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PcMUN ODE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro ,20 de maio de 2022.

Protocolo no 71311
Requerimento no 003 12022

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA,

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Constitui o objeto deste Termo de Referência, a concessão de uso de bem público de imóvel

Barracão Industrial com área de 150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de

concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto;

mais a área comercial/èscritório com a área de 89,00ûf, embasamento concreto, paredes alvenaria de

tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento

amianto, construção com área toial de 239,00m2, eclificado na ârea com 1.556,86m'? do imóvel

denominado ¿e ÁirBe ESPECIAL - LorE n" 0l (um) da QUADRA.no 232 (duzentos e trinta e dois), clo

Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se enquadrem no

disposto no Art. 38, da Lei n. t.SS0l2OOg, USO 20, Tipo I, em atenclimento a Lei Municipal no 2.797 de

09 ãe maio de2022, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

2 - JUSTIFICATIVA:

O eixo de desenvolvimento econômico do município de Marmeleiro preconiza como cliretriz

principal a promoção de incentivos para a instalação de novas empresas e estabelecimentos da indírstria,

ðomércio e-serviços no município, além de promover políticas públicas visando o fortalecimento das já

existentes,
Considerando a Concessão de Uso De Bem Imóvel Público ato legal conforme a legislação

municipal regulamentada pelo Art. 87 da Lei Orgânica desde que realizada mediante processo licitatório

na moclalidade Concorrênóiu, 
" 

visando fomentar o setor produtivo, resguardando o interesse público, faz-

se necessário o pleito cujo objeto é o imóvel supramencionado.

Nestes termos, a concessão contribui em termos de interesse priblico no sentido de promover

geração de emprego e renda, onde além de servir como incentivo para a instalação de novos

ãrnpieendimentol, Àgregando na geração de empregos e receita local, fortalecem o ciclo econômico do

município.

3 - PRAZO E CONDIÇÕES UO OBJETO:

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

do Contrato, podendõ ser prorrogado uma únicavezpor igual período, caso a COtICESSIONÁRIA tenha

cumprido todas as condições è enca.gos neste instrumento estabelecidos, e se for conveniente à

Administracão e atenda ao interesse púþlico'

4 - DA EXPLORAÇÃO DO OBJETO:

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

¡ O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalação de indristria que se enquadre no

disposto no art. 38, da Lei no 15502009, USO 20, Tipo I'

s - oBRTGAçÕES E DTREITOS:
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MUNICíPIO D E MARMELEIRO
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s.l DAS oBRIcAçÕns ne coNcEssloNr(rul:

a) Pagar pontualmente o valor da parcela mensal;

b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes cla

.*rrução da atividade ãecorrente desta concessão..Ño caso da propositura de qualquer dernanda judicial

em décorrência do contrato, a CONCESSIONÁRIA compromete-se a assumir a integralidade da

responsabilidade e de eventual pagamento, isentando a CONCEDENTE e a Administração Pública de

quålqu., ônus, sob pena de incorrei em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação

das penalidades cabíveis;

c) Desenvolver continuadamente o exercício da atividade comercial prevista neste edital;

dj Su¡eitar-se a todas as exigências da Saúde Pública e das autoridades federais, estaduais e municipais;

.j nãrponOer civilmente por todos os prejuízos, perdas e danos que venham ser causados por seus

empregados ou prepostos, ao objeto contratual e a terceiros;

f) pagar todas as multas que lhe venham a ser aplicadas pelos órgãos competentes;

gl Não causar embaraçõs aos serviços de fiscalização, quaisquer que sejam, atendendo a estes e

cumprindo as determinações emanadas de seus órgãos competentes;

h) A contratação/exoneração de qualquer empregado, bem como a. responsabilidade oriunda do vínculo

empregatício, ,ão d. exclúsiva responsabilidaåe da CONCESSIONÁRIA;

i) Arcar com as despesas gerais necessárias para instalação e funcionamento da atividade;

j) Manter o objeto do presente edital, em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação,

il¡¡p.ru, seguiança e funcionamento, de forma a restitrtir tudo na mais perfeita ordem e nas mesmas

condições etn que recebe, quando,terminado o ptazo da concessão, para que possa imediatamente ser

orupudu po, ouiru CONCESSIONÁRIA ou AUTORIZADA, sem que isso clemande conserto ou pintura,

utilizandó ao fazer reparos, material de mesma qualidade que o anteriormente empregado;

k) Manter instalaclo e em perfeitas condições de uso luz de emergência, de acordo com padrão autorizado

pelo Municlpio de Marmeleiro;
i¡ Nao utilizar ferramentas de comunicação que contenham logotipos/marca./brasão do Município de

Marmeleiro, sem a devida e expressa autorização do CONCEDENTE;

m) Responsabilizar-se pela ãquisição dos materiais necessários para higienização e limpeza das

dependências do espaço concedido;
n) Realizar serviçoì á. p"q.r.ttos reparos ou adequações nas instalações como: hidráulicas, elétricas e

sanitárias;
o) Desonerar o Município de quaisquer ônus relativos ao frincionamento da atividade;

pj Realizar qualquer ìbra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, somente sob a devida

autorização da Administração Municipal de Marmeleiro;
q) Estar ciente que ao finai do prazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela proponente vencedora,

áutomaticamentè incorpotutn-ré ao patrimônio do licitador, sem que a proponente vencedora tenha direito

a qualquer indenização e/ou compensação financeira, salvo as passíveis de remoção;

r¡ tvtanter nas dependências do èspaço cedido, às suas expensas, todos os equipamentos e maquinários

iecessários puru ã desenvolvimenio/execução da atividade objeto da concessão, obrigando-se a manter

sua capacidade produtiva durante oprazo de vigência;

Ð Zelàr pela conservação e preservação do palrimônio e cumprir todas as determinações legais que lhe

r"¡u* p.ttinentes, de sóbremãneiru, ui d. natureza fiscal, tributária, administrativa, civil e ambiental;

t) Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a terceiros,

sem a prévia aprovação por parte desta municipalidade;
u) Apåsentur, quunáo *li"itudu, prova de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista, em

.Áp"åil u, 
""rtidõ", 

expedidas pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal, correspondentes aos

recolhimentos de contribuiçoes prèvidenciárias, depósitos do FGTS e demais contribuições sociais, bem

como documentos que.o-prouérn a quitação de eventuais dividas com o CONCEDENTE;

v) Iniciar as atividade, ,ró p.uro mãximo de 30 (trinta) dias após assinatura -do 
respectivo contrato

administrativo. Este prazo ioderá ser pronogado caso haja motivo justificado, após aprovação da

CONCEDENTE;
w) Efetuar o pagamento das taxas de energia elétrica, âgUa e esgoto do local;
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y) Manter empregaclas, pelo menos 5 (cinco) vagas de empregos, já após 90 (noventa) dias clo início cla

atividade, sob pena de rescisão cla concessão;

x) O rião cumprimento das cláusulas contratuais importará na imediata reversão do imóvel ao patrimônio

do Município, acrescido de toclas as benfeitorias, sem quaisquer ônus para a municipalidade;

y) Atender as exigências dos órgãos ambientais competentes no que se refere a instalaçãro e

funcionamento cla indúlstria;
z) Manter todos os empregados devidamente registrados e coln os encargos sociais em ordem e

devidamente pagos;

aa) Atender as norrnas de higiene e segurança dos trabalhadores;

bb) O não cumprimento das cláusulas contratuais importara na imediata reversão do imóvel ao patrimônio

do Município, acrescido de todas as benfeitorias, sem quaisquer ônus a rnunicipalidade.

s.2 DAS OBRIGAÇÕES nO CONCBDBNTE:

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

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da concessionária;

b) Fiscalizar os serviços, e sendo o caso, aplicar penalidades previstas em Lei e no Edital, no intuito de

resguardar o estrito cumprimento clas diretrizes estabelecidas no coffrato de concessão;

c) Acompanhar as atividades clesenvolvidas no espaço sob concessão, no que se refere aos padrões e

requisitos mínimos estabelecidos no contrato de concessão celebraclo com o Município cle Marmeleiro,

senclo que o não cumprimento dos termos acordados, são passíveis de penalidades, previstas no Termo cle

Concessão e na Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, sendo inclusive, passível cle rescísão

antecipada da área sob concessão;
d) Acompanhar e verificar mensalmente se os pagamentos dos valores referentes ao uso clo bem público

por parte da concessionária estão sendo realizados junto à Administração Municipal cle Marmeleiro;

e) Nos casos de inadimplência por parte cla concessionária utilizadora da ëtrea sob concessão, cabe à

Administração Municipal adotar medidas cabíveis visando o ressarcimento de valores, cuja inadimplência

sem justificativa ou interpretacla e classificada como intencional por parte cla concessionária, poderá

ocasionar rescisão antecipada clo Contrato, conforme legislações vigentes;
f) Estabelecer, conforme análise do Município de Marmeleiro, medidas que venham a facilitar o
desenvolvimento clas ativiclades na área sob concessão;
g) Impor restrições à concessionária da área, nos casos de serem percebidas atitudes ou decisões

incoerentes ou incompatíveis com as boas práticas recomendadas no segmento, ou que venham a causar

prejuízos a terceiros ou ao próprio Município cle Marmeleiro;
h) Realizar a fiscalização no local e notificar a concessionária de toda e qualquer inegrrlaridade apurada;

i) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
j) Efetuar o reajuste do valor mensal do espaço concedido a cada 12.meses, contados a partir da emissão

do contrato de concessão, mediante a apliõação do Índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado)

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

6 - ESPECTFTCAÇÕES DO OBJBTO:

Item

01

Concessão de uso de bem público de imóvel Baracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-molclada, paredes de alvenaria de tijolos cle concreto, sem reboco, piso cimento

alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ârea

comercial/escritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria de

tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesollras de madeira, cobertura

cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado na ítrea com 1.556,86m'z

do imóvel denominado ¿e Án¡A ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA n" 232

(duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da

Matrícula n' 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca cle Marmeleiro - PR, para

exploração destinacla a instalação de indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, c1a

Lei n. L55012009 USO 20 em atendimento a Lei no 2.797 cle 09 de maio
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MUNICIPI ODEMARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

de de 05 clnco anos.de2022 mediante

7 _ VALOR CONTRATUAL:

O valor de aluguel calculaclo foi de R$ 1.059,85 (um mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco

centavos) mensais, conforme Laudo de Avaliaçãó efàtuado pela Comissão de Avaliação de Imóvel

designadapelaPortaria¡" 6.755 de 19 cle abrllde2022'
Visando fomentar o desenvolvimento industrial e o crescimento econômico, e, por conseguinte a

geração de empregos, além de incentivar as empresas a se instalarem e perÏnanecerem no Município'

através de concessão de uso e ocupação de seus bens e imóveis, a Administração Municipal clecide

reduzir o valor avaliado.
Assim, o valor mínimo de aluguel será de R$ 529,93 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e

três centavos) mensais, conforme Despacho do Prefeito, reajustado anualmente pelo Índice IGP-M

ii"¿i.ã ó.t"iã. pt.çor de Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir'

8 - DO PAGAMENTO:

O valor proposto pela CONCESSIONÁRIA deverá ser pago mensalmente ao. CONCEDENTE, a

partir da data dã ernissão do contrato de concessão, mediante guia de recolhimento do sistema tributário

municipal, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao mês do vencimento'

9 _ DO REAJUSTE:

o valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do I-GPM dNDICE GERAL DE

pREÇOS DO MERCÀbO) acumulado no período ou outro índice que o venha substituir'

10 - FISCALIzj/rç^o E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será de responsabilidade do Diretor

do Departamento de Indústria,'Comércio, Serviços e Turismo, a fim de verifltcar a conformidade dele com

as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que tiata este item, não exclui nem reduz a responsabilidadedo fomecedor, ainda

que resultem de condiçães 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.

11_ANEXOS:

o Lei no 2.797 de 09 de maio de2022;
o Portaria n" 6.755 de l9 de abrilde2022:
o Laudo de Avaliação de Imóveis;
. Despacho Prefeito.

Diretor do Comércio, Serviços e Turismo

Portaria 6.61612021
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LEI TIP 2.T!N,IDE OlD IDE MAIO Dß2U22.

Autoriza o uso para incentivo ao

desenvolvimento industrial e a concessão de
direito de uso de bem imóvel público e dá

outas providências.

O PREFEITO DE MARIYIELEIRO. Faço saber que I Câmara de Vereadores

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lo Fica o Município autorizado a conceder o direito de uso, a título oneroso

e mediante processo licitatório, na modalidade concorrência pública, do bem patrimonial:

I - Barracão Industrial com área de 150,00m2, estrutura pre-moldada paredes de

alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras

metálicas. cobertura cimento amianto; mais a área comercial/escritório com aátea de 89.00m2,

embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica,

sem fono, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de

239,00m2, edificado na área com 1.556,86m2 do imóvel denominado de AREA ESPECIAL -
LOTE n'01 (um) da QUADRA n" 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.ó49 do Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2o A outorga a que se refere a concessão de que trata a presente Lei se dará

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Contrato, prorrogável uma

única vez por igual período se conveniente à Administração Municipal e atender ao interesse

público.

Art. 3" O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalação de indústria que

se enquadre no disposto no art, 38, da Lei n" 1.550/2009, USO 20. Tipo I.

Art. 40 As benfeitorias realizadas pelo concessionário serão incorporadas ao

imóvel

Art. 5o Fica vedado ao concessionário a sublocação do imóvel bem como o uso

como oferecer em garantia real para quaisquer hns, independentemente de edificações que

venha a executar sobre o imóvel. que passarão a integrar o patrimônio público para todos os

fins.

$1" O Município de Marmeleiro não ¡ealiz,arâ investimentos no local.

$2'A concessionária se obriga a atender as disposições legais indicadas pelos

órgãos ambientais, sem custo para o Município, e ainda:
a) atendimento de todas as nonnas fiscais pertinentes em níveis municipal,

estadual e federal:
b) atendimento das nornas de higiene e segurança dos trabalhadores;
c) licenciamento da atividade junto aos órgãos govemamentais pertinentes.
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$3o A concessionána é responsável pelos danos eventualmente causados a

terceiros, em deconência da atividade a ser desenvolvida bem como pelos provenientes da
manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de remanejamento, quando for o caso.

$4"Aconcession¡ária, responderá civil e criminalmente pelas perdas e danos que
causar em decorrência da concessão, sendo os dirigentes solidariamente responsáveis.

Art. 6o O descumprimento das condições estabelecidas nesta Lei e nos ediøis de
licitação implicarão na automática extinção da concessão de direito real de uso, com reversão
do imóvel ao patrimônio do Município, acrcscido de todas as benfeitorias, sem quaisquer ônus
para a municipalidade.

Art. 7o O Edital de Licitação deverá conter além de outras defrnidas em lei, as

seguintes previsões, obrigatoriamente:
I - a responsabilidade do concessionário por danos causados a terceiros;
II - o atendimento das exigências dos óryãos ambientais competentes no que se

refere à instalação e funcionamento da industria;
III - a obrigatoriedade da geração de pelo menos 05 (cinco) vagas de emprego,

já apos 90 (noventa) dias do início da atividade
IV - compromisso de que todos os empregados estejam devidamente registrados

e com os encargos sociais em ordem e devidamente pagos;
V - que as benfeitorias porventura realizadas e edificadas incorporam-se ao

imóvel, salvo as passíveis de remoção.

Añ. 8o No caso de revogação ou rescisão da concessão, a concessionária deverá
restituir ao Poder Público Municipal o bem concedido em prazo não superior a 60 (sessenta)
dias, contados da revogação ou rescisão, obrigando-se, enquanto estiver sob sua guarda, a zelar
pelo seu bom estado de conservação.

Panignfo Único: A revogação e ou rescisão desta concessão não importará em
direito da concessionária à indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias
introduzidas no imóvel.

Art. 9" As despesas deconentes da presente concessão correrão por conta dos
concessionários.

Ar. I0o Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Marmeleiro,09 de maio de 2022.

PILATI
de Marmeleiro

Publicado no DOE de Edição n" 1227, de 09 de maio de2022.



0

{qHff

W$[
DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÁ,O N": L227- 17 Pág(s)

LEt No 2.797, DE 09 DE MAIO D8 2022.

Autoriza o uso para incentivo ao desenvolvimento industrial e a concessão de direito de uso de bem imóvel pÚblico e dá

outras providências.

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

Art. 1o Fica o Municfpio autorizado a conceder o direito de uso, a tftulo oneroso e mediante processo licitatório, na

modalidade concorrência pública, do bem patrimonial:
l- Barracão lndustrial com área de'l 50,00m', estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem

reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobeftura Çimento amianto; mais a área comercial/escritório
com a área de 89,00m,, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem

.forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m'z, edificado na área com' '1.b56,86m2 
do imóvel denominado Oe ARER ESPECIAL - LOTE n0 01 (um) da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois),

do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll, objeto da Matrfcula n0 9.649 do Registro de lmóveis desta Comarca.

Art. 2" A outorga a que se refere a concessão de que trata a presente Lei se dará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

contados da data de assinatura do Contrato, prorrogável uma única vez por igual perfodo se conveniente à Administraçäo
Municipal e atender ao interesse público.

Ad. 30 O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalaçäo de indrlstria que se enquadre no disposto no art. 38, da

Lei no 1.550/2009, USO 20, Tipo L

Art. 40 As benfeitorias realizadas pelo concessionário serão incorporadas ao imóvel.

Art. 50 Fica vedado ao concessionário a sublocação do imóvel bem como o uso como oferecer em garantia real para
quaisquer fins, independentemente de edificaçöes que venha a executar sobre o imóvel, que passarão a integrar o

patrimônio público para todos os fins.

$1o O Municfpio de Marmeleiro náo realizarâ investimentos no local.

$2o A concessionária se obriga a atender as disposições legais indicadas pelos órgãos ambientais, sem custo para o

Municfpio, e ainda:
a) atendimento de todas as normas fiscais pertinentes em nfveis municipal, estadual e federal;
b) atendimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores;

^ c) licenciamento da atividade junto aos órgãos governamentais pertinentes.

$3o A concessionária é responsável pelos danos eventualmente causados a terceiros, em decorrência da atividade a ser
desenvolvida, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços ptiblicos e pelo custo de remanejamento,
quando for o caso.

$40 A concessionária, responderá civil e criminalmente pelas perdas e danos que causar em decorrência da concessão,
sendo os dirigentes solidariamente responsáveis.

Art. 6" O descumprimento das condiçöes estabelecidas nesta Lei e nos editais de licitaçäo implicarão na automática
extinção da concessäo de direito real de uso, com reversäo do imóvel ao patrimônio do Municfpio, acrescido de todas as

benfeitorias, sem quaisquer ônus para a municipalidade.

Art. 70 O Edital de Licitaçäo deverá conter além de outras definidas em lei, as seguintes previsöes, obrigatoriamente:
| - a responsabilidade do concessionário por danos causados a terceiros;
ll - o atendimento das exigências dos órgäos ambientais competentes no que se refere à instalaçäo e funcionamento da

indústria;
lll - a obrigatoriedade da geração de pelo menos 05 (cinco) vagas de emprego, já após 90 (noventa) dias do inÍcio da

atividade
lV - compromisso de que todos os empregados estejam devidamente registrados e com os encargos sociais em ordem e

devidamente pagos;
V - que as benfeitorias porventura realizadas e edificadas incorporam-se ao imóvel, salvo as passfveis de remoção'

tGp
Bmsil
Ð;=,

Oficlal Asslnado Eletronicamente com Cert¡flcado Padråo ICP-

Bras¡l e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisór¡a 2200-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlcfp¡o de Marmele¡ro dá Sarantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsualizado âtravés de

http://www.marmeleiro,pr.sov brl no link Dlário oficial.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1227- 17 Pâg(s)

Art.8o No caso de revogaçäo ou rescisão da concessäo, a concessionária deverá restituir ao Poder Público Municipal o

bem concedido em prazo näo superior a 60 (sessenta) dias, contados da revogaçäo ou rescisäo, obrigando-se, enquanto
estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.
Parágrafo único: A revogaçäo e ou rescisão desta concessão näo importará em direito da concessionária à indenização

de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no imÓvel.

Art. 9" As despesas decorrentes da presente concessäo correräo por conta dos concessionários.

Art. 100 Esta Leientrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marmeleiro, 09 de maio de 2022.

PAULO JAIR PILATI
^ Prefeito de Marmeleiro

LEI NO 2,798, DE 09 DE MAIO D8.2022.

Dispõe sobre revogaçäo do g 1o, do Artigo 10, da Leino 1.746 de 08 de dezembro de 2010 e dá outras providências

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

Art.10 Fica revogado o $10, do Artigo 10, da Lei no 1.746 de 08 de dezembro de 2010.

Aft.20 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaçäo.

Marmeleiro, 09 de maio de 2022.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

LEI NO 2.799, DE 09 DE MAIO DE2022,

Autoriza a concessão de direito de uso de bem imóvel público e dá outras providências.

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

Art. 1o Fica o Municfpio autorizado a conceder o direito de uso, a tftulo oneroso e mediante processo licitatório, na

modalidade concorrência pública, do bem patrimonialconstituído pelo Barracão lndustrialcom 2.015,65m'?, estrutura pré-

moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura
cimento amianto; embasamento concreto, edificado sobe o imóvel constitufdo pela CHACARA N0 05-B-1 Remanescente,
localizada no Loteamento Ferla, com a área total de 2.769,88m2, com os limites e confrontações constantes na Matrfcula
no 571 do Registro de lmóveis desta Comarca de Marmeleiro, PR.

Art.2'A outorga a que se refere a concessäo de que trata a presente Lei se dará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

contados da dala de assinatura do Contrato, prorrogável uma única vez por igual perfodo se conveniente à Administração

Municipal e atender ao interesse público.

Art, 30 O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalação de indústria que se enquadre nas disposições legais.

Art. 40 As benfeitorias realizadas pelo concessionário serão incorporadas ao imóvel.

Art. So Fica vedado ao concessionário a sublocaçäo do imóvel bem como o uso como oferecer em garantia real para

quaisquer fins, independentemente de edificações que venha a executar sobre o imóvel, que passaräo a integrar o

patrimônio ptlblico para todos os fins.

i,

ICP j Olarto Oficlal Assinado Eletronlcamente com Cert¡flcado Pedrão ICP- I o Munlclpio dê Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

Bñaõ¡l i Brasil e protocolado com Cerlmbo de Tempo SCT de acordo com a , documento, desde que vlsuallzado através de

ìïä I Medida Provisóri a 22OO-2do Art. 1Oe de 24.08.01 da ICP-Brasll i http://ww marmeleiro Þr'sov'br/ no link Dlário Ofic¡al'

-a--'-. ).....
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PORTARTA No 6.755, DE 19 DE ABRrL D82022.

Designa Comissão para Avaliação de Bens Imóveis Para Fins
de Concessão Onerosa Pelo Município.

o pREFErro Do n¡u¡trcÍpro DE MARMELEIRO, Est¿do do Paraná, no

uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 85 da L€i Orgânica Municipal e do

art.17 da Lei no 8.66611993,

Ärt. 1o Designar os servidores CÄru,OS EDUARDO BARBSZCZ, engenheiro

civil, JOSÉ ALBERTO ADAM, fiscal tributârio e NELSON RAMOS LEAL FILHO,
assistente administrativo, p¿¡ra, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de

Avaliação dos seguintes imóveis para fins de locação:
o Baracão lndustrial com área de 150,00nr?, estrutura pré-moldada, paredes de alvena¡ia

de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas,

cobertura cimento amianto; mais a área comerciaVescritório com a ërea de 89,00m2,

embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cerâmica, sem forro, tesouras de madeira" cobertura cimento amianto, construção com

área total de 239,00m?, edificado na ârea com 1.556,E6m2 do imóvel denominado de

ÁnEe ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois),

do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO m, objeto da Matrícula no 9.649 do

Registro de Imóveis desta Comarca

o Ba¡racão Industrial com 2.015,65m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de

tijolos de concreto, sem reboco, piso misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura

oimento amianto; embasamento concreto, edificado sobe o imóvel constituído pela

CUÁCene N" 05-8-1 Remanescente, localizada no Loteamento Ferla" com a área total

de 2.769,88m2, com os limites e confrontações constantes na Matrícula no 571 do

Registo de Imóveis desta Coma¡ca de Marmeleiro, PR;

o FRAÇÃO C, do lote no 58 - A (cinquenta e oito - A) da Gleba no 01 do imóvel Nova

Perseverança, com área de 2.003,56nÝ, sem benfeitorias, constante na maticula no 567,

do Registro de Imóveis desta Comarca;

^rt,2o 
A Comissão ora constituidaterâ prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar

os relatórios de avaliação.

Art. 3o O trabalho da comissão será remunerado pela gratificação prevista no art.

33, inciso VI, da Lei no 2.096, de23 de setembro de2013, observadas as ressalvas do $ 3o, do

mesmo artigo.

Art 4o Est¿ Porta¡ia entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, PR" 19 de abril de2022

Pilati
de Marmeleiro

1.''¡/vV\ ¡.lÌ1Arfnelerio.-pf . gor;. bi
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

eplçÃo rf:1214- 18 Pág(s)

Art. 20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 18 de abril de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA No 6.754, DE 18 DE ABRIL D82022.

Convoca servidor em gozo de férias e dá outras providencias.

o pREFEITO DE MARMELEIRo, EsTADo Do PARANÁ, no uso de suas atribuiçöes legais e de conformidade com o

,^disposto no art. 58, da Lei no 2.095, de 23 de setembro de 2013 e considerando necessidade do retorno ao trabalho,

RESOLVE:

Art. 1o CONVOCAR o servidor, Ricardo Lopes da Gosta, matrfcula no 863-0, lotado no Departamento de Saúde em gozo

de férias até o dia 2210412022 para retornar ao trabalho a partir do dia 18/0412022.
Parágrafo único. O gozo das férias dos dias convocados e trabalhados, seråo efetuados em data posterior, conforme a
convéniência da Administração Municipal, observado o disposto no art. 58 da Lei n0 2.095, de 23 de setembro de 2013.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo

Marmeleiro, 18 de abril de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.755, DE 19 DE ABRIL DE2022.

Designa Comissäo para Avaliação de Bens lmóveis Para Fins de Concessäo Onerosa Pelo Municfpio

o PREFE|TO DO MUNICíPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista o

- disposto no art. 85 da Lei Orgånica Municipal e do art. 17 da Lei no 8.666/1993,

Art. 10 Designar os servidores CARLOS EDUARDO BARBSZCZ, engenheiro civil, JOSÉ ALBERTO ADAM, fiscal

tributário e NÈLSON RAMOS LEAL FILHO, fiscal de obras, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão

de Avaliaçäo dos seguintes imóveis para fins de locaçäo:
. Barracäo lndustrial com área de 150,00m'z, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto,

sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ârea

comercial/escritório com a área de 89,00m,, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco,
piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobedura cimento amianto, construçäo com área total de 239,00m',
edificado na área com 1.556,86m2 do imóvel denominado de AREA ESPECIAL - LOTE no 01 (um) da QUADRA no 232

(duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll, objeto da Matrfcula no 9.649 do Registro de lmóveis

desta Comarca
. Barracão lndustrial com 2.015,65m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem

reboco, piso misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; embasamento concreto, edificado sobe o

imóvel constitufdo pela CHACARA No O5-B-1 Remanescente, localizada no Loteamento Ferla, com a área total de

2.76g,ggm2, com oé limites e confrontaçöes constantes na Matrfcula n0 571 do Registro de lmóveis desta Comarca de

Marmeleiro, PR;
. FRAÇÃO C, do lote no 58 - A (cinquenta e oito - A) da Gleba no 01 do imóvel Nova Perseverança, com área de

2.003,56m2, éem benfeitorias, constante na matrfcula no 567, do Registro de lmóveis desta Comarca;

i rcp
Brasil

:

Dlárlo Oficlal Asslnado Eletronlcamente com Certificado Padrão ICP-

Brasll e Protocolado com Carlmbo de Tempo scT de acordo com a

Medlda Provisórla2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Municfplo de Marmelelro dá garantla da autent¡c¡dâde deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww,marme¡eiro.pr.Rov.brl no llnk DIárlo Of¡clal.
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Art. 20 A Comissão ora constitufda terá prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar os relatórios de avaliação.

Art. 30 O trabalho da comissão será remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso Vl, da Lei no 2.096, de 23 de

setembro de 2013, observadas as ressalvas do $ 30, do mesmo artigo.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, PR, 19 de abril de2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.756, DE 19 DE ABRIL ÐE 2022.

Dispõe sobre a nomeaçäo de candidata aprovada em concurso público e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o Concurso Público 01t2O19 realizado pelo Municfpio de Marmeleiro, com resultado homologado pelo

Decreto no 3.035, de 08 de julho de 2019;

CONSIDERANDO a ordem de classificação estabelecida no Edital n0 52, de 08 de julho de 2019;

CONSIDERANDO Edital de Convocação no 63, de 12 de abril de 2022, publicado no DOE em, 1310412022,

RESOLVE:

Art. 10 NOMEAR a partir de 19l04l2O22aaprovada no Concurso Público no 01/2019 abaixo relacionada para exercer o
seguinte cargo de provimento efetivo, pelo Regime Estatutário:

CARGO: PROFESSOR COM HABILIT EM LETRAS/INGLÊS

Art.20 Se a nomeada näo tomar posse em até 15 (quinze) dias contados da data de publicaçäo desta Portaria, estará

renunciando, tacitamente, à vaga para qualfoi nomeada,
Parágrafo único. O prazo fixado para posse poderá, a pedido, ser prorrogado por igual perfodo.

Art. 30 Este ato de provimento será tornado sem efeito se a posse näo ocorrer dentro do prazo legal, ficando a cargo do

Chefe do Executivo Municipal, convocar novos candidatos, conforme a Lista de Classificaçäo, para suprir as vagas näo
preenchidas.

Art.40 A nomeada no art. 1o desta Portaria se não desejar ser empossada no cargo poderá formalizar a desistência

mediante preenchimento de termo próprio a ser solicitado e encaminhado à Divisåo de Recursos Humanos'

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

Marmeleiro, 19 de abril de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

icÉ
Brasil
D=*

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP-

Bras¡l e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória 220Q-2 do Art. 10e de 24'08.01 da lcP-Brasll

o Munlcfp¡o de Marmeleiro dá Sarantia da autentlcidade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://ww.marmeleiro.or.eov.brl no link Diário oficlal.

RGNomeClassificacão
5.333.291-9 - SSP/PR40 ANALICE PAVAN
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rluDo or nvlunçÃo

I fvlÓVeU Barracão tndustrial.

LOCAL: Área especial- Lote n" 0L da quadra n" 232do Loteamento Cohapar Marmeleiro lll.

ÁnfR: 23g,OO m2 (duzentos e trinta e nove metros quadrados).

UefníCUtR: Registro no Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro sob o n.e 9.649.

ENDEREÇO: Rua Rigoleto Andreoli, n' 2587 - Bairro Três Pinheiros, na cidade de Marmeleiro-

PR.

rnrnoouçÃo

Designados através da portaria 6.755 de 19 de abril de2O22, a comissão para avaliação

do bem imóvelé constituída dos servidores CARLOS EDUARDO BARSZCZ, engenheiro civil, JOSÉ

ALBERTO ADAM, fiscal tributário e NELSON RAMOS LEAL FILHO, fiscal de obras, para, sob a

presidência do primeiro determinar o justo valor de locação do imóvel em questão.

METODOTOGIA

Para o objeto em pauta, o método de avaliação de aluguéls pela remuneração de capitat

é o mais adequado, visto a característica atíp¡ca do mesmo, sendo a utilização do método de

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

de locação deste.

oescnrçÃo oo ln¡óve¡.

O imóvel se trata de um barracão industrial localizado na rua Rigoleto Andreoli, n.e 2587,

com área de 239,00 m2, construldo em estrutura pré-moldada, com fechamento de alvenaria de

tijolos de concreto sem reboco, piso concreto polido, sem forro, tesouras metálicas e cobertura

fibrocimento.

\

+

w w w.m¿lrrnelcíro. pr. gov.br



?re f,Tun de f,Tarmõlri;&
a a

I

¡Érc¡tdðû b. ffiO ùdñ a @ tb

ESTÄDO DO P,{MN,{ cNP/ 76.205.665/oool-ol

Av.Macq\i, zs' - Cx.Postalz+ -Fonef Fax (+ø) gSzS-8100 - cEP 85ó15-000 - MARMELEIRO -PR

,^

Figura 7: Localizøção do imóvel.

nveunçÃo

Para utilização do método de remuneração de capital, calculamos o valor total do imóvel

de acordo com a Decreto Municipal 3.285l202Lsendo de RS 156.058,54.

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

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

especffica para cada caso. Dessa forma, considerou-se a taxa Selic atual de L1,75% ao ano para

calcular a taxa de remuneração do capital.

Para balizar o valor ao mais justo, foi considerado o último valor reajustado do imóvel

em agosto do ano de2O2L chegando ao valor de RS 521,50. A atualização para o mês de março

do ano corrente foi através do IGPM. O índice atual divulgado pela FGV encontra-se em L4,77Yo.

Cálculo dos valores:

o Remuneracão do capital: RS 156.058,54* 0,1L75 / t2= RS 1.528,07;

o |GP-M: Rs 515,50 * t,L477 = Rs 591,63;

{

www. marmeleiro.pr. gov.br
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Dessa forma, optamos pela média dos valores, estabelecendo o valor de R$ 1.059,85.

Marmeleiro, 28 de abril de 2022.

^

^

E

Adam

Fiscal Tribu rio

www.marmeleiro.pr. gov.br

r
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MUNIcípIo DE MARMELEIRO
ESTADo OO pRnRruA

DESPACHO

Considerando Laudo de Avaliação de Imóveis, feita pela Comissão para Avaliação de Bens e

Imóveis para Fins de Locagão pelo Município, designados pela Portaria no 6.755 de 19 de abnl de 2022,

nos quais os membros desta comissão optaram por utilizar o método de avaliação de aluguéis pela

remuneração de capiøl - por considera¡ como método mais adequado tendo em vista as características

atípicas do imóvel, e após analise, estabeleceram o valor de R$ 1.059,85 (mil e cinquenta e nove reais e

oitenta e cinco centavos) mensais para o imóvel Banacão Industrial com ¿área de 150,00m2, estrutura pré-

,^ moldada, paredes de alvena¡ia de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras

metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ii¡ea comercial/escritório com a área de 89,00m',

embasamento concreto, paredes alvenaria de tírjolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro,

tesouras de madeir4 cobertura cimento amianto, construção com iirea total de 239,00nÝ, edificado na átrea

com 1.556,86m2 do imóvel denominado de ÁREn ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da QUADRA no 232

(duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPARMARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do

Registro de Imóveis desta Comarca. - para exploração destinada a instalação de indústria que se enquadrem

no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I - em atendimento a Lei Municipalno 2.797 de

09 de maio de2022, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

Considerando que o Município tem como intuito fomentar o desenvolvimento e o crescimento

econômico, visando a geração de empregos, procurando incentiva¡ o comércio local, através de concessão

de uso e ocupação de seus bens e imóveis.

ñ, Desta formq a Administração Municipal, decide por reduzir o valor do aluguel estabelecido no

Laudo de avaliação do imóvel, como forma de incentivo as empresas a se instala¡em neste Município,

atribuindo R$ 529,93 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) mensais como valor

mlnimo de aluguel.

Sem mais para o momento, encaminhe-se ao setor competente para a realizaçùo de processo para

concessão do imóvel.

Marmeleiro, 20 de Maio de 2022.

Jair Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/000 l'0 t
Avenida Macali, no 255, Cent¡o - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Prefeituru Municipul de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Baíto:

Cídade:

CEP:

7L3TI Data do Pedído:

Diretor do Departamento de lndústria, Comércio, Serviços e Turismo

TÍpo cte Pessoa: V1

2010512022

2010512022

Número dø Cssø:

Marmeleiro

8561 5-000

Estødo: Franá-l

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bøirro:

Cidade:

Giovani Tolotti

7L3tt Data do Pedido:

Diretor do Departamento de lndústria, Comércio, Serviços e

Tìpo de Pessoø: fl

Prefeìturø MunicipøI de Mørmeleiro

Marmeleiro

uer concessão de uso de bem público de imóvel
lndustrial com área de 150,00m2, estrutura pré-

cimento amianto; mais a área comercial/escritório
a área de 89,00m'?, embasamento concreto, paredes

lvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso ceråmlca,
forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,

com área total de 239,00m'z, edifìcado na área
com 1,556,86m'z do imóvel denominado Ae Angn
ESPECIAL - LOTE no 0l (um)da QUADRA no 232 (duzentos

trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll,
da Matrícula no 9.649 do Registro de lmóveis desta

de Marmeleiro -PR, para exploração destinada a
de indústria que se enquadrem no disposto no Art.

da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I - em atendimento a
Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante

de 05 crnco anos.

paredes de alvenaria de tijolos
forro,piso cimento alisado, sem

ento de

de concreto, sem
tesouras metálicas,
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CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

8561 5-000

Paraná

Giovanl Tolotti

Requer concessão de uso de bem público de imóvel
Barracão lndustrial com área de 150,00m2, estrutura pré-

ra clmento amianto; mais a área comercial/escritório
a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes

de tljolos de concreto, sem reboco, plso ceråmlca,
forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,

com área total de 239,00m'z, ediflcado na área
1.556,86m'z do imóvel denominado de

da Matrfcula no 9.649 do Reglstro de lmóvels desta
arca de Marmeleiro -PR, para exploração destinada a

stalação de lndústria que se enquadrem no disposto no Art.
da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I - em atendlmento a
Municlpal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante

Anen
no 232 (duzentos
MARMELEIRO II

noLOTE (um)0l QUADRAdaPECIAL
etrinta dodols), coLoteamento HAPAR

paredes de alvenaria de
piso cimento alisado, sem

tlJolos
forro,

mento de anos.

de concreto, sem
tesouras metállcas,

de 05
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Marmeleiro,20 de maío de2022

De: Prefeito
Para: - Comissão Permanente de Licitação

- Controle Interno
- Procuradoria Jurídica

Preliminarmente à attonzação solicitada mediante ao requerimento no 003/2022, expedido pelo

Diretor do Departamento de Indúrstria, Comércio, Serviços e Turismo, 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 cle licitação
adotados, bem como análise clo 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 interno.

Respeitosamente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76,205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centnr - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
F.-rnail. li¡rifnc¡n/¿lrnanrrel¡rir¡r nr oov hr / licifn¡r¡n0?lzìtr¡rrrrel¡.irn nr onv hr - Tclcfnne' 14Áì 1525-Rl07 / Rl05
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Marmeleiro, 20 de maio de 2022.

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Controle lnterno

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade
Concorrência Pública n' 005/2022 e Minuta Contratual, para os fins previstos no parágrafo único do

artigo 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Respeitosamente, r)
C.*clsL e,"
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0ll l0l202l

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
F-mail' licitnr:nni/¿ìrn¡rrreleinr nr o¡rv hr / licifnr:an0?/â)nl¡rnrelnirn nr r¡nv hr'- Telefnne' f461 15?5-R 107 / R l05
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ESTADO OO PNR,CNÁ

EDITAL DE CONC CIA N" 005/2022 -PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 094/2022-LIC

r -pnnÂmulo:
1.1. O Município de Marmeleiro - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, toma público para
conhecimento dos interessados a realização de Licitação na Modalidade CONCORRÊNCI¿, pÚgLIC¡,,
regida pela Lei Federal n' 8.666/93, de 2l de junho de 1993 e suas alterações e pela Lei Municipal no

2.797 de 09 de maio de2022, objetivando a concessão de direito real de uso do seguinte imóvel:

1.2. Sendo mediante pagamento de aluguel, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a
presente licitação do tipo MAIOR OFERTA.

1.3. O envelope A contendo a documentação para habilitação e envelope B contendo a proposta de preços
dos interessados deverão ser entregues na Avenida Macali, n" 255, no Setor de Licitações até o dia 28 de
julho de 2022, ùs 09:00 horas e a abertura dos mesmos será feita no dia 28 de julho de 2022, àrs 09
hor¡s e 30 minutos, na sala de reuniões da Administração localizada no primeiro piso do Paço
Municipal, no endereço: Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro -Paranâ, CEP: 85.615-000.

1.4. 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 de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria
de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento
amianto; mais a área comerciaVescritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes
alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura
cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado na ârea com 1.556,86m, do imóvel
denominado de ÁRne ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA no 232 (duzenros e trinta e dois), do
Loteamento COHAPAR MARMELEIRO IIL objeto da Matrículano 9.649 do Registro de Imóveis desta
Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se enquadrem no
disposto no A¡t. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em atendimento a Lei Municipal no 2.797 de
09 de maio de2022, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

3 - CONDrçÕES PARA pARTrCrpAçÃO NA LrCrrAÇÃO:

3.1. Poderão participar da presente licitação, Pessoas Jurídicas que preencherem os requisitos previstos
neste Edital.

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(ôrnarrrreleiro.or.eov.br/ licitacao02ldmarnreleiro.or.eov.br-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

Item Descrição do imóvel

01

Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,
estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento
alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ârea
comercial/escritório com a área de 89,00rn2, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos
de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento
amianto, construção com área total de 239,00ñ, edificado na ârea com 1.556,86rn, do imóvel
denominado de ÁRBe ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA no 232(duzentos e trinta e
dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649 do Registro
de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de
indústria que se enquadrem no disposto no A¡t. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em
atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel,
pelo período de 05 (cinco) anos.
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3,2,Evedada a participação direta ou indireta nesta licitação:

3.2.1. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, clo art. 87, daLei
n" 8.666193.

3,2,2, Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

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

liquidaçã0, de consórcio de empresas, qualcluer que seja sua forma de constituição.

3.2.4. Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão do direito de licitar
com qualquer ente da Federação.

3.2.5. Empresa que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou

dirigente ligado ao govemo 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, E DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO:

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

preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicaclos no preâmbulo deste Edital, devidamente

fechados, constando na face os seguintes dizeres:

A) PREFEITURA MI.INICIPAL DE MARMELEIRO
EDITAL DE LICITAÇAO MoDALIDADE CONcoRRÊNcn PÚBLIcA N" 00si2022

ENVELOPE A _ DQCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

CNPJ
PROPONENTE:

B) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
EDITAL DE LTCITAÇAo MoDALIDADE CoNCORRÊNCIa PÚBLICA N" 005/2022

ENVELOPE B _ PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:

CNPJ

4.2, Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá

formalizar ùma Carta de Credenciamento (Anexó II), a qual DEVEnÁ Snn ENTREGUE À
coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAçOES NA DATA E HOR.Á,RIO DE ABERTI'RA DOS
ENVELOPES A E B.

4,3. A não apresentação da Carta de Credenciamento, ou a incorreção deste, não inabilitará a licitante,

mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder por aquela.

s - Doct MENTOS REFERENTE À HABILITAÇÃO - ENVELOPE A:

5.1. Os envelopes contendo a documentação para habilitação das pessoas jurídicas interessadas deverão

conter os documentos abaixo relacionados, em uma única via, sem rasuras ou borrões.

s.1.1. PARA HABTLTTAÇÃO DE PESSOA JLIRÍDICA:

CNPJ: 7ó.205.665i000 1 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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5. r. r. r. HABILITAçÃo .runÍDICA :

a)
b)

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

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

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

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

País, e ato de registro ou autorização paru funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir;
Em se tratando de Microempreendor Individual MEI, Cenificado da Condição do

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

aceitação ftcarâ condicionada a verificação da autenticidade no site

w ww.*Loltaldo empreend e-clor. gov.bI.

c)

d)

e)

c)
d)

e)

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

a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

Provaderegu1aridadeparacoma@ipe!(CertidãoNegativadeTributose
Contribuições Municipais) ;

Prova de regularidade para com a EaZC¡dg-ESlAd¡¡Al do domicílio ou sede do licitante;
Prova de regularidade para com a FazendaFederal, mediante a apresentação de Cerfidãg-CQduÛs
de Tìébitos relativos a Trihutos Eederais e a Tlívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Ministér'io da Fazenda;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,
clemonstrando 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 72.440,
cle 07 de julho de 201 1 .

Ð

5.1.1.3. REGULARIDADE ECONÔMICA:

a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperacão iudicial ou e*trajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à maÍnz e, quando for o caso, igualmente da filial
licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta

CONCORRÊNCh PÚBLICA, se outro prazo não constar do documento.

s.l.1.4. DECLARAÇÕES:

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. 1.1.5. DOCT]MENTOS FACTJLTATIVOS :

a) Termo de Renúncia (Anexo VI);

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

i. A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos na Lei Complementar no 12312006,

de L4/12/2006, alterada pela Lei n' 147/2014, de 07/08/2014, deverá apresentar iuntamente

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centto - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitacao(ál¡na¡rreleiro,-pl:gov-.br / licitacao02 gqy=bl - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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com a documentaclio de habilitacã0. no envelope r(Att. a Declaracão de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte ou MEI Micro Empresa Individual), assinada pelo
proprietário da empresa,
Empresa de Pequeno Porte. atualizada pela Junta Comercial do Estado da sede da

dias da abertura da sessão pública
Empresa Individua^l), em data não anterior a 60

desia CoNCOnnÊNCn PÚBLICA, se outro
(sessenta)!þ!!41þ, exceto para MEI (Micro
prazo não

constar do documento

Nota 01: A empresa 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.

s.2. DrsposrÇÕEs GERATS REFERENTES AOS DOCUMENTOS:

5.2.1, Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas,

devidamente autenticadas por cartório competente, ou por servidor público 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 aceitação das mesmas ficará
condicionada a consulta pelo mesmo sistema.

5,2.4, A falta de qualquer documento exigido no presente Edital implicará na inabilitação do Licitante,
não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para 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 "documentação" de empresas ME/EPP, havendo restrição quanto a

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

regulanzação, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Autoridade
Competente, a contar da intimação para regalarizaçáo 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 e endereço completo;
c) Número do edital de licitação;
d) Data de apresentação da proposta;
e) Descrição do objeto da presente licitação;

CNPJ; 76.205,665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E¡nail: licitacao(Amanneleiro.or'.eov.br / l'¡citacaoO2l¿¿nlarmcleiro.or.eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Ð Valor da oferta, em moeda corente brasileira, grafado em algarismo e por extenso, referente ao

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

partir da data da entrega da proposta. Na contagern 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 cle 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 incompatíveis,

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

S - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

8.1. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela

ordemcreScente,considerando-Sevencedoroproponentequeapresentaro@,
respeitando-se o critério de aceitabilidade dos preços fixados 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 efetuará sorteio, em ato público, para 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 irregularidades 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 8.666193.
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g - cRrrÉnlo DE AcEITABILTDADE DE PREÇos:

9.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor de pagarnento de aluguel inferior aquele

constante abaixo
Valor

Mínimo de
Alueuel

Item Descrição

01

Concessão de uso de bem público de imóvel Banacão Industrial com área de

150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto,

sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura

cimento amianto; mais a área comercial/escritório com a área de 89,00m2,

embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco,
piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,
construção com área total cle 239,00m2, edificado na ârea com 1.556,86m2 do

imóvel denominado ¿e,ÁnBa ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA
no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO
III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca de

Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação cle indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. I .55012009, USO 20, Tipo I, em
atendimento a Lei Municipal n" 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante
paqamento de aluzuel. pelo período de 05 (cinco) anos.

R$ 529,93

10 - PRAZOS E CONDrÇÕES DO OBJETO:

10.1. O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Contrato,
prorrogável, vma vez, por igual período, se for conveniente à Administração e atenda ao interesse

público.

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

a) O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalação de indústria que se enquadre no disposto no

art, 38, da Lei no 1.550/2009, USO 20, Tipo I.

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

Marmeleiro e outros órgãos necessários para o funcionamento.

11 - DAS OBRIGAÇÕES nA CONCEDENTE:

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

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSIONARIA.

11.2. Fiscalizar os serviços, e sendo o caso, aplicar penalidades previstas em Lei e no Edital, no intuito de

resguardar o estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas no contrato de concessão.

11.3. Acompanhar as atividades desenvolvidas no espaço sob concessão, no que se refere aos padrões e

requisitos mínimos estabelecidos no contrato de concessão celebrado com o Município de Marmeleiro,
sendo que o não cumprimento dos termos acordados, são passíveis de penalidades, previstas no Termo de

Concessão e na Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, sendo inclusive, passível de rescisão

antecipada daârea sob concessão.
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11.4. Acompanhar e verificar mensalmente se os pagamentos dos valores referentes ao uso do bem

público por parte da concessionária estão sendo realizados junto à Administração Municipal de

Marmeleiro.

11.5. Nos casos de inadimplência por parte da concessionária utilizaclora da área sob concessão, cabe à

Administração Municipal adotar medidas cabíveis visando o ressarcimento de valores, cuja inadimplência

sem justificativa ou interpretada e classificada como intencional por parte da concessionária, poclerá

ocasionar rescisão antecipada do Contrato, conforme legislações vigentes.

11.6. Estabelecer, conforme análise do Município de Marmeleiro, medidas que venham a facilitar o

desenvolvimento das ativídades na ârea sob concessão.

11.7. Impor restrições à concessionária da área, nos casos de serem percebidas atitudes ou decisões

incoerentes ou incompatíveis com as boas práticas recomendaclas no segmento, ou que venham a causar

prejuízos a terceiros ou ao próprio Município de Marmeleiro.

11.8. Realizar a fiscalização no local e notificar a concessionária de toda e qualquer irregularidade

apurada.

11.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

11.10. Efetuar o reajuste do valor mensal do espaço concedido a cada 12 meses, contados a partir da

emissão do contrato de concessão, mediante a aplicação do Índice IGP-M (Índice Geral de Preços de

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

12 - DAS OBRTGAÇÕBS O¿, CONCESSIONÁRIa:

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 ORÇAMENTÁnIA:

13.1. A receita será contabilizada na conta: 4.L3.1.1.02.0.1.00,00.00.00.00 - 88

14 - DO CONTRATO:

14.1. Homologado o objeto da presente licitação para Pessoa Jurídica o Município de Matmeleiro
convocará esta para assinar o termo de contrato em até trinta dias.

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 classificaçáo, para fazê-

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 no 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 ADMINISTRATMS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:

15.1. À Concessionária serão aplicadas as seguintes penalidades
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15.1.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o Município de Marmeleiro poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar a concessionária as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666193, sendo que em

caso de penalidade moratória, esta corresponderá a20o/o sobre o valor total clo mesmo'

l1.l,2, Quando da aplicação de multas o Município notificará a CONCESSTONÁRIR que terá prazo de

l0 (dez) dias para recolher à tesouraria da Prefeitura a importância correspondente.

15.1.3. Da aplicação de multa caberá recurso a CONCESSIONÁRIA no prazo de 05 (cinco) dias, a contar

da data do iecebimento da respectiva notiftcação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito

suspensivo, até que seja devidämente efetuadá justificativa exposta; o MUNICÍPIO 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

MUMCÍPIO, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

16 -RESCISÃO:

16.1. O não cumprimento das condições do presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito,

unilateralmente pelo CONCEDENTE e indepenclente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

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

aluguel;
b) Caso a CONCESSIONÁRIA sofrer decretação de falência ou recuperação judicial, 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 f,rnalidade 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 8.666193 e suas alterações

posteriores;
g) Demais hipóteses do artigo 78 da Lei n'8.666193.

16.2. Declarada a rescisão, a CONCESSIONÁRIA deverá restituir ao Poder Público Municipal o bem

concedido em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, contados da rescisão, obrigando-se, enquanto

estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.

16,2,1A rescisão desta concessão não importará em direito da concessionária à indenização de qualquer

îatureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no imóvel.

17 - FIScALTZnÇÃoz

17.1. O Município através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a qualquer

tempo, a cessão de uso, sendolhes garantido o livre acesso aos mesmos, devendo a concessionária prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização'

17,2, A ação fiscali zadora do Município será exercida de modo sistemático e permanente, em toda a

plenitude de que trata a Lei Federal n' 8.666193, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no Edital.

18 - CRITÉRIO DE REAJUSTE:

18.1. O valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do I-GPM (NOICE GERAL DE

PREÇOS DO MERCADO) acumulado no período ou outro índice que o venha substituir.
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19 - CONDIçÕES DE PAGAMENTO:

19.1. O pagamento cleverá ser efetuado até o clia 05 (cinco) do mês subsequente ao do vencimento do

aluguel,lunto uo Departamento de Finanças (tesouraria) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro ou

através de Guia de Recolhimento, ernitida pela Divisão de Cadastro e Tributação.

20 -RECI]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 FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:

21.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,

dentre .1u., u 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

äceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doaçeo, compensação, vantagens ftnanceiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de

mjdo fraudulenio que cónstituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômióo financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

déste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da

mesma forma.

22 - DEMATS CONDIÇÕES Oe CONCESSÃO:

22,1. Previstas na minuta do contrato de concessão de uso, integrando o presente edital

independentemente de transcrição, para todos os efeitos.

23 - DTSPOSIçÕES GERAIS:

2g,1.É, facultado à Prefeitura Municipal de MARMELEIRO, Estado do Paraná, solicitar a atualização 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 da lei
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, fone/fax (aQ 3525-8107 ou 8105,

CEP 85.615-000 - e-mail: licitacao(@mçrrmeleiro.pr.eov.br.

23.4. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão

Permanente de Licitações e proponentes presentes.

24 - ANEXOS DO EDITAL:

24.1. Fazem parte integrante do presente Edital, os anexos abaixo relacionados, independentemente de

transcrição:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UUUCADA
AI\EXO IV _ DECLARAçÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
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ANEXO V - DECLARAÇAO ¡p ME E EPP
ANExo vr - TERMo os RENúNcle
ATIEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

ESTADo oo p¡ReNÁ

Marmeleiro,23 de junho de
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EDITAL DE coNconnÊ¡{clA. pú¡uc¿, N'005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 09412022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-motdada, paredes de alvenaria cte tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a área

comerciaVescrÍtório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria

de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com área total de 239r00m2, edificado na área

com 1.556,86m2 do imóvel denominado de ÁRn¡, ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20' Tipo I, em

atendimento a Lei MunÍcipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCU.

I - O presente documento apresenta a especificação, valor mínimo do aluguel estimado e condições para

o imóvel objeto da Concorrência Públicn n' 00512022.

1.1. Abaixo a concessão de direito real cle uso do seguinte imóvel, sendo mediante pagame{rto de

4!ggg!, nas condições fixadas neste Edital e Termo de Referência, sendo a presente licitação do tipo

MAIOR OFERTA.

2 - PRAZO E CONDIçÕES nO OBJETO:

2,1. O Prazo de vigência da concessão será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do

Contrato, podendo-ser prorrogado uma única vez por igual período, caso ã CONCESSIONÁRIA tenha

cumprido todas as condições e encargos neste instrumento estabelecidos, e se for conveniente à

Administracão e atenda ao interesse público.

3 - DA EXPLORAÇÃO DO OBJETO:

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centto - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Valor Mínimo
de AlueuelItem Descrição

R$ 529,93

Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de

150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto,

sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura

cimento amianto; mais a área comercial/escritório com a área de 89,00m2,

embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco,
piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,

construção com área total de 239,00ñ, edificado na ârea com 1.556,86rrý do

imóvel denominado de ÁR¡e ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA
no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO
III, objeto da Matrícula n" 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca de

Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. L55012009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante
paqamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

01
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3.1. A empresa poderá explorar o imóvel objeto do presente Edital da seguinte forma:

a) O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à instalação de indústria que se enquadre no disposto no

art, 38, da Lei no 1.550/2009, USO 20, Tipo I.

4 - oBRrcaçÖns E DIREIToS:

4.1. DAS OBRTGAÇÕES ln CONCESSIONÁRIA:

a) Pagar pontualmente o valor da parcela mensal;

b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução da atividade decorrente desta concessão. No caso da propositura de qualquer demanda judicial

ern decorrência do contrato, a CONCESSIONÁRIA compromete-se a assumir a integralidade cla

responsabilidade e de eventual pagamento, isentando a CONCEDENTE e a Administração Pública de

qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação

das penalidades cabíveis;

c) Desenvolver continuadamente o exercício da atividade comercial prevista neste edital;

d) Sujeitar-se a todas as exigências da Saúde Pública e das autoridades feclerais, estacluais e municipais;

e) Responder civilmente por todos os prejuízos, perdas e danos que venham ser causaclos por seus

empregados ou prepostos, ao objeto contratual e a terceiros;

f) Pagar todas as multas que lhe venham a ser aplicadas pelos órgãos competentes;
g) Não causar embaraços aos serviços de fiscalizaçáo, quaisquer que sejam, atendendo a estes e

cumprindo as determinações emanadas de seus órgãos competentes;

h) A contratação/exoneração de qualquer empregaclo, bem como a responsabilidade oriunda do vínculo
empregatício, são de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA;
i) Arcar com as despesas gerais necessárias para instalação e funcionamento da atividade;
j) Manter o objeto do presente edital, em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação,

limpeza, segurança e funcionamento, de forma a restituir tudo na mais perfeita ordem e nas mesmas

condições em que recebe, quando,terminado o ptazo da concessão, para que possa imediatamente ser

ocupada por outra CONCESSIONARIA ou AUTORIZADA, sem que isso demande conserto ou pintura,

utilizando ao fazer reparos, material de mesma qualidade que o anteriormente empregado;

k) Manter instalado e em perfeitas condições de uso luz de emergência, de acordo com padrão autorizado
pelo Município de Marmeleiro;
l) Não utilizar ferramentas de comunicação que contenham logotipos/marca/brasão do Município de

Marmeleiro, sem a devida e expressa autorização do CONCEDENTE;
m) Responsabilizar-se pela aquisição dos materiais necessários para higienizaç'|ao e limpeza das

dependências do espaço concedido;
n) Realizar serviços de pequenos reparos ou adequações nas instalações como: hidráulicas, elétricas e

sanitárias;
o) Desonerar o Município de quaisquer ônus relativos ao funcionamento da atividade;
p) Realizar qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, somente sob a clevida

autorização da Administração Municipal de Marmeleiro;
q) Estar ciente que ao final do prazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela proponente vencedora,

automaticamente incorporam-se ao patrimônio do licitador, sem que a proponente vencedora tenha direito

a qualquer indenização e/ou compensação financeira, salvo as passíveis de remoção;

r) Manter nas dependências do espaço cedido, às suas expensas, todos os equipamentos e maquinários
necessários para o desenvolvimento/execução da atividade objeto da concessão, obrigando-se a manter

sua capacidade produtiva durante o prazo de vigência;
s) Zelar pela conservação e preservação do patrimônio e cumprir todas as determinações legais que lhe

sejam pertinentes, de sobremaneira, as de natureza fiscal, tributária, administrativa, civil e ambiental;

t) Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a terceiros,

sem a prévia aprovação por parte desta municipalidade;
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u) Apresentar, quando solicitada, prova de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista, em

espeòial as certidões expedidas pelas Fazenclas Federal, Estadual e Municipal, corespondentes aos

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

como documentos clue comprovem a quitação de eventuais dividas com o CONCEDENTE;
v) lniciar as atividades no prazo máximo de 30 (rinta) clias após assinatura do respectivo contrato

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

CONCEDENTE;
w) Efetuar o pagamento das taxas de energia elétrica, âgaa e esgoto do local;
y) Manter empregadas, pelo menos 5 (cinco) vagas de empregos, já após 90 (noventa) dias do início da

atividade, sob pena de rescisão da concessão;

x) O não cumprimento das cláusulas contratuais importará na imediata reversão do imóvel ao patrimônio

do Município, acrescido de todas as benfeitorias, sem quaisquer ônus para a municipalidade;

y) Atender as exigências dos órgãos ambientais competentes no que se refere a instalação e

funcionamento da indústria;
z) Manter todos os empregados devidamente registrados e com os encargos sociais em ordem e
devidamente pagos;

aa) Atender as noûnas de higiene e segurança dos trabalhadores;
bb) O não cumprimento das cláusulas contratuais importara na imediata reversão do imóvel ao

patrimônio do Município, acrescido de todas as benfeitorias, sern quaisquer ônus a municipalidade.

4.2. DAS OBRTGAçÕES pO CONCEDENTE:

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

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da concessionária;

b) Fiscalizar os serviços, e sendo o easo, aplicar penalidades previstas em Lei e no Edital, no intuito de

resguardar o estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas no contrato de concessão;

c) Acompanhar as atividades desenvolvidas no espaço sob concessão, no que se refere aos padrões e

requisitos mínimos estabelecidos no contrato de concessão celebrado com o Município de Marmeleiro,
sendo que o não cumprimento dos termos acordados, são passíveis de penalidades, previstas no Termo de

Concessão e na Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, sendo inclusive, passível de rescisão

antecipada da âreasob concessão;

d) Acompanhar e verificar mensalmente se os pagamentos dos valores referentes ao uso do bem público
por parte da concessionária estão sendo realizados junto à Administração Municipal de Marmeleiro;
e) Nos casos de inadimplência por parte da concessionária utilizadora da área sob concessão, cabe à

Administração Municipal adotar medidas cabíveis visando o ressarcimento de valores, cuja inadimplência

sem justificativa ou interpretada e classifrcada como intencional por parte da concessionária, poderá

ocasionar rescisão antecipada do Contrato, conforme legislações vigentes;
f) Estabelecer, conforme análise do Município de Marmeleiro, medidas que venham a facilitar o
desenvolvimento das atividades na ârea sob concessão;
g) Impor restrições à concessionâria da área, nos casos de serem percebidas atitudes ou decisões

incoerentes ou incompatíveis com as boas práticas recomendadas no segmento, ou que venham a causar

prejuízos a terceiros ou ao próprio Município de Marmeleiro;
h) Realizar a fiscalização no local e notificar a concessionária de toda e qualquer irregularidade apuracla;

i) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
j) Efetuar o reajuste do valor mensal do espaço concedido a cada 12. meses, contados a partir da emissão

âo contrato de concessão, mediante a aplióação do Índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado)

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

s - FrscAl,lzllçÃo E ACoMPANHAMENTO DO CONTRATQ:

5.f . A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será de responsabilidade do Diretor do

Departamento de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, a fim de verificar a conformidade dele com as

especificações técnicas dispostas no mesmo.
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5.2. A frscalização 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 cle

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prepostos.
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EDTTAL DE coNconnÊNcn púsr,rcl N" 00s/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 09 4 I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão IndustrÍal com área de 150,00m2'

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cÍmento amianto; mais a ¿irea

comerciaVescritório com a área de 89r00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria
de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com área total de 239r00m2, edificado na área
com 1.556,86m'z do imóvel denominado de rinnA ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9,649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploraçäo destÍnada a instalaçño de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009' USO 20' Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal n' 2,797 de 09 de maio de 2022, mecliante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO 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'00512022, 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 identi/ìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo peReN.Á,

EDITAL DE coNconnÊNcra p{rnuc¡. N'00512022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 09412022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem púbtico de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento
alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a área

comerciaVescritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos
de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento

amianto, construção com área total de 239r00m2, edificado na área com 1.556,86m2 do imóvel
denominado ¿e Ánn¡, ESPECIAL - LOTE n' 0l (um) da QUADRA n' 232 (duzentos e trinta e

dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da MatrÍcula n" 9,649 do Registro
de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de

indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009' USO 20''fipo I' em

atendimento a Lei Municipal no 2J97 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel,
pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

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

seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os flrns do disposto no inciso V do art. 27 daLein." 8.666193, acrescido pela Lei n.'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 infbnnar 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

.,.. (sócio administradorþrocurador/diretor/etc,), responsável pela assinatura do

Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM 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 n" 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fïns 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
qd€reço:

E-mail:
Telefone: Q

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 fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ,...........,.,.. ,.., portador(a) do CPF/lvfF sob n.o ..,.,...'..',' para

ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente a Concorrência Pública rL.o **Ìt12022 e

todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no

Contrato.

de
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/ Cargo/Carimbo do CNPJ)

e CPF. cuja frrnção/cargo é

de 2022
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ESTADO OO PER¡,NÁ

EDTTAL DE coNconnÊNcrn púgr,rcn N" 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 094 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO Concessão de uso de bem público de imóvet Barracão Industrial com área de 150,00m2'
estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cÍmento amianto; mais a área
comerciaVescritório com a área de 89r00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria
de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com área total de 239r00m2, edifÏcado na órea

com 1.556,86m2 do imóvel denominado de .Á.RE,q, ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), tlo Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula n" 9,649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destÍnada a instalação de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I' em

atendimento a Lei Municipal no 2,797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

A¡IEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Concorência Pública, tipo melhor lance, que tomamos conhecimento de

todas as informações e condições estabelecidas no Edital n" 00512022, caso declaramos adjudicatários do

objeto licitado,

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

de de2022

(Assinatura e identi/ìcação do representante legal da empresa proponente)

Nome da proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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ESTADo oo peneuÁ

DDITAL DE coNconnÊNcrn rúnr,rcn N" 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 09412022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150'00m2'

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; m¡is a iirea
comerciaVescritório com a área de 89r00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria
de tijolos de concreto, sem rebocoo piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com área total de 239r00m2, edificado na área

com 1.556,86m2 do imóvel denominado Oe Ánne ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícub no 9,649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destÍnada a instalação de indílstria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009' USO 20' Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO V

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQITENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

....., através de seu representante legal infra-assinado, cleclara, 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 n" 123106, alterada pela Lei Complementar no l47ll4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

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

RG/CPF

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o

nirmero do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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ESTADO OO PRR¡,NÁ

EDITAL DE coNconnÊNcrn púsr,rcA, N" 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 094/2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2'

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a iirea
comerciaVescritório com a órea de 89r00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria
de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com ¡irea total de 239r00m2, edificado na ¿íren

com 1.556,86m2 do imóvel denominado ¿e Án[e ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de MarmeleÍro - PR, para exploração destÍnada a instalação de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1,55012009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal n' 2,797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO VI

TERMO DE RENÚINCIA

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

00512022, 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 aoprazo respectivo, e concordando, em consequência, com

o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos

proponentes habilitados.

de de2022

(Assinatura e identificação do representante legal da ernpresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E¡nail: licitacao(àìmarrrreleiro.nr:,f¡ov.br /!c{ac-4o02@udIrc!srrc.pl:co\Lbr - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo uo p¡neNÁ

EDITAL DE coNconnÊNcu, púsllca N'005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 09 4 I 2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem púbtico de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2,

estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso

cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a área
comerciaVescritório com a área de 89r00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria
de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira,
cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado na área
com 1.556,86m'z do imóvel denominado ¿e ÁnEn ESPECIAL - LOTE no 0l (um) da

QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR
MARMELEIRO III, objeto da Matrícub n' 9,649 do Registro de Imóveis desta

Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que

se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em

atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de

aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ON DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL
púBLICO No rrtrt<lZ0Zz

(Concorrên cia n" 005 12022)

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público

interno inscrita no CNPJ/MF 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, portaclor rla

cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/I\4F sob o no 524.704.239-53,
aqui denominado simplesmente de CONCEDENTE e de outro lado a empresa 'r'*¡r'¡r"r"¡+, pessoa jurídica

de clireito privado inscrita no CMJ/lvlF sob o no ¡l"l"r'!'ß, com sede na 'F¡$'l'¡&'l'*, no 'l"l'¡|"F, Bairro 'F*'$'|"r,

Cidade de t'r+,r, Estado do 't,1.'ß*, CEP *tt, Telefone ('F'k) *{"r¡ft'r, e-mail: tt*, representada por seu

administrador, Sr. 'F'l'¡l'¡l"l"F¡l'¡l', portador da cédula de identidade civil (RG) n" ¡|"¡'l"l't* SSP/**, e inscrito no

CPF/IvIF sob o no 'F'f 
¡r"r"r'+'r"k, aqui denominada simplesmente cle 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 2.799 de 09 de maio de 2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CL.Á,USULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente contrato tem por objeto a concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial
com área de 150,00m2, estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem

reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a ¡irea
comerciaVescritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de

concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto,
construção com área total de 239r00m2, edificado na área com 1.556,86m2 do imóvel denomÍnado de

Ánnn ESPECIAL - LOTE nu 0l (um) da QUADRA n" 232 (duzentos e trinta e dois), do

Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da Matrícuh n' 9,649 do Registro de Imóveis
desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de indústria que se

enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo I, em atendimento a Lei
Municipal no 2,797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05

(cinco) anos, observados os termos e condições constantes no Edital e anexos da Concorrência no

005/2022 que fazem parte deste instrumento contratual, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGT]NDA - DO VALOR CONTRATUAL
A CONCESSIONÁRIA pagarâ à CONCEDENTE, a título de aluguel, a importância de R$ 'r"xt( ('k'n't),

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

Parágrafo Primeiro. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do

vencimento do aluzuel, junto ao Departamento cle Finanças (Tesouraria) cla Prefeitura de Marmeleiro, ou

através de Guia de Recolhimento, emitida pela Divisão de Cadastro e Tributação.

Parágrafo Segundo. Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação c1e 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).

CLÁUST]LA TERCEIRA _ DO PRAZO DE CONCESSÃO B DO CONTRATO
O período de concessão será de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Contrato, ser

prorogado uma única vez por igual período, se for conveniente è Administracão e atenda ao interesse

público. devidamente justificado.

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

cLÁusuLA QUARTA - DA EXPLORAçAO DO OBJETO PELA CONCESSIONÁRrA
4,1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar o imóvel objeto do presente contrato da seguinte forma:

instalação de indústria que se enquadre no disposto no art. 38, cla Lei no 155012009, USO 20, Tipo I.

cLÁ.usuLA eUINTA - DAs oBRrcAÇOBs o¿. coNcESSIoNÁ.RrA
A CONCESSIONARIA se obriga a:

5.1 Pagar pontualmente o valor da parcela mensal;

5.2 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução da atividade decorrente desta concessão. No caso da propositura de qualquer demanda judicial
em decorrência do contrato, a CONCESSIONÁRIA compromete-se a assumir a integralidade da

responsabilidade e de eventual pagamento, isentando a CONCEDENTE e a Administração Pública de

qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação

das penalidades cabíveis;

5.3 Desenvolver continuadamente o exercício da atividade prevista neste edital;

5.4 Sujeitar-se a todas as exigências da Saúde Pública e das autoridades federais, estacluais e municipais;

5.5 Responder civilmente por todos os prejuízos, perdas e danos que venham ser causados por seus

empregados ou prepostos, ao objeto contratual e a terceiros;

5.6 Pagar todas as multas que lhe venham a ser aplicadas pelos órgãos competentes;

5.7 Não causar embaraços aos serviços de fiscalizaçáo, quaisquer que sejam, atenclendo a estes e

cumprindo as determinações emanadas de seus órgãos competentes;

5.8 A contrataçãolexoneração de qualquer empregado, bem como a responsabilidade oriunda do vínculo

empregatício, é d" exclusiva responsabilidade da cONCESSIoNÁnn;

5.9 Arcar com as despesas gerais necessárias para instalação e funcionamento da atividade;

5.10 Manter o objeto do presente edital, em todas as suas dependências em perfeito estado de

conservação ,limpeza, segurança e funcionamento, de forma a restituir tudo na mais perfeita ordem e nas

mesmas condições em que recebe, quando terminado optazo da concessão,para que possa imediatamente
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ser ocupada por outra CONCESSIONÁRh ou AUTORIZADA, sem que isso demande conserto ou

pintura, utilizando ao fazer reparos, material de mesma qualidade que o anteriormente empregado;

5.11 Manter instalado e em perfeitas condições de uso luz de emergência, de acordo com padrão

autorizado pelo Município de Marmeleiro;

5.12 Não utilizar ferramentas de comunicação que contenham logotipos/marca/brasão do Município de

Marmeleiro, sem a devida e expressa autorização clo CONCEDENTE;

5.13 Responsabilizar-se pela aquisição dos materiais necessários para higienizaçã'o e limpeza das

dependências do espaço concedido;

5.14 Realizar serviços de pequenos reparos ou adequações nas instalações como: hidráulicas, elétricas e

sanitárias;

5.15 Desonerar o Município de quaisquer ônus relativos ao funcionamento da atividade;

5.16 Realizar qualquer obra, mudança e/ou adaptação no local da concessão, somente sob a devida

autorização da Administração Municipal de Marmeleiro;

5.17 Estar ciente que ao final do prazo de concessão, as benfeitorias realizadas pela proponente

vencedora, automaticamente incorporam-se ao patrimônio do licitador, sem que a proponente venceclora

tenha direito a qualquer indenização e/ou compensação frnanceira, salvo as passíveis de remoção;

5.18 Manter nas dependências do espaço cedido, às suas expensas, todos os equipamentos e maquinários

necessários para o desenvolvimento/execução da atividade objeto cla concessão, obrigando-se a manter

sua capacidade produtiva durante o prazo de vigência;

5,19 Zelar pela conservação e preservação do patrimônio e cumprir todas as determinações legais que lhe

sejam pertinentes, de sobremaneira, as de natureza fiscal, tributária, aclministrativa, civil e ambiental;

5.20 Sob nenhum pretexto, poderá ceder, vender ou transferir os direitos inerentes ao Contrato a terceiros,

sem a prévia aprovação por parte desta municipalidade;

5.21 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 CONCEDENTE;

5.22 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 da

CONCEDENTE;

5.23 Efetuar o pagamento das taxas de energia elétrica, âgta e esgoto do local;

5.24 Manter empregadas, pelo menos 5 (cinco) vagas de empregos, já após 90 (noventa) dias do início da

atividade, sob pena de rescisão da concessão;

5.25 Atender as exigências dos órgãos ambientais competentes no que se refere à instalação e
funcionamento da indústria;

5.26 Manter todos os empregados devidamente registrados e com os encargos sociais em ordem e

devidamente pagos;
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5.27 Atender as norrnas de higiene e segurança dos trabalhadores;

5.28 O não cumprimento das cláusulas contratuais importará na imediata reversão do imóvel ao

patrimônio do Município, acrescido de todas as benfeitorias, setn quaisquer ônus para a municipalidacle;

Parr{grafo Primeiro. Qualquer alteração ou condições previstas neste Termo Contratual deverá ser

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

cL.Á.usuLA SEXTA - DÄS OBRTGAÇOES nO 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 concessionária;

6.2 Fiscalizar os serviços, e sendo o caso, aplicar penalidades previstas em Lei e no Edital, no intuito de

resguardar o estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas no contrato de concessão;

6.3 Acompanhar as atividades clesenvolvidas no espaço sob concessão, no que se refere aos padrões e

requisitos mínimos estabelecidos no contrato de concessão celebrado com o Município de Marmeleiro,

sendo que o não cumprimento dos termos acordados, são passíveis de penalidades, previstas no Termo de

Concessão e na Lei Municipal n" 2.797 cle 09 de maio de 2022, sendo inclusive, passível de rescisão

antecipada da6rea sob concessão;

6.4 Acompanhar e verificar mensalmente se os pagamentos dos valores referentes ao uso do bem público

por parte da concessionária estão sendo realizados junto à Administração Municipal de Marmeleiro;

6.5 Nos casos de inadimplência por parte da concessionária utilizadorc da ârea sob concessão, cabe à

Administração Municipal adotar medidas cabíveis visando o ressarcimento de valores, cuja inadimplência

sem justificativa ou interpretada e classificada como intencional por parte da concessionária, poderá

ocasionar rescisão antecipada do Contrato, conforme legislações vigentes;

6.6 Estabelecer, conforme análise do Município de Marmeleiro, medidas que venham a facilitar o
desenvolvimento das atividades na ârea sob concessão;

6,7 Impor restrições à concessionária da área, nos casos de serem percebidas atitudes ou decisões

incoerentes ou incompatíveis com as boas práticas recomendadas no segmento, ou que venham a causar

prejuízos a terceiros ou ao próprio Município de Marmeleiro;

6.8 Realízar a fiscalização no local e notificar a concessionâna de toda e qualquer irregulariclade apurada,

6.9 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias'

6.10 Efetuar o reajuste do valor mensal do espaço concediclo a cada 12 meses, contados a partir da

emissão do contrato de concessão, mediante a aplicação do indice IGP-M (Indice Geral de Preços de

Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir, no período vigente do contrato.

CLÁUSILA SÉTIMA - DA RESpONSABILIDADE DA cONCESSIONÁRIA
7.1 A CONCESSIONÁRIA 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,

contribuiçães 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

emrazáo de ação ou omissão, clolosa 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 realizada em decorência deste

contrato, inclusive quanto à sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais

serviços sejam acompanhados e fiscalizados pela Administraçã0.

Parógrafo Primeiro. O CONCEDENTE não será responsável por quaisquer compromissos ou

obrigáções 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 CONCESSIONARIA, de seus dependentes, empregados, subordinaclos ou prepostos.

Parágrafo 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.

cl,Áusrrl,A orrAvA - FISCALIZAç^o
8.1 Ao CONCEDENTE, por seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito cle inspecionar, a qualquer

tempo, a concessão, ,.ndã garantido o liwe acesso aos mesmos, devendo a CONCESSIONÁRIA prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

8.2 A fiscalizaçáo e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Departamento de

Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações

técnicas dispostas no mesmo.

Parágrafo Primeiro. A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sisternático 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 de Conconência no 00512020.

Parágrafo Segundo. A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a

responsabilidade da CONCESSION.ARIA por quaisquer irregularidades e, na ocorrência destas, não

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

CL^4.UST]LA NONA - DO REAJUSTAMENTO
O valor do aluguel será reajustado anualmente pelo índice do IGP-M 1Ínaice Geral de Preços do

Mercado) acumulado ou outro índice que o venha substituir, conforme disposto na cláusula segunda.

cr,Áusrrr,A DÉcrMA - RETENçÕns n MULTAS
À CONCBSSIONÁRIA serão aplicadas as seguintes penalidades:

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

aplicar à CONCESSION,Á.Rh as sanções previstas no artigo 87 da Lei n" 8.666193 e suas alterações,

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

10.2 Será aplicada multa de L2 (doze) mensalidades no caso do não cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Iniciar 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;

CNPJ: 76,205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(âìnarrleleiro.nr.sov.br / licitacaoO2lã)nramrelc.ilo.pr.sov.br - Telefbne: (46) 3525-8107 / 8105



lr9,/ó

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo peneNÁ

b) Deixar de Recolher todos os tributos incidentes sobre a atividade explorada, bem como arcar com todas

as despesas decorrentes da concessão, tais como: energia elétrica, âgaa e esgoto, telefone, limpeza,

conservação e outros;
c) Subrneter a qualquer obra, mudança e/ou aclaptação 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 amanutenção e conservação necessárias ao imóvel da concessão;

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 notificada para, no prazo de l0 (dez)

dias, recolher à Tesouraria a importância correspondente.

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 MLINICÍPIO julgará, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se

improôedente, a importância recolhida pela CONCBSSIONÁRIA será devolvida pelo MUI'üCþIO, no

prazo cle 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.

cLÁUSI]LA 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 CONCESSIONÁRIA deixe de efetuar o pagamento de até 03 (três) meses consecutivos de

aluguel;
b) Caso a CONCESSIONÁRIA sofrer decretação de falência ou recuperação judicial;

c) No caso de transferência, cessão ou empréstimo parcial do imóvel;
d) Intemrpção 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, cle alta

relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade cla esfera

administrativa a que está subordinado o CONCEDENTE e exaradas no Processo Administrativo a que se

refere o Contrato, e pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do Contrato.
Paiágrafo 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.
Parágrafo 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'8.666/93.
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.
Parágrafo Quinto. Declarada a rescisão, a CONCESSIONARIA deverá restituir ao Poder Público

Municipal o bem concedido emprazo não superior a 60 (sessenta) dias, contados da rescisão, obrigando-
se, enquanto estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de conservação.
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Parágrafo Sexto. A rescisão desta concessão não importará em direito da concessionária à indenização

de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no imóvel'
Parágrafo Sétimo. A CONCESSIONARIA reconhece todos os direitos do CONCEDENTE, em caso cle

rescisão administrativa nos demais casos previstos no art.77 da Lei n" 8.666193, sendo que fica o
CONCEDENTE desobrigado desde já, com plena concordância da CONCESSIONARIA, do ônus

decorrente da rescisão.
Parágrafo Oitavo. A CONCESSIONÁRh ficará sujeita à multa diária no valor equivalente a 20Yo do

aluguel vigente, se frndada por qualquer das formas aqui previstas a concessão de uso e não restituir o

imóvel no prazo estabelecido no $5o desta Cláusula, ou se o fizer sem a observância das condições que o

recebeu.
Parágrafo Nono. Incidirá ainda a multa do parâgrafo sétimo se, na devolução do bem, não estiver o

imóvel com as benfeitorias realizadas em perf'eitas condições, após vistoria realizada pelos responsáveis

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

CONCESSIONÁRIA, seja pela adoção de meclidas por parte do CONCEDENTE. Nesta última hipótese,

ficarâ a CONCESSIONÁRIA também responsável pelo pagamento e todas as despesas realizadas para tal
finalidade.

cLÁusuLA DÉcIMA sEcuNDA - DAS ALTERAçÕns co¡ITRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a

modificação do objeto da Concessão.

cLÁUSTJLA DÉCIMA TERCEIRA _ DA I,EGISLAçÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 2l de junho

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

Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado,

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

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA - Dos cAsos oMISsos
Os casos omissos serão resolvidos à luz dalei no 8.666193, e dos princípios gerais de direito.

cLÁusuLA DÉcrMA spxrA - DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo
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 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 fonna.

cLÁUst]LA DÉCIMA SÉrrVrN - SUCESSÃO E FORO
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 cla 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 clomicílio da

CONCESSIONÁRIA, 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,

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitaoao(aìna rrueleir ri.p¡eov.br / .!rc-L1!çaa02lùnoa¡¡nc]çup-p-¡go-y.-b1 - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8105
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EsrADo oo peneNÁ,

Marmeleiro de de2022.

vruxrcÍpro DE MARMELEIRo
Paulo Jair Pilati

CONCEDENTE

coNcESsroNÁnr¿.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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ESTADo oo pnRnNÁ

Marmeleiro, 31 de maio de2022.

cBnrrnÃo

Certificamos para os devidos fins que a Coordenadora da Unidade de Controle Interno Sra,

Luciana Arisi, encontra-se ausente dos trabalhos, conforme documento em anexo.

Conforme a Lei no 8.66611993, AÍ, 38, que dispõe do:

,,Art. 38 - O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,

contendo a aulorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntaclos oportunamente:

t ..1

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou

inexigibilidade;"

Desta forma, como não há exigência do parecer do controle interno, o Processo Administrativo

n" 09412022 não será submetido análise desta controladoria, sendo encaminhado diretamente ao

procurador jurídico.

Respeitosamente,

¡?--,.. ç, ì- c.
Ricardo Fiori

Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0lll0l202l

CNPJ: 76.205.66sl0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000
F¡rail. li¡it¡n¡n¡,ârrr¡rrrreleir¡nr.o¡rvhr/li¡rit¡crn0?lZ)nrrrrrr¡.lr.irrrrrrqtrvhr-Telefnne 146ì1525-R107/Rl05
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Município de Marmeleiro, pessoa jurídica de direito público

intemo, inscrito no CNPJ sob no 76 205 665/0001-01, neste ato

representado pela Chefe da Divisão de Pessoal, Ana Patrícia da

Silva, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade no 13 3I4
435-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob no 097 766 789-80,

CERTIFICA para os devidos fins e a quem interessar possa a

ausência ao trabalho da Servidora LUCIANA ARISI, matriculada

sob o no 10.847, pelos seguintes motivos: - Em 2510512022,

apresentou atestado médico, necessitando de três dias de repouso,

seguidamente foi encaminhado a para perícia médica junto ao

médico do trabalho, o qual validou/retificou a necessidade' Em

2810512022, encaminhou Certidão de Casamento, lawada nesta data,

consequentemente obteve Licença Gala, art.9I, da Lei 2.09512013,

por cinco dias consecutivos, com início no primeiro dia útil seguinte

ao casamento.

t

Marmeleirc,28 de maio de 2022.

VA

Chefe da Divisão.de Pessoal

Portaria no 6.574

CONFERË COM
CI ORIGINAL

3 i l.lA:l 2022

www.ffrarmeleiro.pr. gov.br

URA



@reÊi tura ?'\,fu nÌcirsal a/o clrhnn oletro
¿ 

Esødo do Paraná ' CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 -FonelFax (46) 3525-8100 ' CEP 85.615-000

5q

Ø-

Marmeleiro, 2l dejunho de 2022

Processo Administrativo n.o 09412022
Concorrência n.o 00512022

Parecer n,'26512022

I - Da Consulta

Trata o presente parecer de análise acerca do procedimento instaurado visando à concessão

de direito de uso de bem imóvel público, qual seja: imóvel com 239,00m2 (duzentos e trinta e nove

metros quadrados), edificado sobre o imóvel denominado Area Especial - Lote n.o 01 da Quadra n.o

232 do Loteamento Cohapar Marmeleiro III, com área de 1.556,86 (um mil quinhentos e cinquenta e

seis metros e oitenta e seis decímetros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Marmeleiro, Matrícula n.o 9.649,para fins de instalação de indústria que se enquadre nas

disposições legais, mediante pagamento de aluguel, conforme requerimento n.o 003i2022, emanado

do Departamento de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: Requerimento para concessão, Lei

autorizando a concessão, Portarias de designação da comissão para avaliações, laudo de avaliação do

imóvel, matrícula do imóvel, Despacho do Excelentíssimo Sr. Prefeito, Portaria de designação da

Comissão Permanente de Licitações e minuta do edital com os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Carta de Credenciamento;
Anexo III - Declaração Unificada;
Anexo IV - Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VI - Termo de Renúncia;
Anexo VII - Minuta do Contrato;

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

I

n.o 8.666, de 21 de junho de 1993.
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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

s.rprucitudu, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma

consideração- acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da administração

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 para instalação de indústria

que se enquadre nas disposições legais.

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 interesse

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 justificado.

Assim, verifica-se que para a concessão de direito de uso é necessária a presença, no caso

concreto, de interesse público devidamente justificado , autonzaçáo legislativa por meio de lei e prévia

avaliação. A Lei n." 2.397,de 09 de maio de 2022 autorizou a concessão de uso do imóvel, bem como

avaliação realizadapor servidores municipais nomeados pela Portaria n.o 6.755, de 19 de abril de

2022.

No caso em comento, trata-se de concessão de direito de uso dos imóveis na qual a
propriedade perrnanecerá com o Município, sendo somente o uso desmembrado aos particulares por

prazo certo e mediante cláusulas contratuais fixadas.

O interesse público aparentemente é relevante, pois, segundo o solicitante, trata-se de

concessão para o fim de instalação de indústria com o propósito de incentivar o desenvolvimento

industrial e a geração de empregos.

Oportuno o esclarecimento no sentido de que a modalidade de licitação Concorrência tem

por objetivã levar a efeito o certame, com fundamento no $ lo, do art.22,bem como, no caso em tela,

ã $ ¡"ão art.23 ambos da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, que assim dispõem:

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

$ 1a Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer

interessados que, nafase inicial de habilitação preliminar, comprovem

Øz
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possuir os requisitos mínimos de qualifìcação exigidos no edital para

execução de seu obieto.

S 3o A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que

seja o valor de seu ob.ieto, 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

último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços,

quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de

fornecedores ou o convite, quando não houver.þrnecedor do bem ou

serviço no País.(Redacão dada pela Lei n" B'883. de 1994)"

Tendo em vista o disposto na Lei n" 8.666193 (artigo 17, inciso I, $ 3o), bem como no artigo

85, $ 1' da Lei Orgânica Municipal, observa-se que a modalidade eleita está correta.

A celebração e formalizaçáo de contratos devem observar os ditames da Lei n'8.666/93. De

acordo com o art.62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada

de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites

desias duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a administração puder substiruí-

lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização

de compra ou ordem de execução de serviço. O $ 4o do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos

casos d; compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem

obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Em relação ao contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666193,

contemplando as previsões dos artigos 40 e 55, visto que presentes as cláusulas essenciais, e ausentes

quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Compulsando os autos, verificamos que o procedimento ao qual que se refere o edital e seus

anexos se encontra dentro das exigências previstas na Lei 8.666193, podendo, sob o aspecto legal, ter

prosseguimento.

Questionamento a ser apresentado diz respeito ao valor mínimo atribuído ao imóvel. Foram

designadoì servidores do Município para realizarem e apresentarem avaliação do imóvel objeto da

conc'essão. Segundo o Laudo de Avaliação, o valor para locação seria de R$ 1.528,07 (um mil
quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos) pelo método de remuneração de capital e R$ 591,63

(quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) considerando o último valor reajustado

dó imóvel. Como resultado final, entendeu a comissão que o valor a ser cobrado deveria ser no valor

de R$ 1.059,85 (um mil cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

A justificativa para a deflagração do certame é de que o eixo de desenvolvimento econômico

do Municíiio de Marmeleiro precõniza como diretriz principal a promoção de incentivos para a

instalação d, nouu, empresas e ãstabelecimentos da indústria, comércio e serviços no Município, além

/ß
K<ýt
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de promover políticas públicas visando o fortalecimento das já existentes e que a concessão contribui

no sentido de promover geração de emprego e renda, onde além de servir como incentivo para a

instalação de novos empreendimentos, fortalecem o ciclo econômico do Município.

Em despacho apresentado, o prefeito de Marmeleiro decidiu por reduzir o valor avaliado no

laudo apresentado, em 50o/o (cinquenta por cento), atribuindo o valor de R$ 529,93 (quinhentos e vinte

r nouJ reais e noventa e três centavos), utilizando como justificativa o intuito de fomentar o

desenvolvimento e o crescimento econômico, visando a geração de empregos, procurando incentivar

o comércio local, através de concessão de uso e ocupação de seus bens e imóveis. A justificativa para

a deflagraçáo do processo administrativo e a redução do valor é a mesma.

Considerando o exposto, previamente ao prosseguimento do feito entendo pertinente a

instrução do processo para que seja demonstrada a forma da qual se chegou aos valores tido como

ideais para adeflagração do processo, a fim de evitar eventuais ofensas aos princípios administrativos.

É o parecer

Dalla Costa
Procurador Jurídico

4
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MUNIcípIo DE MARMELEIRo
ESTADO NO PAUN,Á,

DESPACHO

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

atribuições legais:

Considerando as informaçöes contidas no Parecer Jurídico no 26512022 no

qual preocupasse com a observância aos princípios administrativos tendo em vista a

reduçäo dos valores;

Considerando as informaçöes já exaradas no despacho datado de2010512122

no qualfoi determinado a redução do valor do aluguel;

Considerando que na concessäo anterior o valor inicial do aluguelfoi o de R$

280,00 (Concorrência 00212015) e se atualizado corresponderia na data atual em

aproximadamente o valor de R$ 517,00;

Considerando que para as atividades permisslveis da concessäo

necessariamente o concessionário deverá promover benfeitorias tendo em vista o estado

atualde conservaçäo e as necessidades das atividades a serem desempenhadas;

Considerando que a competiçäo do certame poderá elevar o valor inicial

sugerido;

RESOLVE:

Manifestar-se e determinar pelo prosseguimento do certame com valor do

aluguel de R$ 529,93, pelo fundamentos já apresentados.

Marmeleiro, PR,23 de junho de2022

Jair Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali,no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaol¡.Dntanneleiro.nr.eov.br / licitacaoO2@marmcleiro.pr.sov.bt - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Contribuinte: 66451 - ERVATEIRA MARMELEIRO LTDA - ME

Endereço: Rua RIGOLETO ANDREOLI

Bairro: TRES PINHEIROS

Gomplemento:

GPF/CNPJ: 20.446. 1 58/0001 -05

Número: 2587

Cidade: Marmeleiro - PR

Cep:85.615-000

exencfcto
209-Aluguel Direito Realde Uso

Parc. Gomp. Vencimento Tributo Corr. Multa Juros Desc. Total S¡tuação Lote Data Tipo Parcela

Cad.Eco,:2284
Lançamento; 1298712015

Forma de Pagamento:
11 07t12t2015

12 05t01t2016

10 05t11t2015

7 05t0812015

I 05/10/2015

8 08/09/2015
Lançamento: 16380/2016

Forma de Pagamento:

5 06/06/2016

11 05112t2016

2 07t03t2016

12 05t01t2017

10 07t11t2016

Endereço: Rua RIGOLETO ANDREOLI

Observação: MOTIVO: Concessão de Direito Real de Uso

002/0-1 Receitas Diversas - Parcelado Situação

280,00 0,00 9,32 0,00 0,00 289,32 Pago

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

280,00 0,00 4,68 0,00 0,00 284,68 Pago

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

280,00 0,00 0,92 0,00 0,00 280,92 Pago

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

Observação: MOTIVO: Concessão de Direito Real de Uso

002/0-1 Receitas Diversas - Parcelado Situação
280,00 0,00 5,60 5,60 0,00 291,20 Pago

314,20 138,75 6,28 303,48 0,00 762,71 lnscrito
em Dívida

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

314,20 102,19 6,28 274,82 0,00 697,49 lnscrito
em Dívida

314,20 138,75 6,28 308,01 0,00 767,24 lnscrito
em Dfvida

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

314,20 0,00 6,28 3,14 0,00 323,62 Pago

314,20 138,75 6,28 312,54 0,00 77'1,77 lnsc¡ito
em Dívida

280,00 0,00 5,60 5,60 0,00 291,20 Pago

280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Pago

280,00 0,00 5,60 2,80 0,00 288,40 Pago

314,20 0,00 6,28 0,00 0,00 320,48 Paso

Bairro: TRES PINHEIROS

Optada

25191 17t12t2015

22781 05t01t2016

23893 10111t2015

34930 05/08/2015

23115 06t10t2015

23476 0810912015

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Optada

22188 0110912016 Normal

Normal

23192 07 10312016 Normal

Normal

Normal

34913 0510412016 Normal

22370 3010912016 Normal

Normal

26400 22107 12016 Normal

23552 0510212016 Normal

22188 Ollogl2jl6 Normal

22370 3010912016 Normal

3 05t04t2016

7 05t08t2016

I 05t10t2016

4 05t05t2016

1 05t02t2016

6 05t07t2016

I 05/09/2016

,\Lançamento: 1405212017

Forma de Pagamento:
6 05t0712017

B 05t09t2017

I 05t10t2017

7 07t08t2017

3 05t04t2017

1 06t02t2017

4 05r05t2017

12 05t01t2018

10 06t11t2017

2 06t03t2017

11 05t12t2017

5 05t06t2017

Observação: MOTIVO: Concessão de Direito Real de Uso

002/0-1 Receitas Diversas - Parcelado Sltuação: Optada

314,20 102,19 6,28 249,83 0,00 672,50 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 241,51 0,00 664,18 lnscrito
em DÍvida

314,20 102,19 6,28 237,34 0,00 660,01 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 245,67 0,00 668,34 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 262,33 0,00 685,00 lnscrito
em Dfvida

314,20 102,19 6,28 270,65 0,00 693,32 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 258,'16 0,00 680,83 lnscrito
em Dlvida

314,20 102,19 6,28 224,85 0,00 647,52 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 233,18 0,00 655,85 lnscrito
em DÍvida

314,20 102,19 6,28 266,49 0,00 689,16 lnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 229,01 0,00 651,68 lnscrito
em Dfvida

314,20 102,19 6,28 254,00 0,00 676,67 lnscrito
em Dívida

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

I
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Forma de Pagamento: 002/0-l Receitas Diversas - parcelado Situação: Optada

F¡

4

1

3

I

7

I

6

11

12

10

2

Lançamento:

07t05t2018

0510212018

05104t2018

05t10t2018

06/08/2018

05/09/201 8

0510712018

05106/2018

05t12t2018

07t01t2019

05t11t2018

05103t2018

1684212019

314,20 102,19 6,28 208,20 0,00 630,87 tnscriro
em Dívida

314,20 102,19 6,28 220,69 0,00 643,36 tnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 212,96 0,00 635,03 tnscrito
em Dfvida

336,00 109,28 6,72 200,38 O,OO 652,38 tnscriro
em Dívida

336,00 109,28 6,72 209,28 0,00 66.1 ,28 tnscriro
em Dfvida

336,00 109,28 6,72 204,83 0,00 656,83 tnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 l99,BZ 0,00 622,54 tnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 204,03 0,00 626,70 tnscrito
em Dívida

336,00 109,28 6,72 191,47 0,00 643,47 tnscrito
em Dívida

336,00 10,84 6,72 53,76 0,00 4Q7,32 pago

336,00 109,28 6,72 195,92 0,00 647,92 tnscrito
em Dívida

314,20 102,19 6,28 216,52 0,00 639,19 tnscrito
em Dívida

Observação: MOTIVO: Concessão de Direito Real de Uso
002/0-1 Receitas Diversas - Parcelado Situação:

336,00 65,39 6,72 144,50 0,00 552,61 tnscrito
em Dfvida

357,93 0,00 0,00 0,00 0,00 357,93 Pago
336,00 65,39 6,72 156,54 0,00 564,65 tnscrito

em Dívida
357,93 0,00 7,16 0,00 0,00 365,09 Pago

357,93 69,66 7 ,16 141,10 0,00 57S,BS lnscrito
em DÍvida

336,00 0,00 6,72 0,00 0,00 342,72 Pago
336,00 65,39 6,72 164,57 0,00 572,68 tnscrito

em Dívida
357,93 69,66 7,16 132,55 0,00 567,30 tnscrito

em Dlvida
336,00 65,39 6,72 160,56 0,00 568,67 tnscrito

em Dfvida
357,93 69,66 7,16 136,83 0,00 571,58 tnscriro

em Dfvida
357,93 0,00 7,16 17,90 0,00 382,99 Pago
336,00 65,39 6,72 148,51 0,00 556,62 tnscrito

em Dfvida
Observãção: MOTIVO: Concessão de Direito Real de Uso

002/0-1 Rece¡tas Diversas - parcelado Situação
357,93 0,00 7,16 14,32 0,OO 379,41 Pago
357,93 0,00 7,16 3,SB 0,00 368,67 pago

384,11 0,00 7,68 3,84 0,00 395,63 Pago
384,11 0,00 7,68 7,68 0,oo 399,47 Pago
357,93 0,00 7,16 7,16 0,OO 372,25 Pago
384,11 0,00 0,00 0,00 0,00 384,11 Pago
357,93 0,00 0,00 0,00 0,00 357,93 Pago
357,93 0,00 7,16 0,00 0,00 365,09 Pago
384,11 0,00 7,68 3,84 o,OO 395,63 Pago
384,11 60,42 7,68 88,91 O,O0 541,12 tnscrito

em Dfvida
357,93 0,00 7,16 10,74 o,OO 375,83 Pago
384,11 60,42 7,68 84,46 0,00 536,67 lnscrito

em Dfvida

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Forma de Pagamento:
6 05t07t2019

I 05/09/2019
3 05t04t2019

7 05108t2019

I 07t10t2019

4 06105t2019

1 05t02t2019

11 05t12t2019

10 05t11t2019

12 06t01t2020

5 05/06/2019

Lançamento: 1873712020
Forma de Pagamento:

1 05to2/2020
4 05t05t2020

I 05t10t2020
7 05to8t2020

3 06t04t2020
I 08/09/2020
6 06t07t2020
5 05t06t2020

12 05t01t2021
10 05t11t2020

2 05t03t2020
11 07t12t2020

21756 27t05t2020

Optada

22932 05t09t2019

23107 06t08t2019

35360 14105/2019

21670 25t06t2020

Optada

21670 25t06t2020

21670 25106t2020

20951 10t11t2020

20844 08t10t2020

21670 25t06t2020

20458 01t09t2020
21670 25t06t2020

21670 25tO6/2020

40543 24102t2021

21670 2510612020 Normal

Normal

Alên.lâ Nêt - WGT v.20í3 Ol
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Forma de Pagamento: 002/0-l Receitas Diversas - Parcelado

8 06t09t2021 521 ,50 55,96 10,43 57 ,75

6 05t07t2021 384,11 41,22 7,68 51,04

1 05t02t2021 384,11 41,22 7,68 72,31

4 05t05t2021 384,11 41,22 7,68 59,55

9 05t10t2021 260,75 27,98 5,22 25,99

7 05t08t2021 521 ,50 55,96 10,43 63,52

3 0510412021 384,1 1 41,22 7,68 63,80

2 05t03t2021 384,11 41 ,22 7,68 68,05

5 07t06t2021 384,11 41,22 7,68 55,29

Total Cadastro: 0,00 0,00 0,00 0,00

Optada

pÍe et

eletr
P,TMN,{

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Situação

645,64 lnscrito
em Dívida

484,05 lnscrito
em Dlvida

505,32 lnscrito
em Dívida

492,56 lnscrito
em Dívida

319,94 lnscrito
em Dív¡da

651,41 lnscrito
em Dívida

496,81 lnscrito
em DÍvida

501,06 lnscrito
em Dívida

488,30 lnscrito
em Dívida

0,00

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

DÍUDAATIVA
209-Aluquel Direito Realde Uso

Lançamento P. Vencimento Tributo Correção Multa Juros Desc Total Situação Processo Lote Data Pag
Cad. Eco.: 2284 Endereço: Rua RIGOLETO ANDREOLI Bairro: TRES PINHEIROS
2088512016 0 05/10/2016 314,20 65,02 6,28 103,69 0,00 489,19 Pago 35555 18i07/2019

Observação: TIPODECADASTRO: 2.CADASTRO: 2284-ANO: 2016-DIVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 9

2088612016 0 071't112016 314,20 65,02 6,28 100,54 0,00 486,04 Pago 35555 1810712019

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2016-DIVIDA: 9-SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 1O

2088712016 0 0511212016 314,20 65,02 6,28 97,40 0,00 482,90 Pago 22698 0210812019

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2OI6-DÍVIDA: 9-SUB.DÍVIDA: O-PARCELA: 1,1

2088812016 0 05/0112017 314,20 34,35 6,28 94,26 0,00 449,09 Pago 22698 0210812019

observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2016-DlVlDA: 9-SUB-DÍVIDA: 0-PARCELA: 12

2080012017 0 0610212017 314,20 34,35 6,28 91,12 0,00 445,95 Pago 22698 0210812019

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 1

2080112017 O 0610312017 314,20 34,35 6,28 94,26 0,00 449,09 Pago 25151 1710512019

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 2

/-\ 2080212017 0 0510412017 314,20 34,35 6,28 91,12 0,00 445,95 Pago 25151 1710912019

observaçãoITIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DfVtDA: 9-SUB-DIVIDA: 0-PARCELA: 3

2080312017 0 OSlOSl2017 314,20 34,35 6,28 87,98 0,00 442,81 Pago 25151 17l1gl2!19
ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2.CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 4

2080412017 0 0510612017 314,20 34,35 6,28 84,83 0,00 439,66 Pago 25151 1710912019

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 5

2080512017 O 05107120'17 314,20 34,35 6,28 81,69 0,00 436,52 Pago 25151 17l\gl2119
Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DIVIDA: 9-SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 6

2080612017 0 0710812017 314,20 34,35 6,28 78,55 0,00 433,38 Pago 25151 17l1gl2119
ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9.SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 7

2080712017 O 0510912017 314,20 34,35 6,28 75,41 0,00 430,24 Pago 25151 17l1gl2119
Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 8

2080812017 0 0511012017 314,20 34,35 6,28 81,69 0,00 436,52 Pago 24092 11112t2015
Observação:TIPODECADASTRO: 2.CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 9

2080912017 0 0611112017 314,20 34,35 6,28 78,55 o,o0 433,38 Pago 24092 1111212019

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 1O

2081012017 O 0511212017 314,20 45,60 6,28 91,12 0,00 457,20 Pago 21756 2710512020

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2017-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 11

2081112017 0 0510112018 314,20 45,60 6,28 87,98 0,00 454,06 Pago 21756 2710512020

ObSETvação: TIPO DE CADASTRO: 2. CADASTRO: 2284 -ANO: 2017. DIVIDA: 9. SUB.D|VIDA: O - PARCELA: 12
2191112018 0 0510212018 314,20 45,60 6,28 84,83 0,00 450,91 Pago 21756 27lOSl2O2O

ObSETVAção:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284.ANO: 2018-DIVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: ,1

2191212018 O 05/0312018 314,20 45,60 6,28 81 ,69 O,OO 447,77 Pago 21756 27tO5l2O2O
ObSETVAção: TIPO DE CADASTRO: 2 - CADASTRO: 2284 - ANO: 2018 - DÍVIDA: 9. SUB-DÍVIDA: O - PARCELA: 2

2191312018 0 0510412018 314,20 45,60 6,28 78,55 O,0O 444,63 Pago 21756 27lO5l2O2O

1
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2151412018 0 07t05t2018 314,20 45,60 6,28 75,41 0,00 441,49 pago

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: Zot8-OfVtOR: g-SUS-ofVtOR: 0-PARCELA: 4
2191512018 0 05/06/2018 314,20 45,60 6,28 72,27 0,00 438,35 pago

observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: Z01A-DfVtOn: g-SUA-OÍV|OR: 0-pARCELA: 5

2191612018 0 05t07t2018 314,20 45,60 6,28 69,12 0,00 435,20 pago

Observação: TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: Zot8-OfVlOn: g-SUg-OíVlOn: 0-PARCELA: 6

2191712018 0 06/08/2018 336,00 48,76 6,72 70,56 0,00 462,04 pago

Observação:TIPODECADASTRO:2-CADASTRO:2284-ANO:zOtA-OfVlOR:9-SUB-DÍV|DA:0-PARCELA:7
2191812018 0 05/09/2018 336,00 48,76 6,72 67,20 0,00 458,68 pago

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: ZO1e-OlVtOR: g-SUA-OÍV|OR: 0-PARCELA: I
21919t2018 0 05t10t2018 336,00 48,76 6,72 63,84 0,00 455,32 pago

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: ZOtA-OfVtOR: S-SUg-OfVlOR: 0-PARCELA: 9

21920t2018 0 05t11t2018 336,00 48,76 6,72 60,48 0,00 451,96 pago

observação:TIPoDECADASTRo: 2-CADASTRO: 2284-ANO: ZOta-OfVlOR: e-SUg-OlVlOR: 0-PARCELA: 10

2192112018 0 05112t2018 336,00 48,76 6]2 57,12 0,00 448,60 pago

.âobservação:TIPoDECADASTRo: 2-CADASTROi2284-ANO: 20'18-ofvloA: 9-SUB-DÍVIDA: 0-PARCELA: 11

2908212019 0 05t02t2019 336,00 10,84 6,72 50,40 0,00 403,96 pago

observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: zotg-oivloA: g-Sug-ofVloR: 0-PARCELA: 1

2908312019 0 06/03/2019 336,00 10,84 6,72 47 ,O4 0,00 400,60 pago

observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO:2019-DfVlDA:9-SUB-DIVIDA: 0-PARCELA: 2

2908412015 0 05t04t2019 336,00 10,84 6,72 43,68 0,00 397,24 pago

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: ZOlg-OlVlOn: S-SUA-O|VIOR: 0-PARCELA: 3

2908512019 0 05/06/2019 336,00 10,84 6,72 36,96 0,00 390,52 pago

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2019-DíVIDA: 9-SUB-DíVIDA: O-PARCELA: 5

29086t2019 0 05t07t2019 336,00 10,84 6,72 33,60 0,00 387,16 pago

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2019-DIVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 6

2908712019 0 07t10t2019 357,93 11,55 7,16 25,06 0,00 401,70 pago

Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2019-DIVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 9
29088/2019 0 05t11t2019 357,93 11,55 7,16 25,06 0,00 401,70 pago

ObseTvação: TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284.ANO: 2019-DÍVIDA: 9-SUB.DIVIDA: O-PARCELA: 1O

29089/2019 0 05t12t2019 357,93 11,55 7,16 21 ,48 0,00 398,12 pago

ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2019-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 11

2675412020 0 05t11t2020 384,11 0,00 7,68 3,84 0,00 395,63 pago

ObseTvação: TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2O2O.DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 1O

2675512020 0 07t12t2020 384,11 0,00 7,68 3,84 0,00 395,63 pago
. -\Observação: TIPO DE CADASTRO: 2 - CADASTRO:2284 -ANO: 2O2O - DÍVIDA: 9 - SUB-DÍVIDA: O - PARCELA: 1I

2657412021 0 05t02t2021 384,11 41,22 7,68 72,31 0,00 505,32 Vencido
Observação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DiVlDA: 9-SUB-DÍVIDA: 0-PARCELA: 1

2657512021 0 0510312021 384,11 41,22 7,68 68,05 0,00 501,06 Vencido
ObSeTVação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2O2I-DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 2

2657612021 0 05t04t2021 384,11 41,22 7,68 63,80 0,00 496,81 Vencido
ObSETvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DÍVIDA: 9.SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 3

2657712021 0 05to5t2021 384,11 41,22 7,68 59,55 0,00 492,56 Vencido
ObSETvação: TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DIVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 4

2657812021 0 07t06t2021 384,11 41,22 7,68 55,29 0,00 488,30 Vencido
Observação: TIPO DE CADASTRO: 2 - CADASTRO: 2284 - ANO: 2021 - DIVIDA: 9. SUB-DÍVIDA: O. PARCELA: 5

2657912021 0 0510712021 384,11 41,22 7,68 51 ,04 O,0O 484,05 Vencido
ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DÍVIDA:9-SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 6

2658012021 0 0510812021 521,50 55,96 10,43 63,52 0,00 651,41 Vencido
ObseTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 7

2658112021 0 0610912021 521,50 sS,96 10,43 57,75 0,00 64b,64 Vencido
ObSeTvação:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DIVIDA: 9.SUB-DIVIDA: O-PARCELA: 8

2658212021 0 0511012021 260,75 27,98 5,22 25,99 0,00 319,94 Vencido
ObSETVAção:TIPODECADASTRO: 2-CADASTRO: 2284-ANO: 2021 -DÍVIDA: 9-SUB-DÍVIDA: O-PARCELA: 9

Total Cadastro: 3.608,41 387,22 72,16 S17,30 0,00 4.585,09

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21756

21670

21670

20581

20955

2710512020

2710512020

2710512020

2710512020

2710512020

27t05t2020

27t05t2020

27105t2020

27t0512020

2710512020

27t05t2020

2710512020

27/0512020

27105t2020

25t06t2020

25t06t2020

3011212020

11t0112021

Rosumo Exercfclo
Situação do Débito
lnscrito em Dfvida

Tributo
15.722,82

Correção
3.948,25

Mulfa

314,36

Juros
8.311,25

Juros Parc.

0,00

Desconto
0,00

Total
28.296,68

Alanriê Nêl - WGT v.2013 Oí



CNPJ 76.20s.665/0001-01

Trlbuto

9.418,21

Correção

10,84

Multa

130,88

Juros
139,96

Juros Parc.

0,00

Desconto

0,00

Total

9.699,89

Sltuação do Déblto

Situação do Débito
Pago

Vencido

Tributo
12.114,41

3.608,41

Gorreção
1.270,36

387,22

Multa
242,20

Desconto
0,00

0,00

Total
'16.119,19

4.585,09

Juros
2.492,22

5'17,30

Juros Parc.

0,00

0,0016

^

^
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231061202208:01 Cálculo Exato - Resultado de ReaJuste de aluguel

64ü

Dólar R$ 5,19 0,00% ;; Euro R$ 5,46 -0,55% ;l lbovespa 99.522 0,00% ¡j Bitcoin R$ 10S.018@/o br

Reajuste de aluguel

Reajustes do aluguel a partir do início do contrato em 01-Julho-
2015 pelo índice IGP-M - índ. Geralde Preços do Mercado, em
base anual

Valor do aluguel no início do contrato: R$280,00

Data do inlcio do contrato:01-Julho-2015

Periodicidade utilizada para o cálculo do reajuste: anual

fndice utilizado para o cálculo do reajuste: IGP-M - lnd. Geral de

Preços do Mercado

Reajuste em 01-Julho-201 6:

Variação do índice:
Valor reajustado:

ReaJuste em 0l -.lulho-201 7:

Variação do fndice:

Valor reajustado:

Reajuste em 01-Julho-201 8:

Variação do índice:
Valor reajustado:

ReaJuste em 0l-Julho-201 9:

Variação do fndice:
Valor reajustado:

Reajuste em 01-Julho-2020:

Variaçäo do índice:
Valor reajustado:

Reajuste em 01 {ulho-2021 :

Variação do índice:
Valor reaJustado:

12,22%

R$314,21

-0,79o/o

R$311,75

6,940/o

R$333,38

6,53%
R$355,14

7,310/o

R$381,11

35,77%
R$517,43

Observações sobre a atualização:

IGP-M - fnd. Geral de Preços do Mercado é um fndice divulgado

na forma de percentual mensal. A variação entre duas datas é

calculada pelo acúmulo dos valores no período.

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Julho-2015 = 0,69o/oi Agosto-2015 = 0,28o/o; Setembro-2O15 =

0,95%i Outuþro-2O15 = 1,89o/o; Novembro-2O15 = 1,52o/oi

Dezembro-20 1 5 = 0,49o/oi Janeiro-201 6 = 1,1 4o/oi Fevereiro-

2016 = 1,29o/oi Março-2016 =0,51o/oiAbril-2016 = 0,33%;Maio-
2016 = O,82%i Junho-Zn1Â = 't Ãeo/^. .lulho-2016 = 0,18o/o;

Agosto-2016 =o,15o/o, Fechar X,= 0,Z}ÿo;outubro-2016 =
https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=AlugReajuste&cce=001 'U5
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0,16%; Novembro-2O16 = -0,03%; Dezembro-2016 = 0,54%;

Janeiro-2017 = 0,64o/oi Fevereiro_2Q17 = 0,09%; Março_2017 =
0,01o/ot Abril2017 = -1,10o/oiMaio-2017 = -0,93%;Junho-2017 =
-0,67o/oi Julho-2017 = -0,72o/o; Agosto-2017 = 0,10o/oi Setembro-

2017 =0,470/oi Outubro-2O17 =0,20o/oi Novembro-2017 =
O,52o/oi Dezem b ro-20 1 7 = O,89%o; Janei ro-20 1 8 = O,7 60/o i

Fevereiro-2018 = O,07o/o; Março-2018 = 0,64o/oi Abril-2018 =
O,57%; Maio-2018 = 1,38o/oi Junho-2018 = 1,87o/oi Julho-2018 =
0,51 o/oi Agosto-20 1 I = 0,7 0o/o; Setem bro-20 1 I = 1,52o/oi

Outubro-201 I = 0,89%; Novembro-20 18 = -0,49o/oi Dezembro.

2018 = -1,08o/oi Janeiro-2019 = 0,01%; Fevereiro-2019 = 0,88%;

Março-2019 = 1,26o/oi Abril-2019 =0,92o/oi Maio-2019 =0,45o/oi
Junho-2019 = 0,80%;Julho-2019 =0,40o/ot Agosto-2019 =
-0,67 o/oi Setembro-2O I 9 = -0,0 1 

o/o ; Outubro-20 1 9 = 0,68% ;

Novembro-2019 = 0,30%; Dezembro-2O19 = 2,09%; Janeiro-

2020 = 0,48%; Fevereiro-202D = -0,04o/ot Março-2020 = 1,24o/oi

Abril-2020 = 0,80%; Maio-2020 = 0,28o/o; Junho-2020 = 1 ,56o/oi

Julho-2020 = 2,23o/oi Agosto-2020 = 2,74%o; Setembro-2020 =

4,34o/oi Outu bro-2020 = 3,23o/oi Novem bro-20 20 = 3,28o/oi

Dezembro-2020 = Q,96o/ot Janeiro-2021 = 2,58o/oi Fevereiro-

2Q21 = 2,53%i Março-2021 = 2,94o/oi Abril-2021 = 1 ,51%; Maio-

2021 = 4,10%i Junho-2021 = 0,60%.

6V

Podem Te lnteressar mgtd

tl¿laqasÐ ítortfu] Càlul¿:r. ã a Pago Ë¡n ...

,., : Fechar X

https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=AlugReaJuste&cce=001 2t5
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
EsrADo oo peReNÁ

Marmeleiro, 23 de junho de2022

Parecer n'06612022

Prezado Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública no 00512022, que tem por objeto a concessão
de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com área de 150,00m2, estrutura pré-moldada,
paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras
metálicas, coberlura cimento amianto; mais a área comerciaVescritório com a ârea de 89,00m2,
embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro,
tesouras de madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2, edificado na ârea
com 1.556,86rn'? do imóvel denominado de Án¡e ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da QUADRA no 232
(duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da Matrículano 9.649
do Registro de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada a instalação de
indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.55012009, USO 20, Tipo I, em
atendimento a Lei Municipal no 2.797 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo
período de 05 (cinco) anos, nos termos da Lei 8.666193.

Encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação para as providências necessárias.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -O I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
F-mail linit¡c¡nr'â¡n¡rrrrelr.ir¡rnrcr¡vlrr/li¡:it¡n¡nll?¡'ànr¡nrrcl¡irrrnronvhr-Telefnne'/46'l?525-8l0?/RIO5



MUNrcípro DE MARMELETRo 
6h

ESTADo oo peRRNÁ

Avrso nn r,rcrraçÃo
coNconnÊNclA pú¡r,rca N" 005/2022 -pMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 09 4 I 2O22.LTC

TIPO: Maior oferta.

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão lndustrial com área de 150,00m2,
estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem
forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; mais a área comercial/escritório com a área de
89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica,
sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto, construção com área total de 239,00m2,
edificado na ârea com 1.556,86m2 do imóvel denominado de ÁRfa ESPECIAL - LOTE n" 0l (um) da

QUADRA n' 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO III, objeto da
Matrícula no 9.649 do Registro de Imóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploração destinada
a instalação de indústria que se enquadrem no disposto no Art. 38, da Lei n. L55012009, USO 20, Tipo I,
em atendimento a Lei Municipal n" 2.797 de 09 de maio de 2022, 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 julho de2022, às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em atraso.

ABERTLIRA DAS PROPOSTAS: 28 de julho de 2022, ùs 09 horas e 30 minutos, junto a sala de
reuniões da Administraçáo 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, de2u a 6" feira, das 08h30min
às 1lh3Omin, e das 13h30min às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAÇÕES.

INFORMAÇOES 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@marmeleiro.pr.gov.br.

Marmeleiro,23 de junho de2022.

/)
f..--r{sJ.*,.
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l ll0l202l

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
F-mail. li¡:itrr:¡nlâ)rnar¡rr¡rl¿'irnnroovhr/li¡:iir,:¡nO?/¡l)rrr¡r¡rrcl,.irnnronvht-Telefnne 1461 1525-Rl07/Rllì5



?re ra de f,Tarmuluif&
ESTÄDO DO pnRaru,A 1NPJ 7 6,205.665/000 l -o I

Ay.Mocali, 255 - cx. Postal 24 - tone f tax (+ø) gszs-8100 - cEP 85615-000 - MARMELEIRo - PR

PORTARIA NO 6.597,DEIO DE OUTUBRO DE 2021,

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

O pREFE¡TO DO lVlUttlCíplO DE MARMELEIRO, Estado do

Paranâ, no uso de suas atribuiçöes e de conformidade com o disposto no art.

51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1o ALTERAR a composiçäo da Comissão Permanente de

Licitaçäo, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:
l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;

ll- Membro: Evefton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.

lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1 1 16-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrlcula 1194-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrícula no 1555-5'
Parágrafo rinico. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço público municipal e, na falta de um

membro, assumirá o suplente.

Art. 20 Säo competências da Comissäo Permanente de Licitaçäo:
I - recepcionar toclos os pedidos relativos à aquisições e

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

Procu radoria-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 atividadôs correlatas ao processo licitatûôl'{i:f RI Cft¡¡

O OTIGINÅL
Art. 30 A nomeação se dará pelo pruzo de 01 (um) ano, vedada a

recondução da totalidade de seus membros. 0 5 o'A:l

Art. 40 O trabalho dos membros detentores de cargo efetivo

remunerado pela gratificaçäo P revista no art. 33, inciso l, da Lei n0 2.

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

ww w.marmeleÍr'o.pr. gov.br

ia tLJ ilÂ
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ESTADO DO P,tR'ttrlÁ cNP,| 76.205.665/oool-01
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Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020,

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

Marmeleiro, 1o de outubro de2021,

R PILATI
de Marmeleiro

P

coNr:rR[ cç't¡'4
O ORIGINÅL

O 5 l4A:I

Publicado no DOE de Edição n01083, de 10 clo outubro de2021.

www. marmeleiro.pr. gov.br

AIURA
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Atos Oficiais"d

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

TIPO: Matoroto¡ta,
oBJETO: Corcssåo dô uso do bem púbilco do lmövel Baracão lndustrlal com
2.015,65m¡,Glrulura pró.moldåda, par0d6 do alvmada de llolæ de concrelo, sem ie-
boco. plso mlslo, s6h foro,ldouras mslá116, coberlu6clmo;lo anlanlo:6mbãs¡ñãn.
l0 @ncr€lo, edlllc¡do sobo o tmóvd mnsttutdo peta CHACARA N" O5-ó-t Ro;ån;¡-
conls, localläda no Lot€amenlo F6da, com â árda total ¿e Z.ZOg,¡8m,, øm oi ilnitei
0 confronlaçöæ-@nltânles ns Malrlcula nô 57i do Regtstro de tmbvets desta Comàiiã
do M€molotro, PR, pa¡r Instataçðo do tndùstrtaqus sãnqua¿re næAtiooslr¡$ioiÈ.
€m ôlmdlmnlo a L€lLiu¡lctpet no 2.7$ d€ 09 dô hê¡o do 2022, modl;to'pagôm;ñb
d6 aluguel, p€lo pgrlodo do05 (clncol anot.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Âsnkbga d6 envötoÞ€s As B. conlendo rsD€cflvamon-
l0 a docum8nlsção do hsbllilaçåo I a prop6la de Dræo (hve¿o ser Droläøledos nô
Sol0r d€ Llcllaçös o Conkâlos 6tó o dla 27 dsJulho do i022, às 09100 h;ræ. Nåo sráo
constoercdæ at proÞoslæ em akaso,
ABERTUR.A 0AS PRoPoSTAS: 27 d€ lutho do 2022. âs 09 horæ € 30 mtnutor. tunto,gla de @n¡ôædaAdmlnlslrôçàoo pl8n+m0nloda prelettura Munlcloalds Mam'elelio.
u Eonår € sus ancx6 podoräo 6sr oblldos ne prglclluE de Mah9lelrc. no ondereco
Àvrnlda M¡l,ill,¡0_255, Conko. Fon6 (46) 3S2S.8t07 ou 8105. MamsteLo, Estado ¿o
Paraná, d€ 2r e 6¡ fôira, das 08h30mtñ ôs llh3omln, I das 13h30mtn ås t7hbomh, ã no
slle do munlclDlo, no lcone LICITACóES.
INFORMAçoES COMPLEMENIARESì tnfomaçöæ adlclonats, dúvldæ r oodldos do
ssclãr€chsnlos dgv€rão s€rdhlgldG à Comlssåo pehrnonto do Licllâcöos. no ónd6¡6-
ço 0 lelsfone sclma c¡ladoou peto 6.mall: llcftacao@mamelako.prqoudl.

Maholotro, 23 de iunho de 2022.
Rlærdo Flort

presldonte da CpL

MllNrctP^r,

^\,rso
DI'

EDIT,{L DE N¡ 0ltn0z2
O ¡nuniclP¡o dc l)o¡e Vizirìhoi tomr públlo quc faú rc¡llrar, ùs g horas do

PREGÄO

dìo 27 (lc.¡rlho do
ljo¡s Viz¡nhos

¡Do dc:0?2.
llrnsll. ^vcnkltr 

llio Onì¡dc do
coNcoraRûNctÂ. sob rcgimc dù

Sul. n' 130, cnl

Por tiÞo mcnor prcço, u nrÈços fiNos c scm reiúuslr,

com o l¡ltiro tcor rlo c srr$ rcsprctlÿos modclog,
cndurrçrr nchn lndicnrlo, no

ntmÝds do e-[nrll

arlcndos c uncxcs. lxil$i scr rrililinîdü tro
lrorórÌo oonrcrchl. ou s'llclhxlfl

do
lllormagìcs odlololnls, dúvl.los c

cnrùmlnhädo$ rl eonìisslo dc Llcltuçào
c-mi¡l rciD¡ ùcilciùrtrd0s -'l'clcton¡ (46) 1516,8822.

l)oì$ Vll¡rhos. 22 d0lurho dc 2022.

l.ilis ûrloi l uniltr

Avtso DE HoMoLoGAÇÄo
PREGÄO ETEIRONICO N" O¡SIZOZZ- PI¡U - CKCIUSIVO PARAME E EPPpRocEsso A0MtNtsÌRATtvo N" 0792022.UC

MODALIDADEì Reolslro do p¡âcd.
f lPO: l\,lano¡ oreco-unllá¡lo ocr líem

Toma publlcaa HomologaçáoeAdludlóçãô progåo Ëbtrônlco no049i2022-pMM. cutô
0þl0lo ô aConlGlaçåo do omprgla par6 efeluar aôNlços d€ lâvooem 6 llmogza comDloia
das mâqu¡nas s votcutos, olcndondo æ necæsldåd$ dos 06prdameñ6s 6ollc¡b;16.
As omprosæ hablliladas são:
A empresa VANDERLEI RAI¡OS, ¡nsilta no CNPJ/MF sob o n. 23,969.829/000t-00.
vsncedola n6 ¡lens 01,03, 04, 05.06.07,0B e 09. oclazendo o vetor ior¡l ¿e i.i
216,353.10 (duzentG o d0z6seli mll e trszonlos 6 cl;quenta s kôs rc;b ; ¿oi c€n:
lavos).

4_9qelqs9-,!A!qlR MOLINARI 03043233905. tnscrtta no CNPJ/MF sob o n.
25.233.471./0001-70, vencodorc nos ltens 02 s j0, pertaænao o vãiòr roìãlOã dS
32.450,00 {lrlnla € dols mll e qualrocontos ecinqurnta ieats).

Mam€teiro,23 d6lunho de 2022.
PauloJali P¡tât¡

prgfsllo

Prefeitura Municipal de Nova Pratâ do Iguaçu
UcrTAÉo coM trExs ExcLustvos PAFA t\¡EÆpp E tTENs DE Ari¡pLAcoNcoRRÊNcn
AVTSODE LlCllÂCÃO
pnecÄo ¡LerRótrco H. ozolzozz
PRoCESSO ADt\¡tNtSTRATiV0 N" 094/2022
MODALIDÂDE: PREGÄO ELETRONICODOTIPO MENOR PRECO GLOBALPOR ITEM.
oBJETO: Aqurstção do [¡AQutNA DE VULCANTZAR CArr¡m¡S',oE uÄrÈx solo. nÄ.
QUINAS,PARA FABRICAçÀO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E MAOUINAS DË FA.
BRICAÇAO DE GÊLO. a sr adqutrid$ æm rftursG odundG dâ ommcåo de crádilo
aulorizodâ p€la L€¡ Mu¡lc¡psl no 1578/2019, aquat s€úc6dtdap€to Munlclpt;6n lomad6
æncBsão de uEo de b8m móvol, fomñlondo a getação de em¡rmo e ¡ånda. amoarado
pela Lei Munlcjpal n" 1642202i, qus lnstltul o programa do Fomsnló ao Desenvol,¿jmenlo
EmFñdd ¡o Munlclplod6 Nova Prâlâdo lquacu- pr
0ATA DA REALIZACÄô: 07i072022
HoRÁRto DE rNlcío oAotspulÂ:00:30 HoRAs.
Para lodõ asrsforånclæ do l€mpo srá obseruado o horår¡odo BEsllla lDFt.
LOCAL: Prlfellurado Munlcfplodo Nova P6tsdo lguaçu-pâr6ná.
w.@mprasgowmamenlals.goÝbr
Todæ æ Inlo¡maç¡s porilno¡16 & Þr*nl6 odllel, lncluslvo as caraclerlsll4s quanlo

?.ao obþlo llcilsdo, 6laråo à dlspGlçáo d6 lnleress¿dos no DeDartsmenlo de UcltãcõÐs
da Prol€llura Munlclpal de Now Prala do lauaçu, ou ælo slte w.nol.oroovbr. ou oeto

. lone (46) 3515.8000, €m dtâs útsts, ¡6 ho¡ádoa ds 08i00 I 1200 hörát ã dæ j3:3b æ
17130 ho6.
Nova Pralado lgBçu- Pr,23dslunho d€ 2022.
SERGIO FAUST - Prefsllo Mu¡lclDal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÖNICO N"046/2022 - P¡,IM- EKCLUSIVO PARÀME E EPPpRocEss0 ADMtNtsTpÂÏvo Nû 069/2022-LtC

MODALIDADET Roolsko do procos.

TIPo: Menor prcçoilnllárto por lism.
Torna públlca a Homologação6Adludtcàçáô preqáo Ëbköntco n'046/2022- pMM. cuto
obJelo ó Conkallçå do emprcs para fomectm¡nlo, lnllalac¡o 6 subll¡lulcáo doìbio
illo,ransl-ado, lompoEdo e esp€lhos novos, algndendÖ as ñ€c$sldadss dG Depada.
menlos sllcllanl€s. A ômÞrBsa habllll8da é:
A. -€!rlø99a DAIANA CRISTINA BARBoSA, tnsrls no CNPJiMF sob o n.
11,390.t77i0001-6E, ven@dorô n6 ltonr 0t.02,03, 04, 05.06.07 o ()B oãdezãndô
0 v6l0r lotsldo RS 210.417,98 (duz!ñtos I dsz mll o qualrocento! e dezeaiele reals ã
nov€nta e ollo canlavos).

Mam€leko,23 doiunho de 2022,
paulo Jatr pltail

Prolollo

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
PREGAO ME E EPP

smprgga
n'04712022 -PMM, cuJo

9âE
vålvulas æ

no llsm 05.
¡nscrilã no
vålor lolôl

39.938,326/0001.
117.520,00 (ænlo

dø 2022.

Prefello

PREGÄo
AVISO DE

PARA ME

Roglsl@

públl4å no 053/2022 - PM[.], culo
de ellm¡¡åçáo o conlrol6

oleo.
são:

n0044/2022- PMM,

Tral abllldsds de
em consonâncla com
Eslradas Rurals p€lo

vsn@dota
CNPJ/MF sob o n'
lolal de R$ 69,929,73
o lrðs cenlãvos).(s6enls novecenlG 6 vlnl6 € nove reals

Mamelolro, 23 de lutrho de
Pâulo Jâ¡i Pllâil

2022.

Pr€fello

_ TERMo 0E RAT|FICAçÄo DE D|SPENSADÉ UC|TAçÄO No0t5/2022
Fundmonládo no Inctso Xilt do od, 21 dâ Lo¡ 8.66683, RAT|F|óO s OTSPENSAOE LtCt.
TAçAO no 015/2022. culo oblalo ó a contrstôção do oñpnså Dãra r!ôllzacåo dâ curs;s
deAlual¡zação para C0ndutor6 do Volcutos do Tênsmite de ÊmercånclaiAtuat¡zaclo
pa6 Condulor6 do Vetcutos do Transpode Coleilvo àe passag€ko; 

Þsrâ 6 molor¡sias
d0 Depadan€nlo-dssaúdo, nos tomos da dæumonlação æo-slada ;o procesEo Admi
nlslrallvo n" 121i2022.
Aconlral'ção dsvtrá ssr concreilzada n6 temos da €laboraçáo eleluada pgla Comis-
s¿o Pomenfll€ de Llclhção noñeada pêla podailã n. S.SSZ åe prmefro OóãuiuUrò O'e
00rs mil € vtnt8 € um. c0m0smu6:
CONI€IAdAi SENAT SERVICd NACIONAL DE APRENOIZAGEM DO IRANSPORTE.
lnsçrlla no CNPJ no 73.471,963/019$90.
ValorTolal: R$ 2,250.00 (dots mtl I duzentos €ctnouenta rsatsì.
Pagamenloi O pagam6nlo s€rá rsãilzado atá o tSd (dóc¡mo qútnto) dlâ úilt subs6quentâ
à omlssåoda nola llscal.

li,tåmet€ho.23 dolunho d€ 2022.
Pauto Jak pilail

pr6lollo

-Avtso DE LtctTAçÄo
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N''O04/2022 - PMM
pR0cEsso ADl,ilNtSTRATtVO No 089/2022.ltC

4

Porlaila 6.597 de 0t/10/2021

Avtso DE LtctTAcÃo
CONCORRÊNCÁ PÜBLICA N'bO5/2022 - PMM
PROCESSO ÄDMtNtSTRAÍ tVO Nô 094n022.1tC

llPot Malor olo¡le.

MuMolPlo oE ools u¿lNHos
AuSo DE LlCrl^çÀO - PnEO^O ELEÌnôNEON,'OW¿022

ouFrô: 
^oursrÇ^o 
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Ao^9ÌECIMENÌO . t&p^ , coM ¡tEM EXCLUSTVO ÞÂM A p^FÍCtpÁCÂO * ur.RôilÞÞ¡.Á ;
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no CNPJ/MF 6ob o n'
08, polazsndoovolorlolål
I um roais o sol€nla a kôs

Presldenlo da CPL
Polaía ô.597 d€ 01/10/2021

Marmeleko, 23 doiunho d€ 2022.
Paulo Jak Pllall
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oblclo rcolro d. Þ'.Fr, ôbjottu.ndo . Mu,ú o ovoñtuùt ¡qùhøo do F,t!ilD{ oD,ú jñotk¡rlo & Ýô,
ÊÈEù ((hr¡. hch6B. Ébt @ [odNsF.ls).Éhrhrs]¡r,i i pôr,ctp¡Çro d. nkóàñÞ,.q.
onD'.r. d. p.qftno Fñ¡ ir'ñ(ñrF.{rJ con 6r. osmdn Þo,! oâilkhdto d! ñteo!¡¡Drdr .nnF4r dô ¡ñù¿m¡otô ô¡rêh(.!!hd.) lboiloþ)0.'drñÞtrønørâidâ
lñ¡¿b dr S.ßlo Þùblb. Oiù 0 d. þrb dù æ22, llor. rr 6 rÞh! ! l 5 rrtutor . flod4o dô B,ßh¡
Vih4RS ll.4n0,ø{4nro.clnq{.ntr. eúÌô ñit. qilit@dó. r..r!ñr. ßitr,

O ldFol .i.rd t drFrfoo dor tnr.rs¡trdo! no DoÞoilhonto do Ltôuú,r m rn.
vñ ddcýthhú Þr @ br . no ri! w ioil\D' ¡!øÝrr¡rDôñtrß 0o{ F
lnhm.!ó.r ffi Þr.ñ!ir.Érrû!Ýardo rd.: (a6)56$ Ws
00h M!ñho., ¿l û lurhodc20¡2.

CHAMAI\¡ENTO PÜBLICO NO OOZ2O22
pRocEss0 ADMtNtSIRATtVO No 045/2022-LlC

RESULIADO DE JULGA¡¡ENTO E CLASSIFICACÀO
A-c¡ml!6áo d€ llcllaçáo, doslgnsda åtravás dc podado n.6.592 d6 Ol de oulubro da
2021, com base na L€l Fedorãl n" 8.666/93 o leglslacåo æmDlgm€nlar. lomâ Dúblhûô
@sulado da l¡cllação gm eplgråle, culactasslncaçãodá-so da segu¡nl€ iorma:

' lDÂlR SPEoRIN 79340660900. tnscilla no CNPJ n. 27.248.777l000t.261
RENAN DA STLVA SPEOR|N 11024t20990, ¡nscdtâ no CñpJ ;.

46.718.498/0001-23i. TUCAS MEtto DE oLlVEtRA EtRELt, tnscdta no CNPJ n. 40.476.8!ô/0001.s2:. EIISIANE ALVES 0E AL[.tEtoA pAtSActSMO LTDÀ, tnscrita no CNPJ nì
40,485.600/0001.01;.- ANToNIO M^RCoS HAMMES 025S35t2983, iñscrita no CNPJ n"
22.f97.337/0001-73:. C,^RLOS LIMÂ72588853900, tnscrita no CNPJ n' 17.357.228/0001-36:

[4ameteko,22 dsjunho de 2022.
Rlcardo Floil

prosldonlê da CpL
Portar¡a 6,597 do 0t/t0/2021

Prefeitura Municipal de Realeza
AVTSO DE L|C|TAçÄO

A PREFEIÎURA DE REALEZA. Estado do parôná; toma Dubfl@ 6 Dara conhodmsnlo
do6 lnt6r6ssd6 quo tará reat¡zar Ltciloçào, na 6eg tnt" ,bøti¿a¿ii é,iiei¡sì¡c.i, 

-

!1oD-4!r-D4g r To!¡ADA DE pREçcjs ñ., olieozz . pnoc¡béó'uörräiÖnilo:
124/2022 - llPoi MENOR PRECO pOR |TEM
oBJElOr Conkalação de p6sôa(s) lurldtca(s) Dara Contrãlãcão da AmDilâcåo â RÞ-
loma do CMEI P.qusno Plnclps, conlome @nd¡çðø, quoni¡dadæ e extoåncla¡ ei.
l8bolældas noslo lnslrumonlo, momorisl ddcrll¡vo, plahllhð orçañenlárla, ðron@ramô
s projelø.de ã@rdo com ss quanildadês a necesstdode da i;æreø¡a Uun¡lõai Jã
Educaçã0, Cullu¡a s Espoda.
ABÊRTURAT Dia 12 de Jutho, às 00:0Oh
LOCAL| Sedo da Prefoltura de R6aleza.
FORMALIZ^ÇÄO DE CONSULTAS: O retertdo €dilat Doderáserobildo tunto åo sêtôrdc
Llcilaçöes do Mun{c{pio dE Roåteza, a parltr do db 2! ¿e tr¡ato ¿urante'o ¡oi¿ìtÀiã *
pedlenle da Prslellu¡a ou akavós ds solicilação vlå e.mail: llcilacao2@realeza pr.gwbr
Real€za,22 dsJunho de 2022

JOSIANE ELIAS DA SILVA
Pros, Comlssåo de Ucllaçóos

_ PnnsÌo l.'ño^dtirh^oCôñhþ¡t l@¿n?t - C(drm glil.r¡¡r |.rd¡ - CilÞJ. ot6 oto t t?DOOr.1û

+

l,ocnl do
ol'icto c

lìil[s do I'[\'lnlcnlrç[o sobrc pL.dñs
ló.862.85 rý l$0dlÑ

0É |MPßES9^O EtA[Lr -

Dlòdo Okl.lEhûò¡lco- \w.diirbilntctÞût coñ b/õ0¡
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

' s E{IAi-FEJ.ßltij ?4¡Dli[$.'t$o tugt2-wl

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇAO Àlq: 1259- 61Pág(s)r;

Pagamento: O pagamento será realizado até o 15' (décimo quinto) dia útil subsequente à emissåo da nota fiscal.

Marmeleiro, 23 de junho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito

AivrsCIiDE.ÉierrrAçAo'tÂ?Jfiftffi*-åi:|î,å9ñB;tbt¡,äiilår9:iîfl22 -''P-;r{nlì/r PRoGEsso

TIPO: Maior öferta.
OBJETO: Concessåo de uso de bem público de imóvel Barracäo lndustrial com 2.015,65m2, estrutura pré-moldada,
paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento
amianto; embasamento concreto, edificado sobe o imóvelconstitufdo pela GHACnRA No O5-B-1 Remanescente, localizada
no Loteamento Ferla, com a área total de 2.769,88m', com os limites e confrontaçöes constantes na Matrfcula no 571 do

- Registro de lmóveis desta Comarca de Marmeleiro, PR, para instalaçäo de indústria que se enquadre nas disposiçöes
legais, em atendimento a Lei Municipal no 2.799 de 09 de maio de 2022, mediante pagamento de aluguel, pelo perf odo de
05 (cinco) anos.
ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitaçäo
e a proposta de preço deveräo ser protocolados no Setor de Licitaçöes e Contratos até o dia 27 de julho de 2022, às
09:00 horas. Näo seräo consideradas as propostas em atraso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de julho de 2022, às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniöes da

Administraçäo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus anexos poderäo ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, n0 255, Centro,
Fone (46) 3525'8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2e a 6" feira, das 08h30min às 1 t h3Omin, e das 1 3h30min
ås 17h00min, e no site do municfpio, no fcone LICITAÇÖES,
INFORMAçÖES COMPLEMENTARES: lnformaçöes adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deveräo ser
dirigidos à Comissäo Permanente de Licitaçöes, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:
I icitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro, 23 de junho de 2022.
Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

AV¡fS.o,iO'Ërit-tGtT,AÇÄO G'O:NGORRÊruC¡A FÚ.ts^ !l-C-4_,Nl-0-0?12022 -,PM,M 'PRO'CESSO
ADM I NISTRATIVO No 094r2'022.L1C

- TIPO: Maior oferta.
OBJETO: Concessäo de uso de bem público de imóvel Barracåo lndustrial com área de 150,00m2, estrutura pré-moldada,
paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso cimento alisado, sem forro, tesouras metálicas, cobertura

cimento amianto; mais a área comercial/escritório com a área de 89,00m2, embasamento concreto, paredes alvenaria de

tijolos de concreto, sem reboco, piso cerâmica, sem forro, tesouras de madeira, cobertura cimento amianto, construçäo
com área total de 239,00m2, edificado na área com 1.556,86m2 do imóvel denominado de AREA ESPECIAL - LOTE no 0l

(um) da QUADRA no 232 (duzentos e trinta e dois), do Loteamento COHAPAR MARMELEIRO lll, objeto da Matrfcula no

Ò.e¿S Oo Registro de lmóveis desta Comarca de Marmeleiro - PR, para exploraçäo destinada a instalaçäo de indústria que

se enquadre-m no disposto no Art. 38, da Lei n. 1.550/2009, USO 20, Tipo l, em atendimento a Lei Municipal no 2.797 de

0g de maio de2022, mediante pagamento de aluguel, pelo perfodo de 05 (cinco) anos.
ENTREGA DOS ENVELOpES: Aêntrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentaçäo de habilitação

e a proposta de preço deveräo ser proiocolados no Setor de Licitaçöes e Contratos até o dia 28 de Julho de 2022, às

09:00 horas. Nåo seräo consideradas as propostas em atraso'
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 de ¡uino Oe 2022, às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniöes da

Administraçäo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus anexos poderåo ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no.255, Centro,

Fone (46) g125-g107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de2a a6" feira, das 08h30min às 11h3Omin, e das 13h30min

às 17h00min, e no site do municfpio, no fcone LICITAçÖES.

Dlárlo.Oflöläl,Asslnado Eletronlðamente com Certlflcad¡t Padrão ICP-
.grasii,e:protocoladö 

com Carlhbo de Tempo SCT de acordo com a
: 

Medlda :Provjsdria 2200.2..do Art.'too,d.-2a,08i01. da ICP-Brasll

o Munlclplo de Marmèlelro dá garantla de autsntlcldeds deste
. . documento;desdequevlsrtallzadoátravósde

htto://ww.marmeleiro.pr.qov,brl no llnk Dlárlô Oflclal.

IGP
Erasll
Ð::iä

Página 5
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ
SEXTA.FEIRA, 2Á DE JT.JNHO DE 2022 EDIçÃO N":1259- 6 Pág(s)

INFORMAçOES COMPLEMENTARES: lnformações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deveräo ser
dirigidos à Comissäo Permanente de Licitaçöes, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:
licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro, 23 de junho de 2022
Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO pnlUe¡RO TERMO ADTTTVO À nre DE REGTSTRO DE
PREçOS No 227t2021 PREGÃO ELETRÔNICO No 08412021

CONTRATANTE: MUNICfPIO O¡ MARMELEIRO
CONTRATADA: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

^ OBJETO E VALOR REEQUILIBRADO: Tem por objeto o presente termo, o reequilíbrio econômico financeiro, nos termos
do o65 il alínea "d" da Lei 8.666/93 no item abaixo descrito:

DATA DE ASSINATURA DO ADITI 23 dejunho de2022
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 23 de junho de 2022
Paulo Jair Pilati
Prefeito

EDTTAL No 172t2022 tMpOStçÃO Oe PENALTDADE DE |NFRAçÃO DE TRÂNSITO
A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, deste município, no uso de suas atribuiçöes legais conferidas pela Lei no 9.503/97
(Código de Trånsito Brasileiro).
NOTIFICA
276950 DEPARTAMENTO MARMELEIRENSE DE TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 61912016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA
em decorrência do cometimento da infraçåo de trånsito, dispondo V. S.a oferecer recurso contra a infração junto à

DEMARTRAN até 15/08/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto de lnfraçäo Data lnfração Código da lnfraçäo

ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

NCW6509 2769501000076975

QJZ0512 2769501000076987

RAG1407 2769501000076983

Marmeleiro/PR, 24 de junho de2022

SIDNEI GHIZZI
DIRETOR DE TRÂNSITO

Diárlo Ofic¡al Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

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

Medlda Provisória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

74550

74550

74550

o Mun¡cfp¡o de Marmeleiro dá garantia da autentic¡dâde deste

documento, desde que visual¡zado através de

http://ww.marmeleiro.Þr.sov.brl no l¡nk Diário Oficial.

0410112022

0410112022

0410112022

IGP
Brasil
>tt

Descrigåo Apresentaçåo Marca
Valor
Contratado

Valor
reequllibradoItem

0,1 000 0,1 200183 267712 Omeprazol, concentraçåo:20 mg Cápsula GEOLAB

Página 6
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AVrso oE LtctrAçAo
coNcoRRÊNctA púBLtcA N" 004/2022 - pMM
PROCESSO ADMtNtSTRAT|VO No 089/202e-LtC

TIPO: Maior ofeda.
OSJETO: Concessão de uso de benl públìco de imóvel
Þarmcåo lndustrial com 2.013,65m,, eslrutura pré-mold¿dã.
paredes de alvenâri¿ì ds tilolos de concreto, senì reboco,
piBo trristo, s6rn lorro, losoura6 mëtáliciìs, cobertura cimeDlo
anrisnto: erDbasamento concreto, odilìcaclo gobo o inlóvel
constrilr¡do pela CHÄCARA No 05-B-1 Remanescente,
localizada no Loteamento Forla, com a áreâ total d€
2.769,t]8nr:, cotrì oË l¡mitÉ6 ê confrontações constãntBs na
f\,latrícula no 571 do Regictro dô lmóvels desta Comarcâ de
Mârmeleiro, PR, pârä irìstelação ds ¡nriústria que se ertr.ìUådre
nes disposiçóes legais, em etendimenlo a Ler [lunicipal
no 2.if99 de 09 de maio de 2022, modiante pagomonto de
ôlugusl, pelo pèriodo de 05 (cirìco) anos.
ENTREGA OOS ENVELOPES: A enlr€ga dos envelopes A e
B. contendo respectivanlente a docunìentação de halrilitaÇão
e a propostã de preço dêverðo ser protocolddos no Selor
dÊ LicitâçóeË e Conlratos até o diä 27 d6 iulho d€ 2022,
àE 09:00 horås, N.åo s€räo considsrãda6 aË propostas em
atfaso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 d€ jufho do 2022,
äs 09 horar € 30 miDutoa, junto e sâla do rouniô(,s rlâ
Adm¡nistrâção e Planejomenlo da Prêfeltura ltlunicipal dè
Marmelêiro.
O Edital e sdus anexos poderåo 6er obtidos na Prefeitura
d0 l\¡s¡rlreloiro, no erldereço Aven¡da Mãæli, n0 255,

07 ou I105, I\4€mtelsirc, Estadodo(46) 3525-8 1

de 2¡ B 6' feir8, däs 08h3otrrin ¿s 1 t h3omin, e clâs 'l 3h30rnin
às 17h00nìirì, e no site do mun¡cip¡o, no icon€ LICITAçÖES.
INFORMAçOES COMPLEMENTARES: lnformaçòes
aclicronâis, dliv¡dar, o ped¡dos do osclarec¡mcntos dovûrão
ser dirigidos â Comissão Permanente de Lic¡tações, no
ender6ço 6 tBletone acima citado ou peto o-ntail: licitacao@
maÍmel6iro.oroov.br.

Merrrìeleiro, 23 de junho de 2022.
Rlcerdo Florl

President6 da CPL
Porlatio È.591 dê 0111Ot2021

AVTSO DE LtCITAçAO
coNcoRRÊNcrA púBLtcA No oo5/2022 - pMM
PROCÉSSO ADMtNtSIRAT|VO No 094/2022.LtC

TIPO: Ms¡or olerl¿ì.
OSJETO: Conces6åo d€ uso do bern público dê irnóvêl
Barracåo lnduslrial com äreâ de 150,00m2, ostruurâ pré.
moldada, parecles de alverlar¡a dø tüolos dE concreto, såm
reboco, piso cimenlo al¡sedo, sem lorro, tesoures melálicas,
coberlura crmênto anrianlo; mais ã área comercial/€scritór¡o
com I área de 89,00m,, embasamênto concreto, par€des

i âlvenaria de lijolos de concßto, ssm rebos, piso cetãmica,
sen forro, tesour€s do mad6irâ, cobBrtura cimento amiânto,
conslruçåo com área total de 239,00n13, edificado na áros
com 1.556,86m, do imóv6l denominâdo de AREA ESPËCIAL
- LOTE no 0l (urn) d¿ QUADRA n" 232 íduzentos e trintå e
dors), do Loteamenlo COIIAPAR MARMELEIRO lll, objeto da
Matrlcula nô 9.649 do Rogisro de lmóvois dosh Contarcs do
Marmelerro - PR, para €xploração d€stinada a in6talaç¡io de
¡ndùskia que se enquadrem no disposto no Art. 38. dâ Lei n.
1.550/200S, UgO 20, Tipo l. êrì ltt€ndirnento ê Lsi Municipat
n' 2.797 de 09 de rnâio d€ 2022. ùr€dierìte psgamento de
âlu0uol, pelo periodo clc 05 (cinw) anos
ENTREGA DOS ENVELOPES: A 6ntregå clos envelopÉs A e
8, conlendo ßÈpoct¡varneñle a (iocum€nlação clË habilitâção
6 e propo8ta de preço dev6rão Êer protocolados no Setor de
Lìcilações e Conlratos ¿tÉ o clie 28 de Julho de 2022, às 09:00
horoa. Nåo sÊrão considersdas as proposlas Bm alfaso.
ABERïURA DAS PROPOSTAS; 28 do ¡ulho do 2022,
às 09 horâs o 30 minutos, junto â Éala d€ reuniðoB dê
Admirìlstraçåo e Plane¡ameûto cla Pr€fe¡tua Mun¡clpal de
Mar¡ìsleiro.
O Edital e ssus anoxos podoråo ser olltidos na Profoitura
de l\,4armeleiro, no endereço Âvenida Macali, no 255, Centrc,
Fons (46) 3525.8 107 ou B1 05, Marmele¡ro, Estado do Pâraná,
dB 2'â 6'f€irâ, das 08h30nì¡n às l1h3ornin, s des 13h30flì¡n
ás 17h00m¡n, € no s¡te do municfpio. no fcone LICITAçÕES.
TNFORMAç0Es coMPLEMENTARES: rnrorntaç60s
âdicionôis, dúvidas Ê pèdidos d6 esclarecimentos dôverão
ser dir¡9idos i\ Corïissão Pe[rìânente de Lic¡tações. no
endereço e talsfon€ aci[re citedo ou polô e.nlaili llcltacâo@
m grmRlqir.s,Prsg-Y,Þr.

Marnreleiro, 23 de junho ds 20?2,
Ric0rdo Flor¡

Pre6¡donle da CPL
Portariã 6.597 de 0'l¡10/2021

lryumoryilonto I0ilililpr0ilÏI!0

W'{'l/

PREFEITURA MUNICIPAL OE PINHAIS

p¡RnHÁ

Secretar¡a Municipal de Adminlstraçào

Aviso de Republicaçåo de Licitaçåo

Pregðo Presencial n" 07012022

OBJETO: Aquisição de Mudas de hortaliças e de Ervas

CondimÊnter€s. TIPO DE LICITAçÄO: tulenor Preço,

vALoR MÁxruo: R$ 211.s94,40. ENTREcA E

ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 07/07/2022, às 09100

horas. LOCAL: Sele de Licitaçöes situeda na Rodovia

Deputado João Leopoldo Jacomel, n0 12,162, Térreo, CEP:

83.323"410, Cenko, Pinhais/PR. EDITAL: Eslará

d¡sponível aos ¡nleressados, no s¡te

htto://wwv¡.oinhais,pr.gov,br, no link Licitações, do dia

2410612022 ao dia 0610712022. INFORMAçÖES: poderão

ser obtidas no sile ou peìo telefone (41) I 9147.7864, das

08:00h âs 12:00h e das 13:00h às 17:00h.

Pinha¡s,2310612922.

-^{L*fift)-
EDITAL DE coNVi]cAçÄo

. O SINPES - Sindicato dos Prolessores dê Ensino Superior de
' C(flt¡ba € Rsg¡ão [,1€tlünolitâna - convocâ os prcfBssor€s da
' FACEL porenciâ¡6 benåliciários dss dec¡sòes ændenalór¡as

prolatadas nos âutos 0000893-54.2018.5.09,0011 (atraso
no salórios de iulho 2017) para 466ên1ble¡o Gerâl Virtuâl ã

j ser realizðdä no diiì 28 de jilñho de 2022 às 16h3ornin ern

. prifiìô¡rÈ convocäçiio € 17h00rrim snì oegunda convo$çào
ctuando ssrá cj¡scut¡da a seguinte ordem do dia:

'I - Anál¡se de proposia para celeþraçåo de acordo nos autos i
RT 0000893.,54.2018.5.09.0011, bem co[ìo dutorizâç¿o prìra i

cel€brâçåo de åærdo parcial negociado sntre as parles;

2 . Assuntos Geråis.

O cód¡go para
Facebook e n0

partìcrpar dû assÊmble¡a estará disponível no
Site do 9inpes (!.trd.sinr)és.ûq.br)

Cur¡tibs, 23 de ,unho 4È 2022,

Valdyr Porr¡nl
Pres¡denleCentro,

Paraná,

fiHt ûr$r0n

A negativa de publicidade

dos atos oficiais constitui ato

de IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA

)
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38 6n feira | 24lJunl2022- tdição n0 I1197
þiárioflplgfAlParan¡

tiDrþ{rrtD, loilórtrl¡ * t{rvir Dr

l¡¡llse¡¡p¡¿5ipt-[tr - U.\rSC N" 9117693. MnriópolisiPR, 23 dc:.lr¡lho de 2022. ìll¿irio

lrÌluartlo L,opcs Paulek - Prol'cilo Municipal.
6455812022

I Mar-melefuo

^vISo 
DE t ¡ctr¡ÇÂo

t.:ttN<)t¡nnf,,xt;¡n ptJut.,l t.:¡ N" 004/2022 ... PN'I[l
PROCESSO ¡\DM I N I STI{/lTtVO N" 089i2022-LIC

'l'lPO: Mùior ot'crttr.

OB,IETO: Cerncessão cle uso de benr pirblico dc imóv('l fJarracãtr lndustrial ctrm

2.015,65nrr, cstnrturo pré-mol(latla, pûrodcs tlc alvcnaril dc tijolos (lc ('onoreto.

sem reboco, ¡riso rlisto, setrt folro, tesouras mctålicas, cohcrtltro citnetlto antianto;

cnr(rusanrento concretr¡. erlitìc¿rlo sot:.. o inrrivel constiltti<l(' peltì (.lH A(.iA l(A N" 05 ,

lJ- I Ilcnlancscerrtc, localizadu no Lolcitmcnto Fcrlr, conr î úreà tot¿l dcl 2.76(r,EEnl¡,

com ¡¡s limilcs c mntìrrntrtçtìcs consltnlss rv¡ l\4¡rtricula n" 571 rlo lìr4istrlr tlc

Inrór,cis dcsta (lornarca dc Maunclcirtr. ['R, piun instaluç;it, clc iudústli¡r quc sc

cnqr,radrc nas rlisposiçtìcs lc.uais, cm ítlcndilllcuto a l..ci lrltrnicipaì n" ].7r)9 tlc 09

dc nruio dc 2022, nteclinnlc pugantcnto dc alugucl, pcltt pcríodo dc 05 (cinco) anos.

t)N't'Rìi)GA t)OS l:NV[:l,OP]ìS: A cnlrc¡¡a tlos cnvclopcs 
^ 

c IJ, ci)ntcnrlo

rcspcctivarncntc a tlocuntcntação dc habilituçùo c a Prol)oslî dc prcço dcvcrlìo scr

protocolâ(los no Sclor dc l..icítaçöcs c (:orìtralùs ató o dit 27 dc julho dc 21122' às

09:00 horas. Não seråo considcratlas ¿s propostäs sn îtroso.
AIìORTtlIlA D.AS PROPOS'IäS: 27 d0lulho de 2022' As 09 hoÌrs o 30 mlnulor'
junto a salir de rcuniilcs da Atlnrinistraçào o Planejarncrrto da Prcl'cituta lr4trnicipal

dc Mnrnreleiro.
O lìrlit¿l c sous ancxos porìcrio ser t'btidr¡s u¡ Prclèitrtra tlc N4arrnolgiro, no cn(lueço
Averrirla lvfacali, n" :55, Ccnlro, Frnlc 146 ) 3 525-8107 ott 8 I 0-(, Mannulcilo. F,siatlo

tlo Puraná, dc 2' a 6" lcirû, d¿s 081ìl0rnin Às I I h.l()min, e rius I 3hl0rnin às I 7lt00rn in.

o no sil¿ do tnunir'ípio, no icone l.,tCI'l^ÇÒF,S.
TNFORì\14ÇÕlls (;0[rPl..tìtlîÈN'l'AR!)S: Inl'onnuçt'cs adicioilais. rlúvirl¿s

c ¡redidos d¿ escl¿rcciment¡rs devcrõo scr <lirigidos à Colllissñrr Purmanentc

dc l.icittç¡rcs, no enclcrcçtt c telofonc acitna citarlo ou pe'lo c-tnail: li(ìtâcflo(äì
mrrmrlciro,pr.gov,br.

Murnclciro. 2.ì tlo jurtho de 202?.

Ric¿rrlo Fiori
I'rcsidcntc rla CPl.

PortoLia (r.597 rlc 01i I 0i20?l
6484812022

A\rIso Dtij, t.f (;trl\çÃ()
CONCORRÊNCI,\ PÚBLICA N" OO5i2O22 - PIVíM

PR()CIìSSO 
^Dl\llN 

lSTRA',l'lV() N" 094/2022-f,IC
'fIP(): lVaior ofcrla.
Olì.l f)T'O: (Ìrnccsslo de usrl tlc' btrrr pribl icu t{c imtivsl llanaoÀo l¡tthtstrini ctl¡tl átc¿

dc 15(ì,00m2, estrutura pré-tnoldada, ¡:redes dc alvenrria de tijolos tle uoncrt'to,

scnr rcboco, piso cinrcuto alisado, sett) lbffo, tr'Íourâs ìttctúli0as, cohcrtur! cilrl.Ìntlr
anrianto;:rrais a área ctrntercial/esc¡itório cort a årea de 89,00¡n'1, ellìbasanìenlo

concrclo. ¡larc<los alvenatia de tiiolos clc cr)n(r'oto, s,ilu rsbrlco. piso ccrâmicil, settt

fono. tesoruus de madeiro. coberturn cimento ûnliûnto, c(rnsrnlção com áre1 totnl

dc 239.(ìl)n'r. cdilioa<lo u¿ ¿irca corn I .55(r,li(rnrr tlo inróvcl tlcu<ttniuu<lo (lc ÁRHltr

ESI'E(IIAL ..LOTE n" 0l (unr) da QIJÂDR,\ n'232 (duzcnlos e trintl e dois),

d{) l..otcamonlo ÇOHAIäR M¡\RMliìl.,t:ìlR0 lf l. ttbiero tla lr4atricula n" 9,(r'19

do Ilegistro de lntíveis desto Cotnalca cle Marntelciro I'R. paru exl)l(lrûçào

destinathninslalnçlìodciu<hïstriaqucsc,lnqttntlrcnrnodispostono^1. ìll.tlul.,ei
n. t.55tl/3009,LISO20,TipoI,enìltend¡nrcnt(laLcilvfunicipalr"?.797dc09dc
nraio dc 2022, nrctliuntc pagitmento dc nlugtrcl. pclo ¡rcrít:<lrr tlc 05 (r:inur) anos.

ENTRE(;z\ DOS ENVELOPES: ,\ entrcgu clos envcltt¡tcs ,\ t IJ. colltcldo
rcspuctivantcnlc a tlotttmcnlaçäo tlc htrtrilituç:ìo c il propost(r (l('Prcço d!'vcriio scr

¡rrotocolados no Sctor tìc Licilnçirci o C:ontrutos ¿tú lr tliu 28 dc julho de 2022. às

(19:00 hor¡¡s. Nüo scrão considctarlm as ptl)p(,slirs (;m alt¿rso.

ÂIIERTURA D^S I'ROI'OST/\S: 28 dc iulho dc 2022. às l)9 horâs c 3lt nriDntos,

.jrrnto a sala (lL'rcunirìcs (lâ Adrlririslrâçiìo c Platrc'iamctrto tla I'rcf'cilrrra lvlrtnir:ipal

dc Mar¡nclciro.
O Iidilítl c scus ancxr)s podcÌàr) s0r oblidos nr I'rcli'itur¿ tlc lvlarntclcir,t, no cntìcrr'ço

Avcnicla Mac¿l i, n" 255, Clonllo. Fonc l.t6) 3515-8 I 07 ou I I 05, M rrnrcleiro, Estrdo

r.lo Paraná, de ?'r 6' l'eira. clas 08h30min rs I I h30nrirr, e dts l 3h30min is l 7h00tnin'

c no sito rlo nrunìcípiu. n{) icono LICITAçi(l)ES.
lNf'Olli\'f AÇOl:S CONfPl.,Sli\lllNl'ARfìS: lnlirt'rnaçòcs ;rtìicion:ris' dtivicl¿s

e pedidos clc esclarccintenlos det'crãt;' scr dirigidr:rs à Corllissão [)orrìlûlì0nlù

r-le L,icitaçcìes, no cndereço c t.r'lclìrtrc acinra cilado ou pclo c-mail: llcltacao(r)

marurtleiro.pr.gor'.br.
Marnrclciro, 23 de junho dc 2(ì22.

R icrrtk' [iiori
Prcs¡(lcnlt dî (-lPt'

pon¿rir ó.-s97 dc 0l¡10120?l
6484912022

I Mormeleiro

TIPO; N'lcnor prcço glohal do item.
'llrrnr pútrllcl r llonroltrgaçio c Âdirrdiurçño I'rcgão l)lctrônlcr> t' 111412022

- PMÌ\,t. cujo olrjcto é Contrâtâção dc cntprcsa pctr Hquisição tlc ólco dicscl

(5500), rt'curso cstc, pt'ontovltlo ¡rclt Sccrelat'il tlc Agriclllfur{ c ,\lìtsltcinlento

do Estl¡do do Paraná (SDi\B) parr prollloÝcr a rt'cttpclaçäo das cstrndas

lurais cm corrsorrânci¡t com ts dlretrizss d0 Projeto de Rr:cuptração da

Î'afcgabilirladc flc Estradas Rtrrflis pclo CONvtNlo 56112021. 
^ 

cmPreôt

habilitarla é:

^ 
crnpres¿'I'OSC:AN TRANSPORTES LTI)^., inscrit¿ ntr CN[>J./MF sob o no

0(i.077.(ilìl{()l)03-50. }cnccdom no itcnr 0 I pcriîzcndo o val,n'(fal d.' R$ (i9 929,?3

(sessenta e nove mil c novccent(ìs e vintc c novc reais e setcntil c trÈìs (Ìent¿v(ìs)

Nlarnrc'lciro, 2li tlc.jrrnho dc 2()?2,

f'aulo.filir f¡ilat¡
Prcfßlto

6113112022

I Míssøl

^vtso 
l)E f ,lcf'l'AÇ,\O - PRlij(ìÃO EL.HI'R(¡¡tlt:<¡ N" 10112022

0 Municipio rlc MissaÌ, lrlstudo do Purarrá. (-NPJiN{Ir ?li.l0l lt47i0()01'50. tonta

público quc, conr busc nu ¡c¡ ):('dtrral 8.(i66, dc ll,,0ói1993 c suas altcraçircs,

com o disposto na Lci Fcdcral n" 10.520, (lc l'11(t712þ02, na Lci Complcmcntar

Illi200(r,Dccrctol\'lunicipaln"4.?(i5201ô.t,ciMunrcipaln"I lll9/?0I5c<lccrclo
Iiodcral rl' 10.024/1019. qrre l'ará r'c'alizar â l.,icitrçiio u;r no<lalitlaclo PRf:,GÄo

[,L,ETRÔNICO. (lo tipo MENOI{ I'REçO POR ITEù|. visando u ÅQIJISIÇ.Ão
DE 0t (UlfÂ) AI!IBUL;\NCI^,0 Kù|. DE /tCORDO COj\l 

^ 
RESOLUçÂO

SI:SA N" 93312121, v¿lor rn¿ixinro tle R$ 281.355,{ó'

AtìER',t'uRA t),r stiissÂo DII |..,\N(lÍìs: l? l)ti JL)I.,[lo Dlr: 2022 Às l4ll
20N4rN. (r'rolìÁR ro t)ti lSRASIt,lA-t)l;);
REr\LIZAÇlÃt : Por nìeio do Site bllcontprrs.com ; INTIGI{.\ do IDITAL: ¡ror

nrcio do site bllcontpras,cont hLtp:i/wwrv.bllcornpras.ory.br,/e no site dn Prefi';turt:

wrvrv.missal.¡rn¡¡ov.lrr ou ¡relo c-nrail licititu¿o(àrnissal ¡rr'gor'.br.
lr{issul - l'lì, 22 dc Junho dc 2022.

Adilto Luis Fcrt¿ri - I¡rcfsito lvfi,rnicipnl

64559t2022

¡Ntso r)ril [,I(.;¡'f' (iÃ() - PRti(;ÃO [)LUI'RÔN|(]O N" 102/2022

O Nlunicipio dc Missal, Est¿clu do I'¿t¿nå. (.lNI'JiI'fF 78.101.847/0001-50. tonla

pírblico quc, conl b¡sc na Lt'i Ëcdcral 3.6óó. dc ?ln6/1993 t'surs altcraçõcs,

corn tr tiisposlo na l.,oì Fcrlcral n" 10.520, dt l'll0'1i?.002, nil I.oi (omPlellrentar

12.ì/20(l(i,t)ùcrcto N4lìnicipal n"4.?ii5l201(r. l..ei Municiprl u" 1.189i201.5 c<ìccrcro

Fcdcr¿l n" 10.024i2019, qne furii tealizrr a Licitação n¿ rrrorlalirlatlc PREGÀO

[,LETRfrNIclO, do lipo lÝIENOR PREçO PoR ITEì!Í, visanrto a r\QUISIÇÃo
Dri 0r (t"lNl) \'fiicut.,(), NOvo. TtPO v N/I\'ICRO-ÔNltìus,0 Kl\I, AN()i
NIODÌ:1,() 2022 Ol.l SIJPf)ftlOll, f)rl ¡\(.lOl{lX) (.jOlll 

^ 
lrt)SOt,(Jç^() SÍ)S,\

N" l.(109/2021, v¿lor nráximo do R$ 272.102.94.

AIIERTUR.\ D¡\ SESSÃO DE L,4,NCI'S: I3 DE.ÍIJLI'IO DE 2022 ÀS I4I'I

20MtN. ( [{()R ÁR l() DF; llR,{sit.lA-DF);
RË^l.,lZA(:ÃO: Por mcio do Silc hllcrrnr¡rras.con ; INll'lì(illA tlo l)l)l l'Â1.,: por

nrcio do sitc Ìrllcornpr¡¡s.cont lrttp:r'lü'wtr',1:llct¡¡lrpras.t¡g.br,rc no sitc dn Prcfcitt¡rl:

uull'.rnissul,plgov.br ou pclo c-nrail lioit¿caolälntissal.¡rrgov,br.

Missaì - PR, 22 dc Junho rlc 2022.

Aclilto [,uis Ëcrrari - Prcf'cito Mtrnir>iplll
6456112022

EDI'l'r\L DE IIABILI'l..\ç'Ào
T,Ll:lF: Iill)t l'At., l)fl II)N4^l)A Dhì PR.h:('()S N" 0l li ?022

Â Conriss,Ìo Pcnrtlttenlc dc [,¡c¡tilçiío nrltltcado pcla ltort¡ria n" I 5.5 ,le 05 de AbLil

(lc ?02'1. cotrrurìiclnr ¿os irtcrcss¿d(¡s l)üra a ex!'ctìção (h PAVfN'IENT^(:/i()
poLtÉrrRtc,t, coNt ÁR8,,\ DE OBRA D[ 12.-ìr0,2ó ù{" ESTR^D.,\ RURr\L
... t.,tNH,\ l)ots PlNHtlf llos-. Ntfss^1., Ptt. (i0N\'ÊNlo N' 126/2022 "

sti)cRlftARr,r r)t: f)sï:,\l)() D^AGf{t(.lul,'l'uR,\ ¡: lx)^l}^sl'u(:ll\'lHN'f'0i
GOVIIRNO DO lìS'l¡\IX) fX) PAf{,\NÁ, oblolo (lo edir¿l tlo'ììnracln dc [lcços

rr" 0 I I i ?02?. quc u¡>tis a co¡lf'crtrttcit do erlvclopc" "À", tlct:itliu I lulrilitar as seguintcs

l)r0prnrcnlL's:
ì.()1'ti): r:JNl(.io

l,R(.)t,oNliN'fl.i: ¡\(ìlì()tND(rs'fRl^ Al.lANtilÀ f.jIDA - tiìPl'

IIAlllLI'Iì{T)A: SIlvl

LOTË: ÚNICf)
P[(OI'ONLlNl'1.'); CONtìl^N(i^ OljltÀS 1l)ll\l:ll l - lr:PP

I lAIlll.l'li\DA: Sllvl

L0Tll: (:NI(.lo

PROP(-INIJNTIì: TI]RR ¡\PLI]NÂ (itJNS TR IìS IJRONI'fìI RAS IJì RDLI . EPP

IIr\fìfl.l'IAD^: NÀ(-)

fl'TiN4-10 " 10.2 - l- lctra a) S/vl¡¡,ôncia c ÿAI jt'OU OS I'l llNS: flIiNl " l0 - l0'2

-3 lctra f) e l'l'trìM - l(!- l(1.2- 4 lotrs t)
(ionrunica. outrossint. qttc tlcn(r(ì d(r pruzo do.5 lcinco) dias riteis contados d¿ tl¡ta

(t('ste edilî1, r comissâo de licitaçào dará vist¡ìs îo rcspcol¡vcì proccsso Iicitflt(ìriù

parl irrf er¡trtsiçrìo,lc rccttrso.

Ì!'f issrl-Plì. 20 r.lc.jurtro <lc 2(t22

Achir [lottr - l¡rusi(lcrìtu dî L'onrissii(t
6455612022

avls() l)ll I lolvlot,0(;ÂÇ.{o
PREGÄO ELE'TRÔNICO N'O44i2O22 - PìlIIU

pR()cESSO Al)NtlNlS l"R^rtvo N' 0ó712022-t,l(:


