô

Âdm¡n¡6troção ê PlânÊjâmsnto dâ Prefeiturâ Municipâl dè

Mãrmeleiro.
O Hclil¡¡l 6 seus an€xos porJoräo 6er oþtidos nã Prefertura
d6 Marm€lÈirö, no endgrôço Avonidd Mácali, n0 255, Cenlro,

Fone (46) 35?5-8107 ou 8105, lvlaffi6lo¡ro, Estodo do Pãmñé,

de 2t o 6¡ foira, das 08h30m¡n às 11h30m¡n, e dgs 'lgh3omin

às 17hof)min, o no slto do mun¡c¡pio, no icono t.l0|TAÇÕEs.
INFORMAçóES COMPLEMENTARES: lnformåçóes

adiciona¡s, dúvidds è pêdidoÉ dË ê6ôlârècimênto6 dêv€råo

sÊr dir¡gido8 à Comissão Pernì0nðnts de Licilaçõos, no

èndereço e telBfone acima citodr¡ ou pelo e.m8il: llclt0cûo@

Maflìelsrro,21 da l6verB¡[o ds 2022.

Rlcsrdo Florl
Presìdento do CPL

Portãria 0.597 dc 01/10/2021

AVrSO DE LTCTTAçAO

PREGÄO ELETRÔNICO SRP N6 014/2022

uAsG 455978

A Prefêltura Munlclpal de Mandlr¡luba-PR, torna públ¡co

pära conhêcimonto doô int€t€ssado6 quê, do acordo com a

Ls¡ Fsdorâl 10,52012002, L€i Complomontar Federsl

123/2006 alterada pela Lei Complementat Federsl n.0 147,

de 14 de ago6to de 2014, Dêcrêtos Federais 7892/2013,

3.555i2000, 10.02412019 o pelos Docrotos Municipais

1038/2007, 14212009 e 94312021, Lo¡ Federal 8.666i 1993 I
respectivas alteraçõos e denìa¡s leg¡6lação corrolata avisa

aós ¡ntsressaclos quo fará real¡zer âbêilurã da llc¡tação na

modalldado Progäo Elotrönico, do tipo monol preÇo por

item unitário quo lom por OBJETo| REGISTRO 0E
PREçOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIçOES

DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENOIMENTO AS

SECRETARIAS MUNICIPAIS. Abêrtur€ das propostâÊ e

Rêcoblmento dos lances: o partir dâs 09h0_QlfiD--da-dia-1Q

rtÈ-M4ça---de-10?¿*varaLftlÉximci-R$ 9s0'685.23
(novocantoG e novgnta rn¡l so¡scenlos o oltonta e cincq
ít¡l o vlntê ê tr6B osntavosl. O Editâl completo podêrå s€r

retlrado no Ðepârtamento do CornpråE E Llcltaçöeg,das

08h00min ¡às 12h00m¡n e dos 13h00m¡n äs l7h00m¡n, no6

dlas útels, pode ser vlsualizado na fntegra no

Blte:l,y.ww,nlar-rliliil¿ha,nr,oÞy,ht: link âvlsos e ed¡tâls de

llc¡tâção, através do e¡te

Ìr,wly,ç,0mnmi|SpyçrnaIJ.gnÌflis,09y"þf ou fornec¡do através

de sollcltåçåo pelo s-msll: llÇi1f,ço.ps@"m.Afflhitilhn,.nf,0ßr.y^þf.

Måioroc ¡nformsções no Éñdêfsço acime ou pelo Fone:

(4't | 362611 22 Rãmal 224,

Luls Antonlo BlEcal0 - Prof6lto Munlclpal

PROCLAMAS

CARTóRto DE UMBARÁ
RAUL FERNANDEZ SCHUCHOVSKY

Rua lzrac Fsrorra da Cruz, no 4'l10. lìltlo cs Hdo, Curitiba'PR - Fonc
3011.0234

Foco sebot quo prêttndoln cogat-ao, o tprêaonlar¿m norlû
Soivsnllû 08 documohlôs oxlgldo$ pelo Arll0o 1.525 do Códlgo
Clvll 8râ6llolro, os controontoc;

121
r3l
rll

LUCIELLE LIT¡AÂRANTES

lonrä da l..ol lo
(o[ í¡

Curlt¡ba-PR, 21 do lsvcroho do 2022.

RAUL FERNANDEZ SCHUCHOVSKY
/\gonlo Dolcgado do Soruiço do Dlskito Judiolárlo do Unbarô

/iõ "'-"'""""''"f('7 c'urc'u'r'tu'

RENAfO I.ARIO LÂNF\
oFlcl^L

Ru¡ Profolror Podþ vlrlato Pûrlgot do souzo, 3001, lolo'15,
Compo Comprl(lo, Curltlbo/Pn. Fono: 41-3373-7330-

ËDITAL DE FROCLAMAS

Fúço Bober quo prolcndonì sù cNori

or- MARcos GÊovaNt caDoNA ú TAyÀNñy KARoLyNy GARRÊtr DA
FONSECA;

02. JULIANO CERCAL INACIO. ñOBERTÂ INAIÄRA ELLERBROCK:
OI' ELCIO PEREIRA DE PÀIVA I SANDRÀAPAREGIÞA CANÍËIRO OE

o¡. 3[Jli'3ô! nn¡U.ro LrMÀ 0 ÀNNA LurzA pupo cÂBRALi
0ð. 0IEGO CAnLos LllDÊR r rnÀNCìCLE PÄfRlg ÞËnTl[Êi
00. ADELIN* CISEI,ElexelRÂ DA SILVA û Fl"ÄvlA BEÁTßlZ clrllH[nME

EgCOR6lt{i
0?. Be{ñlOUe HEOENBeRO t clNlh AL|Ne S¿lORc PIREs;
00. OUSTÀVo MoREIRA DE SOUZÀ o LEllclA SILVEIRA NENoES:
OO' MARCSLO ORALOW O OEISEAPARECIDÀ CANOIDO¡
l0- ËfJUAIIDO MARll¡lS NUMÀlX o MÀRINA IDADË CARVALHo -

CD0vùrú8o (la U0llo Erl,lvrl cI CdfdÍDnl9ì
1t. .JOÀO I{ENRIOUE BUEHO CORREIAOII'IAIß FERNANDA KUIINi
12. MAftHÉW LLOYD KËñNÉ0YoO0lËLYSMILËN^ DASILVAC'LIVËlIui
13. LUIC RlcÀRDo BÊCllEn Cll€VONICÀ. MAnIAnELeNAHAoALIIAES

OôNCÁtyF.S -4's0rulçodn Rê0Í[r, Clvll dÍt PfrBo{D Nnhfoil q

16' rôbôllon¡to dc Nol¡r de ouilsbolrR.

fìo alÉuönì ôouboÍ ds algum ilnpoillnrento, opoìha.o nå lonna da Lú|,
no prozo do I5 (quinzo) di8o.

culllha.FR. 21 t02/2422.
R¡nato Fqrlo Lônn

Ollclsl t)lstrllal

A melhor relaçâo

custo x benefício

em pub[icidadelegal.

está no

Bem Paraná

sERVICO DISÍRITAL DO PINHEIRINHO
NARA DARLIAIiIE DoRs - NoTÁRIA E REGISTRADORA

llua Marlo Gones Cezrr no 194 - Fone :lätì9-1190
- CEP: 80,l50.313 - Curltiba -.Paranó

EDITAL DE PROCLAMAS

Fâço sober que pretendem casor.se o aproGentaram os documentoo
exlgidos pclo adltto 1.5?5 do Côdlt/o C¡yll Bra6llclro, os c¡ntr'ãontcs:

0tì
ozl

ELISABETE ORUSKAi
coNDoL ÞA COSTÁ Ð lÀNlAnA ÞE SOUZA

03)
o¿!
o6l
0tÌ
otl
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t0t
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r9t
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IESSAßli
SILVA ROSÂ;
. PRISCILÀ

SOUZ^ c CARLÀ LOURENçO

VIËIRA;

slLVÀ o

ltaRquEs slouE|RA ù KEITI ScHRAN

(Editol do

Se al0uérn sotrbcr de ålgum [TÌDÉdlrnenlo,olDilhiì"se na rôrnìa dä Lel
no prãzo de quinze dlûo. O ref€ndo é verdode € dou lê.

ourltibâ. 21 ds Fevereiru de 2022.
N¡{RA DARLI/\NE 0ORS

N01ádä e RoUiBlrädoril

Balanços, Atas,

Súmulas ou Editais?

cooprr.tlv. Mödtcô do Ho¡Þltôl Evångållco de Gurltlb¡

EDtrÂt. DÍ coNvocÂcllo o^ÂssFMBt [tÂ ofRÂl..oRDlNÁRIA
U Dhêlor l)r.tldonlô d¿ COOfTeRHEC - Coopêrutlv¡ Módlq do Horpltoì gv¡ngéllco
d0CurltlDr, lhsrll0hoCNPJ uobri. t4,87e.1f8,0001-02, no urudùl 0ulbulçooB,quo
lho orlùrÐ þ ilil'gD :i0 do f*ùlub 9{FÉ1, uvrvoot ot ùtnùDroa û08qt)l¡l(loa qilg urì
21 dr Fev6r.lþ d.2022 roôl¡v¡m 510 (quinh.nlo! do dêtoilo) @por0do8. P¡r.ið
hilnknr¡ om AggEMBLEIÀ OERÂ! ORDIilARß, ü rur to0lltûdû [oút 22 <h Ílñrço
dÐ 2022, nå Ýdê dr Coope¡st¡ÿå, .llo å Pßç¡ Aliôdo AndÈr$D, 4l$ guordh6,

Ëudllb! - Pr, om prlmoirt conyæôçüo ùr 17h, @m proftnço dt zs (dol¡ laqoo) do.
rxxl*råúôsåDì (uilfl¿lðrdftHfùi ailìrâflu4ú¡ ü[ìúÈ!ÿ¡o¡s lllh, eN ù pllÈilç¡
da ;ohd. dô¡ c@Þndor m[10 um, o .m ltÉâh¡ o i[dnn ænvoîoçk ¡B I0h, côln o
Ârinftx,dil 10 (dfirlñoF{rrdor, p{ft d(llbonilrr¡tþù(r { [qllliltr
$ñrinlc.(lig

l) RrlîrôdoÐ dô Juldlîo Þrlo Erdllódo Mónl¡nh¡ alc¡nhh
2) tnilstrço Dnusl dù 2ft2l û 0árllì¡çb 6¡ l)oþrìra oil ltonhi
3) Prôll¡çåo dÉ Conlâ¡ do¡ùo dô 3021 e lraroerdo Coñ.ôlho Ëiscå|.
{) Rùlilôno ootláo 2018/?02?
5l Elolçllo( Þo¿0ed! ñovo Dhular! ú colÍro¡ho f'hcrl
fl) Artuñlor Gorul¡

Orrilbn. l1 dÐ lrÿ8¡dro lñ ?021.
Wloon Mlcl¡èllß

Fr,oXlortr

Faça um orçamento sem compromisso
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Coilrérdlú, lndúÍilr c 6crvlÿot

no síte: wwrv.¡¡ov,br/conpras/pt-br, iricisndo-sc no diu l0/03/2022 tìs 14h00

horas c scrá conduzida pelo Prcgociro C)licial corn o auxllio do Eqlripc clc r\poio'

designados nos nutos tlo processo em epigLnfe. INFORMAÇACf¡gott¡l-: O Edit¡rl

dc Pregõo Elelr6nico no 7/2022 cotnplcto encontrr-se n disposiçào dos intetessndos

no Depalrunento de Licitnçflo do Paço Municipul - Rua Scis. nn l0i0 - Centro -
CEP: 85,525-000 - lr4ariópolis, Est¡do clo Paraná. no horário de expcdiente. tlc

Scgunds a Señû-Foirs cntlc os 08h00 ás I lh30lnin e das I 3h00 òs I 7100, Ernail:
francisco,buero@)nrnrio¡rolis,¡:r,govbr. Ponnl Tronspurôncia do Muriclpio ou pelos

sites wrvw,rnuiopolis,pt,gov.br. rn aba licituçðes - Pre¡iõo Eletrôrrico e wlvw gov

bry'cornprns/¡rt-br - L/ASC N" 987ó9-3. lvlariópolis/PR, l8 cìo Feveteiro de 2022

lvforio Eduarrlo l,opcs Paulck - Prefbito Municipal.
16180t2022

MI,JNICiPIO DD MARIÓPOLIS
ÂVISO DtI I.,ICITAç.{O, DDITAI, DD TOMADA DN PREÇOS N'212022.
PROCESSO N" 148/2022. O Muuicfpio de lr{ariópolis, atrtrvés d0 scu PrÈfeito

lvlunioipol Morio Eduordo Lopcs Pnu.lok e da Cornissto Pcrr¡r¡ucntc rlc Licitaçr'to,

designado pclo Portatin nu 23/2021 de 07 do Fevereiro tle 2022, lotrn ptiblico oos

intcrcssfl(los, quc stcudcrcnr ¡r totlts ¡s condiçôes cxigidos pflta cfld¡rsÍlrnonto, dc

acordo conr a Lei n" 8.óó6193 e suas postetiores nlterngões, Lei ConrPlenlentur no

12312006 c dteruçtìes feitrs peln Lci Conrplerlentor n" 147/20t4, quo realizuró

licitnçflo nu rnodulidadc dc'lornado de Prcços, pnro ntnplo pnrticipÍÌçio dc c¡npresas

orn gcral. quc atr! 0 <lin l0 dc l\'lAR(lO rlc 2022' ùs 09h00 (NOVll) horÈs, cstorÁ

rcccbondo os cnvolopcs dc l)ocumcltos do Quolifìcaçõo c Propostû de Preços

flo Editol de lbrnndn de l'regos no 2/2022, que teûr pot objeto I contlst0çao de

cmpresa pârÀ cxccuçüo dc ollra rlc lìnalizoçõo dc salas dc sula no CMËl Sonhrl

lvfcu, locnlizatlo no Run Nove. Lolo l-.{, Qundra 167, corn área de intervençfio

de 158,00rr¡1 (cento o cinqucntn e oito qundraclos), tle aoordo com cronoÉtnnìâ,

planillu de serviços e nrsr¡torinl tlescritivo etn anexo, quc faz Parla do editsl, seildo

o licitnçtlo do tipo "lvlENOR PIIEÇO GLOBAL". O intc¡ro teor do ato convocnkirio
c scus 8ilexos csl¡rrto rì disposiçûo dos interessntlos patn ser cxrunhttdo, I ¡rnrlit
destn dam,junto à Conrissão Perm¡nente de Licitngões, nt Prefeitura ñlunicipal de

Moriópolis, no horóri o de erpedicntc, nt Ru n Seis. nu I 030, ceDtro. etn lvluriópol is-

PR ou no site; wlvw.rnariopolis.prgov.br ut obn Lioitnções e Portal'[ransparôncia do

Municí¡rio. lnlonnnçÕcs udicionais. duvid¡¡s e cscl¡uccirncntos dcverilo ser dirigiclos

0 Conìiss¿lo Pennmente de Licitng¡lo, no endcreço ¡cit¡r¿r mcncioraclo - lclelone
(46) 3226-8 I 00 - e-rnnil: francisco.busrto@lnrariopolis,pr.gov.br. MnrióPolis, I 8 (le

Fevereiro de 2022. lvlorio EdrraLdo Lopes Pnulek - Prefeito lvfurioiptrl,
14566t2022

I Mø¡meletro

,wrso Dn l,rÇrT^(:Äo
CONCORRôNCIA PÚBLICA N" OOI/2022 - PMITI

PROCESSO.ADM I NISTRATIVO N" O3O/2022-LIC

TIPO: Maior ofcrta,

OlllEI'O: Concessio de uso de bern público do inróvel donomirtndo Ginósio tle
Esportcs \¡olnei Pircs. loculizodo na l{ua llnrílio Mugno Glalt. ló20, cdificaclo sc¡b¡e

o Lote 02 dtr Quûdr¡ l6 do Loteunrenlo Sfliltfl Rila, coilst¡ute da Mnlrículn 8.636

do Crrtório tìe Rcgistro dc lrn(rvcis da Cor¡ruca dc lvlnrntclciro. cnt nlentlinrerto n

l-,ei ñlunicipnl n" 2,7 I 5 do I 9 de ngosto dc 202 l, rneclionte pngantento de nlu¡¡ue),
pelo pcriodo dc 05 (oinco) anos,

DN'IREG.A DOS DNVELOPES: A ellregû dos envelopes A e B. contendo
rcspectivruncnte n doourncntaçño de hshilitaçr'to e a proposta <lc prcço dcverÀo ser

protocolados no SotoL de Licitnções e Conftltos âté o di0 28 dc rnnrço rlc 2022, Às

09:00 l¡oras, N¡io serâo corìsiderûd¿s ûs propost0s enr atflrso.

AIIERTURA DÄS PROPOS'IAS: 28 rjc mnrço dc 2022, Às 09 horas c 30

minufos, juilto 0 sala rJc reuniõcs d¡ A(hninistllìçffo o Pìnnejmrreuto cln Prclbiturn
lr4unicipal de Mnrmeleiro,
O Edilnl e sous mexos podelrlo ser obtidos na Prefcihna de Marrnaleiro, no errdeleço

Avcnidn Macali, no 25-5, Centro, Fone (46) 3525-8 I 07 ou 8 I 05, lvlsrrneleh o. Estndo

do Parnr( dc 2" a 6' lcir'¿\ dus 08h30min ùs I I h3Onrin, c dss I 3hiOmin ùs I 7h00mh,
c no site clo rnunicí¡rio, no iconc LICITAÇÒES.
lNFORMAÇOES COMPLEMENTAllDS: trl'onnrçðes arìiciouuis, tlúvidas
c pedidos de esclmecirnentos deverõo ser diLigitlos ò Conriss¿ìo Pernìnrtente

da Licitsçites, ro cn<lcrcço e tclcfonc aoinra cit0do ou pclo crnail: licittrcto({?
nrarmcleiro.plgov,br,
Monneleiro, 2 l de f'cvcreiro de 2022.

Ricardo Fiori
Presidentc dâ CPl..

Portarin 6.597 de 0 l/10/202 I

1619912022

si,Mr.Jr,.A DE pEDtDo DD t.,lcENçAAMRtfLNTAt, stMPt,lFtcADA -
LAS

Pretbihrrn Munici¡rnl de Mauneleiro, CNP.L 7ó.205,665/0001-01 torrtn priblico que

rcquercu a l-iccnça Ânrbicutnl Simplificarln-I-ASjunto oo INSTÍT(rTO r\Cl.JA E
'I'L;RRA - Uü', par¡r o enr¡rrecntlinrerfo a scguir espaoilìcado:
E¡npresa: Prel'eilurn Mrrnicil:nl de M¡t ¡neleiro
Atividude: Exh0çùo de Sf,ibto (utìli<.lnde priblicn)
Endoreço: Linhn l(rn 18

Municlpio; N't¿unruluiro - PR

1584412022

siIMI.ILADE PEDIDO DE L¡CENÇAAMI]IENTAT,SIMPLTFICiTDA- I,AS
Prel'eitrrrtr lvlun icipsl dc Mnrntelei ro. CNt'.1: 76.205.665/000 I -0 I torn r pr'rblico quc

rcqucrcu o [.iccnço Aurbiontol Simplitìoada - LAS jurrto ao INSTITIJTO AG(rl\ E

'l'ËllllA- lAll paLn o emprëendimell(o â seguir especifìcado:

Eurpresa: Prelbitruo lvf unicipul dc Mûilneleil o

Atividude: Exhoçilo cle Saiblo (utilidrrde priblicn)

Ënclercço: Linhr Gun¡nci

lvlunicípio: Mnrnteleiro - PR

'1586312022

SÚMtILADE PEDIDO DE LICEN(]ÄÂMBIONTALSIMPLIFICìADÂ-L,TS
Prct'oiturn Mun icipnl de Mnrrncleiro, CNPJ: 7ó.205.665/000 I -0 I tonlB público que

rcqucrcu a l,iocnçoÂrrrbicntol Sinrplilìcacla -LASjurto no INSTITTJTO i\G(JÁ E
'l'ERìlA - IÄlì purs o entproendhucnto a se¡¡uir espcciftcado:

Ërnpresa: Prelbihrrn lvtunici¡lnl de Mnuneleho

Ativid0de: Extruçdo de Soibro (utilidncle pitblicn)

Eudercço: Linhn Pncl¡e Anchietn
Municlpio: Mnrnrcleiro - PR

1686612022

SiIMI.ILA DE PODIDO DO LICENÇA AMIIIENTALSIMPLIFICAD¡\- LAS
Prclèiturn Municipnl dc ñfnnnelciro, CNP.I: 7ó,205,6(r5/000 I -0 I lorrrn pt'rblico quc

rcqucrcu a l,iccrça Ambicfltal Simplilicadr - L,AS junto uo INSTI'|IJTO AOl.l¡\ E

'l'ËllllA- IAIi pnLu o Ënrpteendin:cllto lì seguir especiûcado:

Ernpresa: Prelbilurn Municillnl de Mnrrneleito
Alivi(lÍÌ(le: Ex¡rìçllo de SÂibro (utilidnde ptrblicn)
Enderego: l,inha Sâo Pedro

Municipio: N4ortrìcleiro - Pll
1688112022

I Møt¿nhos

AV|SO DE LtCrT (lÃO
TOM^D¡\ DE PRR(:OS N'002/2022 - PMM

oBJD'rO: CONTRATAÇ.ÃO DD EMPRESA I'ARA.\ CONSTRIJçÃO DE

tJM DO,PÓSIl O NA I¿SCOLA MTINICIPAL CAETANA T'AIIANIIOS, COM
FORNDC;tMItN'l'O DE MATIIRIAIS E MÃO DE OBRA, conr os carncledsticas

c cspccilìcaçtlcs constsntcs dcstc lìdital,
vALOR MÁXIMO GLOIIAL: R$18,5?2,79 (Dsoito mil, quinhcntos c sctcnln

e do¡s rcûis e sctcntù c novc ccnttrvos).

cRtTôRtoDE,lULG¡\MDNTOT Tlt O MENOII PREÇO- SOB DE REGIMII
DE oXECUç:ÃO DE ENTPRETTAI)A I'Oll PREçO CLOBAL,

^DllR'l't-lR^ 
DAS PROPOST"{S: Ern l4 tlc n¡årço (le 2022, t\s 09h00ntin, nt

scdcdn PrelèìturndeMstinlìos.sitoàRuaPnstotElimr\brahâo.no22.Conlro,ent
Matinhos, EstndodoP¡r¿nó,ondepoderóserobtidoinfonilflçõescornpletrìsntflres.
nohor¡lriodas 08h00nrinòsllh3Onlinsdosl3h00ntirtàslTlt30ntirt,clesegunda
a serlr-feirr\ tclefore; (4 l) 31)71-601216247'

Os licitûntcs intcrcssrìdos tlcvcrño protocolor scus cnvclopcs dcvldÈmcntc
lûcrtr(los lnrprctcrlvchncntcnfélìs08h45nrin,noDcl)ortrìnlcntodcPrototolo'
uo cndeÍcço oclnra met¡clonado, NÃo scrá occlto o enc¡mlnhûmento dc pÌopoßtâ

conrcrci¡l c docnrncntos dc h¡hilitrçilo por vln postûl ou por tmnsport¡ìdorû'
O eclilal c ûilexos ÈìcoDlranì-se à disposiçr'to lo Porl¡¡l d0 Transparrlnciu hltps://

matiDhos, aten(le.net/?¡:g=lrnrsparencin// l/grupo/ I /i tenì/ I /tipo/ I e departatnonto de

lioitaçtlcs uu Prcfeitura Murricipal clo lvlatinhos.

lvlatinhos, l8 cle fevereiro de 2022

Jûnotc dr l'átimÈ Srhmitz
Prcsidente da Conriss¡o Perìnstronte de Licilaçrlo

16346t2022

Avrso DD LrcrTAÇÃo
]'OM^DÀ DE PREç:OS N" 003/2022 - PlllM

o&rE'ro: c:oNTRÄll\çÃo Do EMPIìlts^ t'ARA IMPERME¡\l¡lLIZ^çÃO
DAS CAIXAS DE ÁGIJA COI\,IPLDXO EDIICACIONAL IìRANCISCO DOS

SANTOS JL,NtOR, corn îs cilflotÈristicus c cspeoilioaçtlcs construìtcs deste Liditfll.

vÄLoR MÁXIMO GLOBAL: R$J5.611,05 (aflntR c cinco mll scisccntos c

onzc rcnis c clnco ccntûvos),CRlTÉlìlO DE.IULGAMEN'IO:'l'l l¡o MENOR
PREÇO - SOB Dn ITEGTME DD EXECITçÂO DE lIl\{PRDI'l¡{D,\ POR

PR0ÇO GLOBAT,.
ABttRl'tlRA DAS I'IIOPOSTAS: E¡¡r l4 tlc n¡ûrço dc 2022, ùs llhoom¡n, ns

scdeda Prefeiturndet\4atitrhos,sitoòRttnPastorEliasAbrnhño,no22,Centto.etrt
Mfllilrhos, Est¡dodoPnr¡rrri,o¡rdopodcrúscrobticloinforntoçõescontplenìcntntcs,
no horri¡io rlns 08h00rnhr às I lh30nlin c cl¡rs l3h00urin ris l7h30lnin. dc segnrtdn

s scxlâ-f'eir0, telelbnc: (41) 397 l-6012/624'1.

Os licituntca intcrcssntlos (lcvcrño protocolrr scus cnvclopcs dcvidlmcntc
lacrndos imprctcrlvclnrcntcûté¡lsl3h45mi¡l'noDcptrrtûmcnJod0Profocolo,
Do cndercço rclmú mcnrionttlo. Não ser¡l acelao o cncrutlnhûmcnao dc prof,osíl
comcrclnl c docunrentos tlc hnblllt[çÂo por viÌ llostûl ou Por tr¡nsporttdors'
O ed¡trìl e anexos encontrarn-se ò disposiçûo no Portal dâ TtursPlr'ôncia htlps://

nufi nhos.¡terrdc.not/?pg=trürspÂrcncia/É!/grupo/ I /i tenr/ I /lipo/ I c deptrrtanreÌto de

licitnçùcs no Profeitura ñluliciptl de lÝl¡rtinl¡os.

ñlîtinhos. I I de l'cverei¡o dc 2022

J¡nete ¡lc Fitirrr Schmilz
I'rcsidelte d¡ Oonlissrlo Pernronente de Licitttçüo

1534212022
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Detalhes processo licitatório

Ëxecutor,a DE MARIYELUIRO

Cfr.r

Voltar

Êrtf,*

¡*. iiôii ì

No llcltação/dispensa/iilexigibllldade* 1

Modalidado* Concorrêncla

Número edital/processo* 03012ù22

Instituìçð0 Financeirâ

Contrato de Ernprésthno

-t
I
t

Descrlção Resumida do Objeto*

Dotaçäo Orçamenhárla* 07 0L27 81.2001.5202533903999990

denomlnado Ginásio cle Esportes

Glatt, 1620, edlflcado sobre o Lote

const.¿¡nle da Mat:rÍcula 8,636 clo

Cartório de Reglstro de Inróveis da Conlarca cle Marrneleiro, em atendlmento a

Forma de Avalição Maior I'ance ot¡ OferÌa v

ffi,

Preço máximo/Referêncla de preco -

R$*

D¿rta cie L¿ìncamerlto do EcJital

86.146,20

2r10212022

Data da Aberrura das propostas ];ö;;; 
-i

)

Þatð da Abertura das Propostäs i - -
Data Registro

Þatô Registro

2210212022

l"

l

Þðta de Lançamonto d0 Edltal

Datð da Abertura clas propostas i 
"- '- - -- "l

ii
Hli ìlens excluslvos pard ËPP/ME? Náo

llá cota de partlclpação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exlgência de subcontratação de EPP/MË,? Näo

Há priorldade para aquislções de nricroempresas regionals ey ¡eç¿lef Näo

Data Cancelarncnto :

I''''''','''''''.'...''..]

CPFr 814802893r Gsgaut)

Percentual de parllclpaçlio: i 6,96

https://servlcos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Munlclpal/aml/DetalhesProcessoCompra,aspx 1t1


