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MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ESTADo oo pRnRruA

coNTRATo DE rRESTAçÃo nn snRvrÇos N,07vtz0zz
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02712022)

O UIUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoajurldica de direito público intemo inscrita no CNPJ/Ì\4F sob
o n'76.205.665i0001-01, 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/\4F sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATAITITE; e a ompresa G CIRINO RODRIGIJES LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/IMF sob o n" 46.865.221/0001-23, com sede na Rua Clevelândia, no 1560, Apto 302,
Bairro Vila Nova, Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85605-000, Telefone (46) 99918-
8989 / 3524-1346 / 98422-9138. e-mail: guidocirino2OlO@,hotmail.corn, representada por seu
administrador, Sr. Guilherme Cirino Rodrigues, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 9.546.690-
7, e inscrito no CPF/IVÍF sob.o no 076.126.979-71, de ora em diante denominada CONTRATAI)A,
sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no
Edital de Chamamento Público N" 004/2021, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as
cláusulas e as condições seguintes:

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

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

CLÁUSULA SEGI.II\DA _ DO OBJETO E VALOR CONTRATUAL
2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa pars prestaçño de serviço médico,
clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em
horório estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos
sóbados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público no 00412021e de acordo com as

abaixo:
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CNPJ: 76.205.665/000'l -01

Avenlda Macall, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61

^

01

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno das

11h30 às l3h, e/ou notumo
das l7h às 22h, em dias úteis
(de segunda à sexta-feira)

Horas 130 ls60 I10,30 14.339,00 172.068,00

02

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diumo, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas 110 t320 121,53 13.368,30 160.419,60
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2.2Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATA¡ITE pagarâ a CONTRATADA o valor
total estimado de R$ 501.576,24 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos).

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

2.4 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no
8.666193, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n" 7 6.205.6651000 I -0 I

Avenida Macali, n'255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP:85.615-000

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 078t2022
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02712022)

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

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJiIVIF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

CNPJ : 76.205.665/0001 -01

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

03

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados
nacionais e locais

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

04

Plantão presencial para
serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às I lh30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas 100 1200 I10,30 I 1.030,00 132.360,00

Valor Total Máximo Estimado 501.576,24

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.oov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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$1' Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento
pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1'desta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FINAI\CETROS
4.l Conforme discriminadas a

cLÁusuLA eIm{TA - Dos pRAZos, vIcÊNcrA E cRrrÉRro DE REAJUsTE
5.1 A realização dos plantões será executada mediante escala organizadapelo Departamento de Saúde, com
aviso prévio, priorizando a cobertura dos plantões com profissionais do quadro de efetivos, suprindo escalas
"descobertas" com profissionais licitados por meio deste processo, bem como poderá ser feito contato
imediato no caso de imprevistos, para qualquer um dos itens apresentados neste Termo de Referência.

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

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

5.4 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 21 de julho
de2023, admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666193.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

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

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAÇöns n¡. CoNTRATAT\TE
Compete ao Contratante:
6.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade na execução dos serviços prestados,
conforme as especificações constantes do Edital e da proposta;

6.2 Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades;

6.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;

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

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

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

ê-

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

264 10.301 00162.027 3.3.90.34.00.00.00 0
265 10.301 00162.027 3.3.90.34.00.00.00 303
287

08.02
10.301 001,6 2.029 3.3.90.34.00.00.00 0
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cr,Áusur,n sÉrur,ra - DAs oBRrcAçöns na CoNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

7.1 A contratada deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.

T.2Realizar atendimentos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretor do Departamento
de Saúde do Município de Marmeleiro;

7.3 Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitario, mantendo-se a
qualidade na prestação dos serviços;

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

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

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

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

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

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

7.8.2 Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer naþJÍeza, com o pessoal de sua
contratação, necessários à execução do contrato, inclusive os encargos relativos à Legislação Trabalhista,
Previdenciária, Acidentes de Trabalho e/ou outros semelhantes;

7.8.3 Não ceder ou transferir para terceiros a execução;

7.8.4 Manter, por si, por seus prepostos e eventuais subcontratados, irrestrito segredo de todas as atividades
desempenhadas em relação aos serviços descritos no objeto deste contrato, bem como não divulgar, sob
nenhuma forma, os dados e informações referentes ao atendimento prestado aos pacientes;

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

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

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

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

7.8.9 Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas averiguações.

cLÁusrILA oITAVA DAs sANçÕEs ADMrNrsrRATrvAs nARA o cAso DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

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

8.1.2 Multa:

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

b) compensatória de até 70Yo (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do
art.79 da Lei n' 8.666/93;

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

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

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

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA seránotificadapara, no prazo de 10 (dez) dias,
recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a
receber ou cobrança administrativa ou judicial.

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

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

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

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

cLÁusuLA NONA - DA Frsc N,rz1,iç ,o

Å
CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a
qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela frscalização.

9.2 O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será de
responsabilidade do Diretor do Departamento de Saúde.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e
prepostos.

9.4 A responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de Serviços,
citada acima, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre
as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no aft. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parágrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8.666193,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Chamamento Público no
00412021.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA REScIsÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193;

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei no 8.666/93.

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

cr,Áusrrr,A DÉcrMA nRTMETRA - DAS ALTERAçÕrs coNrRATUArs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1o da Lei n" 8.666193.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 -
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$2'A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

cLÁusuLA DÉcrMA sEcrrNDA - DA FRATJDE E DA coRRUpçÃo
As partes declaram conhecer as norTnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei Federal n.' 12.84612013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de com.rpção, 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.

cLÁusrJLA DÉcrMA TERcETRA - DA puBr,rcAÇÃo E Do REcIsrRo
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei8.666193.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DA LEGISLAçÃo APLIcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DÉcrMÄ eurNTA - DA TRANsMrssÃo DE DocuMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou
outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Dos cAsos oMIsSos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,
de 2002, no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
como nos demais regulamentos e norrnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉrnua - SUCESsÃo E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado
do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro,22 de julho de2022.

i?ùM^-,Aý,^=
MARMELEIRO G CIRINO RODRIGUES LTDA

Guilherme Cirino Rodrigues
Contratada

Paulo Jair Pilati
Contratante

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacaoO2@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ExrRATo rARA ruruc.l,çÃo
coNTRATo DE pREsrAÇÃo on sERVrços N" 07gtz0zz

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 027/2022)

CONTRATANTE: UTTMCÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: G CIRINO RODRIGUES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento
de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 às l3h e das 17h
às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com
Chamamento Público n" 004/2021.

VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501.576,24 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e
vinte e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigênciade 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, ou seja, até 2I de julho de 2023.

DATA DE ASSINATIIRA DO CONTRATO: 22 de julho de2022,

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro,22 de julho de2022.

Jair Pilati
de Marmeleiro

CNPJ : 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.or.qov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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Atos Oficiais ^
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste puBrrcAçÃo DE REsurrADo DI UctTAçÃo

O l'rc8ælo d$lgnodo ¡tr¡v¿s dr l'orlâir no 2282/2022 dQ 0ß de mùço de 2022, ñm
b¡s n¡ Le¡ Felcrál 8.666/93 e l(ßl5l¡(åo dìûplcm0ntar, tona pribltco o rcsultrrlo rlr
Li(lt¡(ào:

À.loDAr.|DAD!:: IREGÀO elErnÓHtco r,t. otoz¡ozl - I'rK5Ð il ¡221202.

Qgq(}Reghk0de pftçm, ôlrjetiÿândo r fulltrá 0u erenkralaquislçIo dc nraterlais de
crpedlcnlc, nì¡trrlnls dc lroesnmenlo dc drdm, cq[lp¡mcntoe dc prcc0ss¡mrnlo de
dodor, cqul¡amunto p¡rn som e lelñomunl(afðc parr o Munici¡lo dc Sño foßc
D'OcateP¡.

cRtTÉßto DE tutc^M[NTo DAs pRoposr^sr MENOR pREÇo poR IIEtrt
uNrfÁRro.
¡UND^MENT^çÀO LDG^|,: l¿¡ Icdcr¡t no 8,6f,5,t3 e $u¡s ¡¡tcrâ{õ6, Le¡ Fc(tcr¡l n.r
10.520 dc 17 de iulho dr 2tn2; Dccreb tedenl nr t0,02.t de 20 dc rctcnrbm .le 2019;

drroto lÿluniclpàl na 60tl2009 c n" 3{81i202t; I¡ì Cumplemcnlûr n,u 12.ÿ2m6 c s[nt

2l dc iulhodc

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Mamelsko, 22
psulo

dojulho de 2022,
Jak Pllall

PGfslto

CONTRATO
(Chamãmrñlo Públlco 027n022].

CONTRAIADA: G

Prof€llo do Mårm€l6ko

l n d ô AssoctAçÃoREG|oNALDESAüDEDosuDoEsTE

/l 11 \ \ cNpJ 00.333.678/0001.96.Fone/Fax(0XX16) 3524.5335fU\ù ù'" *"31Ë;!13'J:.1fl:t?;tålli¡H[:fnT' n *,

AVISO DE DAIADE LICIIACÃO
ED|TAL0E pREGÃo ELErnôHlco N.. o¡lzozz

pR0cEss0 A0MtNtslRAÏvo N0, 20/2022
MAIOR DESCONTO PERCENTUAL E MENOR PREÇO POR IIEM

(L€l n.'8.666/93, at.2tlL€l nJ 10,520/02)
OBJETOT ConlElâçb de pdroå Juddtø pErs lomectm.nto& ámbusilwt. !6¡do.tas
gasoilna, deodttssl 0 €lenol, bom como ólæ lubrlflÉnlo Dars molor 2 lomm lrocãd.¡.
tå).€ ól€odemotor$5w30 t00% stntáilcocom s tr@. p"i""r"n¿oiri nãóirlà.-,iËãà
rctSoevotcutot oljctål3. gef6dors g_máqllnæ do corlar gram6 dE fu!ælaçåo Reglo¡o|
de saud€ d0 sudoests.ARSS s do CAPSAD lll:
BERTURA0A SESSÄO PUBI|CAT As oghoomtn do dta 05 do Eoosto dE 2022
uAsG:458103 -ASSoC|ACAO REGIONAI 0E SAUDe SUOOËSTE
Loæl da Sff såo Públl€: ww.comprÀigov€mmftlsls.goubt
Os lnl6rc$sd6 em pErllclpû dã p;æs-nls licllaç¡o, pod'ráo obler o €dllal comDlolo ê
36us ang-M, tñctustuo l6modo.€lerånc¡a o/ouproþio bállcolunlo asde dsAfiSS no
sslû de Ltc[å.çöæ. 0u alnda, sollcllår vla o-mâll: l¡clta@aßsdar6na.ofg ou pelo Fon6/
Fax (16) 3520{9t8, en @nfomtdade com o @n[do o a-rr. ao, tV da LeiS.d6å/9ã. 

- -

Fßnch@ Belhão/pR, 22 ds lutho d€ 2022,
ÊLOISÀ CRISTINA FAVARO

pr€go€ka _ARSS.

t¡'RnltFtc^cÀo DE EDtt^L
Ep¡r^t, ptilNr,{tcr¡lLtp^D}: Dn Ltclt^cÀo N.. 00¡n0t,

cxaM^MEN10 ¡0bLtco F 00t/r0t!

oùPr(r¡.cnDDf:Nct^Èf¿NTO DD tEstlt^s JURID|C^S p-\IRCt^t,lz^DÁs N^¡nÊqr^ç^o DE sERvtços DE nx^MEs Ml:Dtcos rlvnrsos, 
"¡*i-iøç-õ.i"ìiidn nôt !nd.ÈçN ¡rcfslôetr dß c'rÞß!Ñ ¡ntcdmdir. ohtcdv¡ildo.kndc.û d.n,ñn¿i ¡ilr Éil.

rrs do sus Nldor du' t ñùntcrrt6 trr.w¡rù do 6nia.n un a,*l(r. n.gr,.ioilsnì.
dcdo soddrc - 

^¡5S, 
Fto nÝ¡odod. t2 (doæ) ñ.Fl

(:(lN,flu:n^NDO n Enn¡ûo rciltrldû ni dih dc ?0 dcJutho dë t0!t ¡cti Cô¡il(io dr t).ilhch.
rhn dc vdr¡rq. ¡onrido ¡ct¡ R$oÍtrro I r¿02r, iro n iD/roz. 

" 
c.i,r-ilriii iisi. - '

21m72022 -tElU OA ROCU.pd.tb.

do tunlolplo d. elda! då ab

212{?/2022¿tEtá DA RoCHA¿Preteilã.

221072022.LElL 0A ROCHA-prctc[e.

Sro,org€

D¡o8o da

Prcaociro

Podrd! no2182/1022

10.520 d. l7 da i"lho de 2002; Dafrto F€do'd nr
dadrlô ltt'¡ldf,il nc 6012ffi € il¿ 3d8.t2021; Lor

dr dffinbdo

dê 20?¿.

10.021 dâ 20 do stênrbro de 2019ì

Cmplør.nrrr nJ læn006 s rß

puBltc çÃoD[nEsuLT DoDBuctrAçÃo
O PrcBoeùo doelgnldo rhid3 dr ¡oÍd! nr 2.282/20t2 de 0B d¡ hl4o ds 2OZt, c6
bârc n! Ld FêdoiÀl 8.ø6i93 . lêdsl¡Co @mpt¡nentq tom púùlr(o o E¡rllrdo ¿h
Lldlrg!ól
MÒDAUDÀDEI PnBGÂO Et[TnÔNrco N'010rn0?f _pfocom no 326202.
OÞlgTO: Redsko de p.çor olt.flvúdo å tutuã otr eu.ntu¡l âqrúddo dd ¡nrdâ! d6

iitrultdbelr! p¡rÀ Â Sád.tûlù d? O¡rôr l¡lr^erhhM Rrual ê Scwipr Urbmr do
Mu¡.ldËo dc Slo,dto D'OrteiP¡.
ç8t_ÉBL. DEJUTG^À{ENTo D s pRolo_sr s: MENoR pREÇo foR trEM
UNITÀruO.
FUNDAMENTAçÀO LEGAL: L¡t Fednd tr! 8.6ffil93 o !u!s dþr¿fòdr, Ld fod.råtr.r
10.520 do 17 de iulho do 2002; Dræro Ied6Ì.t no 10.(Þ4 da 20 do stchtro d6 2olg;
ddd6ro Mo¡ldpàl nc 6ol¡ttj09 e n. 3{8{no2l; f.el Conptdqilü ¡¡ 123A006 . sn3

TERMO DE RAT|F|CÀçÃO DE DTSPENSADE LIC|TACÄO N"0t8i2022
Fund,amntado no t¡ctso tV doAd. 24 dã Let 8.666/93. RAT|F|óO â 0|SPENSA DE LtCt-
IAçAO n"010/2022, cujooblelo á I conkataçåodeompr€ss D¡ra ßailzåra coleta @¡tâ
ã poñad6 r0sldu03 6ólldæ uó6nü - CldF ll. em todâ o óóâ u¡bEnå do Muntctôìõd.
Msm6l6lr0/PR, e kansporto!tá E Eslaç¿odgTransbordo- ElRds smDre6a Contiåt.dâ
rosponsåvel pola dgsl¡ñação frnal €m at€Ío lanlládo, Elondondo æ ;ecq6ld8dBs do
Doparlsmsnlo do M€lo Amblgnlô € Ræursæ Hlddøs, nos lemos da documenlaçåó
aco8lodâ ao Proc€sso Admlnhlrallvo n. 158/2022,
Aconlrelsçåo dsvsrá !6r @ncGl¡zeds no! lerm6 då etgborãcåo gloluådâ ô61å Coñh-
sáo P6manont! de Ltcilsçåo nom6âdE p6ta port¡ds no 6.SSf åo pdmelrc ¿áõuiub; ¿-o
00s mlt e vnto e um, como soouol
Conl|slado: CETRIC cENIRAL DE TRATAMENTo DE REsIDUos sOLIDos, INDUS.
lRrÂts E coMERctAts DE cHApEcÖ LTDA, ¡nscdt" rc cNpt n;o¡.olz¡goibôôì-ü.
Valor TotEl: Rl 183.986,55 (c€nto r ollenla o tr0t mll e noveænlos e oltenla e selr rcaÈ
e clnquenla g cln@ ænlavos),
Pagamontor O.pagsmento sod resilzado ¡tó o tS. {dáctmo qu¡nto) d¡a ú01 do nåj sub-
sgqu€nle à snbsãodâ nola lisal.

r r.rrn.ilô h.dtciir.rt.h dô d{¡9. dr Ftt.. _(.;ñ.
n! ¡¡lk.çru lntMfN dc n'.dhñsnro liilrdodil.o Nru
rEhñúilo dr dùnú ñ*trtr Nt0cto¡iù ¡ tdrdc (DMit) s
rù Bknr Mqilr'!$dûr. ¡ Èt¡rop!ili dtiHùÉ. tkv.r¡ !.,
r¡rl¡¡d. .o¡loñE ¡@rhtñt crtñtÞr . dtdd^¡ rñdùilco,
dil lr\lll G ilr dh¡Fil¡¡ iltiHtd' rn MhtnSD il; çñJq,
rrtu¡lñ.rh hhÈilÂr. htil ¡ t¡|.ú t.hÝti..i ûú. dctr
r.r Éthrmò il.!ilt.ddnrcil. fu F*.dtñúdô 0¡,Otjt ml.
I - rrlúliôhri.r¡!@), Obrdr{' i tdldc¡ilntm! 4r¡h'Ftù
ñor¡r.tGolo!.hk.rcdtEkìærtqn¡luùcôrd¡DilRtcd!
dlNNil. dl.Hilc! e M¡ilL'¡ilðÀ br,L

ns940,t0

l' 
^Ì.Èc!Òr 

[tloñçro doi ÿdoM rñil¿doi dor r.n3 ¡hiird rchctoiùúÁl

t" 
^llrr¡ç¡r: 

hcldo do lr.ñ 3t.J6 ni tûb Jccrincr ñtrr c¡rÍr.r t.ñnóÍ

filfck(¡ ÙdrdolR, 2t drJut,o d. 10:t.

EDN^ At^nnctD^ s^NTos
TRÿ.5IDENfD DACII,

ARSS

ARSS).

Diogod! Ollÿelr¡
Prêgoalro

Poil¡rli no 22811022

EXrRAlo 0E tNEXtctBILtDADE DE LtcllAçÄo
PROCESSO 222022i OBJETO: Conkat@ de €mpEæ 6padailzadæ para ßailæcåo
d€ €xåm6 laboElodats bloqulmt@s m ßuárjos do Shl€m únlæ de Saúdo _ SúS.
alendld$/sncåmlnhodd pgla Socrctaria d€ Smds, r6ndo quo s t€allzoçåo ds ølslã do
mt€dEl paE Gallzsç¡o dos ox6m6 d€veú sr dllrb do sgmda a !.xlaJ*ô, n6 sds
do_Munlclplo d6 S5o Jo¡g€ D'06to.pr €m tocãl pÉpdo e a ãntrcga dos øultadæ junlo
o Canlo Munldpat do Srude. ChEm8monto púbfiæ n'O¡IZOZZ, fbnNgC¡OOR: L¡SO-
RAfoRlO DEANALISES CL|N|CAS BERTOLIN| LTDA, tnscrita no C€dötro Nscionat da
Pffioæ Jurldl6i!¡lF sob n" 73,499.592Æ00i-Ot, æm æde nE RUÀCONCORoIA, 3S3*' - CEP: 85575-000 - BATRRO: CENTRO C|DA0E JF: Sào JoEe D,OÈto/pR, óON-
ÏRATANIET MmlclplodeSåoJorgeD O6te -pmn!; FUNDAMENÍO t-EGAtr adigo 25,
lnclso l, de Lel FedeGl 8.666Æ3; VALoR ESllìrADO - R$ 7p,6,499,S0 (sstæentos e oìhta
s sb mll, quãlrcentN o nov€nlaooowroals 0clnq@nlsæntsv@), RECONHECIMEN-
1O:22107 lnzz,pot Lti,sMalet, Seretádo ds Saúd€i RAttftClçÄO: ZZnZnOZZ, pcta Sra.
Lsila da Rochs, ProloltE do S¡o Jorgo D' O6t€ . paEná,

+

puBlrcÁçÃo DE nÉsuLTÀDo DE t_rctr^çÀo
O Prågoelro dedFrâdo rhâv¿3 då pdd, nr ?282/2û¿ de 0B d. ñaç de 2022, m
böR nÀ ld Prdcrôl 8.665/9! c l.ttlliçlo cmpl¡menlq toil púbùco ô nsltâdo dà
Ucltñçh:
I\.{ODÀUDADE: PRIG¡lo ELETRÔNICO Nr 0[5/2022 _ proem n'3{62022.
OBTETO: R€d*o d. Freço!, obiasvåndo â tùtq. oú ôv.¡tud âqútçâo dG cñr.!(
aqulpmñlos pd¡ Â Bmdr FânIún Múlcipåj p€ton(nþ À Ssdoktà Mu¡tdpàl d!
Edú.âJlo, Cillú. € ETor€do M'ddptoda s¡otorSe Doorer ¡¡,
cnlTE¡lo DE II.TLGAMENTo pAS InOpOSr^s: MENOR pREço pOR rTEM
uNrTÁRIo.
ruND^MÊNrÀçÃo L8G^L: tlt FêdorÀl nr 8.666D3 o nrå3 âtrcfÀçðcr, t¡¡ podcd n.r

EDIaL DE coxvocÂcÀo N. ot4r2o22nrc RDo 
^NrôNro 

oRrNÄ. pne¡¡o¡¡r¡ o¡ ¡Cióèñçlôi!irõ,-rar. oe oauoe oo su-ooE6rE ARSB, No uso oE 6uaa Arnt6utçoÉs eu€ Lile s¡o couÈnois-p-o-n-riii,rpó ÊúnpÍtôdlrr¡.trÞ,r do p,@r.ô &r.tb!roÞt&.do. Þso ñroot¿022.

ToRNA púELtco:
1 , A consc.ç¡o dr C.ñdtd¡lô¡ iblho rot¡croñ.do.,

mrcr¡Mpusuc çIopMnnomtoÐm,oÀ
ÂTÀ DENf,mOD[m¿çÐ5Ë01940¿

¡rucÀo ELETRôNCoN t{rulcomTÀwrmchtoEWmRo

Dlogodc O[ÿ.irâ
Prc¡ociro

Poilãdr nô282/2022

Mmddb,I ethd!10t?.
l¡üb ht grÍ {

160n022 õ7t,&

!T TFÿJöJIJ çOMERCIO OE
PRoowos oE tNto¡rìtAloa EIRETL

- 8Er.fNKr & SOUZA r. N. 08,&31,603/0û01-{7. llcnr lú89; ltcnr
R6 1190,00, lrh 06 R$ 6.999,00j ltcn 12 R$ t90,00; hcm 13 Rt 2j0,00; ttch l,t

LTDA CNPI M3 . LICITAMAìS COMERCIO E

lleilr

5:lUV DE EQUIPAMENTO DE LTDA

5 - TELE CNry NI

VALOR TOTAL DA n$ 52,29J,90 (ci¡qücnt¡ . do¡!

111t2022

LIDÀ- ME
t1.tæ.126/000tJ4 õ0,0@,w

rzð24,tgD@1.!E

1ôV¿U2Z æ,265.ffiU001{0 ìza,Ð0,w

[¡,R)N¡Ncr^ ß^cúrk.^ r1.,

trf {,7c0,0{ (qrorrcDÀ
nl@! !.md

pJcl:qr,4ß.u

A/fÁ8ì!¡!! 0,1nt t.t9@

OMbE

¡NESIDENTE
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I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1279- 9 Pág(s)

Marmeleiro, 25 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 06312022- PMM PROCESSO
ADMIN ISTRATIVO NO 1 07 12022-LIC

TIPO: Menor preço global do lote/grupo.
OBJETO: Contrataçäo de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, que
atendam as Normas Regulamentadoras que säo exigidas pela legislação Trabalhista Vigente: PPRA - Programa de
Prevençäo de Riscos Ambientais, conforme Norma Regulamentadora - NR-9 da Secretaria de Segurança e Saúde do
ministério do Trabalho; PCMSO - Programa de Prevençäo de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme NR-7 da

^ Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho; LTCAT - Laudo Técnico das Condiçöes do
'Ambiente do Trabalho; PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; Laudo de lnsalubridade; Laudo de Periculosidade e
Análise Ergonômica do Trabalho, conforme NR 17, fornecendo assessoria técnica e tecnologia (software) para a gestão
de toda a documentaçåo e segurança ocupacional dos servidores públicos do Município de Marmeleiro, conforme
especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
A Pregoeira, juntamente com a Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições, considerando a solicitação do Departamento
de Administração e Planejamento, informa a SUSPENSÃO do processo licitatório em epfgrafe, para adequaçåo do
objeto.
Nova data de abertura e julgamento seräo divulgadas nos vefculos oficiais do municfpio após as devidas retificaçöes.

Marmeleiro, 25 de julho de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVISO DE RETIFICAçÃO DO EDITALNo 074t2022- pMM PROCESSO ADMTN|STRAT|VO No
12512022-LaC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contrataçåo de empresa para fornecimento de plantas ornamentais, mudas de hortaliças, insumos e vasos,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

,^, O Municf pio de Marmeleiro, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica do Ministério da Fazenda
sob o n0 76.205.665/0001-01, com sede à avenida Macali, n" 255, Centro, torna público que:

1) Fica ALTERADO o edital conforme 1' adendo anexado ao processo e a data prevista para abertura e julgamento
das propostas e inlcio da sessäo de disputa para o dia 09 de julho de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília).

2) Permanecem inalteradas as demais condiçöes do edital.

Marmeleiro, 25 de julho de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

EXTRATO PARA PUBLICAçAO CO¡JTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS No 07812022
(Chamamento Público No 004/2021 - PMM - lnexigibilidade n" 027120221

CONTRATANTE: MUNICIPIO OT MARMELEIRO
CONTRATADA: G CIRINO RODRIGUES LTDA
OBJETO: Contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviço médico, clfnico geral, junto ao Departamento de Saúde de
Marmeleiro - PR, para atendimento de plantäo em horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n' 00412021 .

VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501 .576,24 (quinhentos e um mile quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro

centavos).

rcP
B¡asil

Dlárlo oficiel Assinado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão lcP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlde Provlsór¡a ZZOO-2 do Aft.10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclpio de Marmelelro dá Sarantia da autent¡c¡dade deste

documento, desde que vlsualizado através de

httÞ://ww.marmeleiro,pr.sov.brl no l¡nk D¡ário Oflcial.

lnlcio
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PRAZO DE EXECUçÃO e V¡CÊlClA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 21 de julho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO= 22 de julho de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 22 de julho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

^

^

o Munlcfplo de Marmelelro dá !arahtle,da.âutsntlcldade. dcstã
documentor desde iiue.vlsuall¿ado através de .

htto://ww.marmel¿iro.pr.róv.brl no.llirk Dlárlo Oflclal.

IGP
EË¡l
ÐltiÐ

Elárlo Oflclal,Asslnado Eletronlcamente cori Certlflcado Padrão ICP-

Brasll e Protbcolado qom Cãrlmbó de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Ptovlsórla ?209-2,do Art. 10! dê 24.08.01 da ICP-Brasll

Página 9
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