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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

coNTRATo DE PRESTAçÃo un snRvrços N" 017/2022

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02612022)

O MTINICÍpIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público intemo inscrita no CNPJA4F sob

o n" 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro, Estado

do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n"

4.352.883-l SSPIPR e inscrito no CPFA¿ÍF sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado

CONTRATANTE; e a empresa CLÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE PARA VOCÊ LTDA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n' 33.704.539/0001-80, com sede na Rua Acacio

Apollo, n" 76, Bairro São Cristovão, Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-748,

Tèlefone (46) 99139-7797, e-mail: luzviacorreac(rlgrlail.com, representada por sua administradora, Sra.

LtzviaCorrea Columbie, portadora da cédula de identidade civil (RG) n" 9106101, e inscrita no CPF/lt4F

sob o no 067.323.431-22, de ora em diante denominada CONTRATAI)A, sujeitando-se às normas da Lei

8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público

N" 004/2021, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - EMBASAMENTO LEGAL
Este contrato reger-se-á pela Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993 e suas alterações, bem como pelas

disposições contidas neste instrumento.

Parágrafo Único
lntegram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em

todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Chamamento Público n'00412021e seus anexos,

juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSI'LA SEGT]NDA _ DO OBJETO E VALOR CONTRATUAL
2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço médico,

clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantlio em

horório estendido das 11h30 às 13h e das l7h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos

sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n' 00412021 e de acordo com as

abaixo:

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

14.339,00 172.068,00110,30Horas 130 1560

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

llh30 às l3h, e/ou noturno

das 17h às 22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

01

13.368,30 160.419,60121,53Horas 110 1320

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

02

127,53 3.060,72 36.728,64288Horas 2403
Plantão

serviço

presencial para

de médico



I tir

MUNIC ípro DE MARMELETRo
ESTADO OO PRRRIIA

2,2Pelo fomecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
total estimado de R$ 501,576,24 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos).

2.3 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto contratado.

2.4 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

8.666193, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÖES DE PAGAMENTO
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária

Eletrônica, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a

adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MT]NICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n' 7 6.205.66510001 -01

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 07712022
(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 026/2022)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do FGTS,

válidas para o período do pagamento.

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

3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número

de inscrição no CNPJA¡ÍF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

$1o Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições

contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma'

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.or.oov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

GENERALISTA, diumo, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

11.030,00 132.360,001200 110,3004

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às llh30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas 100

501.576,24Valor Total Máximo Estimado
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$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido aTé a daTa do efetivo pagamento

pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1'desta Cláusula.

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

cLÁUSULA QUINTA _ DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 A realização dos plantões será executada mediante escala organizadapelo Departamento de Saúde, com

aviso prévio, priorizando a cobertura dos plantões comprofissionais do quadro de efetivos, suprindo escalas

"descobertas" com profissionais licitados por meio deste processo, bem como poderá ser feito contato

imediato no caso de imprevistos, para qualquer um dos itens apresentados neste Termo de Referência.

5.2 Os serviços serão executados, conforme solicitação do departamento, onde a empresa contratada deve

encaminhar o médico que irá prestar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato.

5.3 Os serviços deverão ser executados em carátter prioritario emrazáo do interesse público que os cercam,

em conformidade com a requisição e Nota de Empenho.

5.4 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 21 de julho

de2023, admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666l93.

5.5 Havendo prorrogação, o valor contratual poderá ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se

para tal a vanação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC , a partir da data da

assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAçÕns n¡. CONTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade na execução dos serviços prestados,

conforme as especificações constantes do Edital e da proposta;

6.2 Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades;

6.3 Acompanhar e fiscaliza¡ o cumprimento das obrigações da Contratada;

6.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

serviços;

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAs oBRrcAÇÕns n¿. coNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615'000

E-mail: licitacao(ômarmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

03.3.90.34.00.00.00264 10.301 0016 2.027
3033.3.90.34.00.00.00265 10.301 00162,027

03.3.90.34.00.00.0010.301 00162.029287

08.02
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7.1 A contratada deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto.

T.2Realizar atendimentos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretor do Departamento

de Saúde do Município de Marmeleiro;

7.3 Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitario, mantendo-se a

qualidade na prestação dos serviços;

7.4 Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de saúde, salvo nos casos

de iminente perigo de vida ou obrigação Legal;

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

7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando ao Município de Marmeleiro,

sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias e tributária;

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

exigida;

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

Contratada:

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

7.8.2 Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natttreza, com o pessoal de sua

contratação, necessários à execução do contrato, inclusive os encargos relativos à Legislação Trabalhista,

Previdenciária, Acidentes de Trabalho e/ou outros semelhantes;

7.8.3 Não ceder ou transferir para terceiros a execução;

7.8.4 Manter, por si, por seus prepostos e eventuais subcontratados, irrestrito segredo de todas as atividades

desempenhadas em relação aos serviços descritos no objeto deste contrato, bem como não divulgar, sob

nenhuma forma, os dados e informações referentes ao atendimento prestado aos pacientes;

7.8.5 Quanto aos profissionais disponibilizados, a Contratada obriga-se a exigir destes, as mesmas

condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente

cometidas;

7.8.6 Emitir relatório mensal, para o Departamento de Saúde, contendo a prestação dos serviços realizados,

a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas da empresa;

7.8.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou effos na elaboração desse

faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda de descontos;

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

municipalidade;

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao(ômarmeleiro.pr.qov.br / licitacaoO2@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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7.8.9 Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas averiguações

clÁusula oITAVA DAs s¿.NçÕns ADMINISTRATIvAS PARA o cASo DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas

ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

E.1.1 Advertência por faltas leves, assim entondidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:

a) moratória de 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto

licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) compensatória de até l0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de

qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até20%o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução

total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do

art.79 da Lei n' 8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo prazo

de até 02 (dois) anos;

8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos princípios

do contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias,

recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a

receber ou cobrança administrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito

suspensivo. O recurso será julgado no prazo máximo de 30 (trinta) dias e, se procedente, a importância

recolhida pela CONTRATADA será devolvida no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

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

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

cLÁusrILA NoNA - DA FIscALrzAçÃo
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao@marmeleiro.or.qov.br / licitacao02@marmeleiro.or.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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9.2 O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será de

responsabilidade do Diretor do Departamento de Saúde.

9.3 A frscalizaçáo de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor, ainda que

resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade

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

prepostos.

9.4 A responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de Serviços,

citada u"i-a, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessá't'ias ao seu fiel

cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre

as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam

especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de

inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parrigrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8'666193,

bem como em relação aos prazos, condições e qualifìcações previstas no Edital de Chamamento Público no

00412021.

cLÁUSULA DÉCIMA _ DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos

casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,

comprovada a conveniên cia para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

g1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n' 8 .666193 .

$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em

decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMEIRA - DAs ALTERAçÕBs coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a

modificação do objeto contratual.

$1" A CONXRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1" da Lei n'8'666193.

$2o A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira

frevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do

respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

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



21v.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO OO PNRNruA

cr,Áusur,n oÉcnne sEGUNDA - DA FRAUDE E DA connwçÃo
As partes declaram conhecer as noffnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), a Lei Federal n.' 12.84612013 e

seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá

oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,

compensação, vantagens f,rnanceiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que

constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCEIRA - DA PIIBLTCAÇÃo E Do REGISTRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos do Parágrafo Unico, do art. 61, da Lei8.666193.

cLÁusuLA DÉcrMA eUARTA - DA LEcIsLAçÃo APLIcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho

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

dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DECTMA QUTNTA - DA TRANSMISSÄ.o DE DocuMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,

de 2002, no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, na Lei Complementar no I23, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

como nos demais regulamentos e nornas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,

independentemente de suas transcrições.

cLÁUST]LA DÉCIMA SÉrrVrA - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado

do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,

independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro,22 de jtilho de2022.

MARMELEIRO
/rt@ hrree /¿hrz/ìz)

/ ct iNlcr,vrÉnrc¡. MAIS sAúDE pARA

,",J?:l*ä:il',"
Contratada

Paulo Jair Pilati
Contratante

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

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

E-mail: licitacao(ômarmeleiro.pr.oov.br / licitacao02@marmeleiro.or.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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EXTRATo PARA nrnlrcaçÃo
coNTRATo DE rnnsreçÃo DE snRvrços N'07712022

(Chamamento Público N" 004/2021 - PMM - Inexigibilidade no 02612022)

CONTRATAITITE: UTNTUCÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: CTÍNICE UÉOICA MAIS SEÚOB PARA VOCÊ LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento

de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h

às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com
Chamamento Público n" 00412021.

VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501.576,24 (quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e

vinte e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUçÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de

sua assinatura, ou seja, até 2l de jttlho de 2023.

DATA DE ASSINATLIRA DO CONTRATO: 22 de julho de 2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro,22 de julho de2022.

air Pilati
de Marmeleiro

CNPJ : 76.205.665/0001 -0 1

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.or.qov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.oov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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Prefeitura Municipal cle Marmeleiro

EDITALPREGÄO ELETRÔNICO Nô064i2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA[¡E E EPP
PROCESS0 ADMtNtStRÄÌtvo N" t08/2022-LtC

TIPO| Menor pr€ço unltádo pffll€m.
0 Munlcfplo ds Memsl€ko loma públlm. para conhêclme0lo, qus a llcllaçåo ns modail-
dsds Progáo Elohônlco nô.064i2022, quo t€m porobjelo I conlratação de empræs psn
prælaçåo ds ssrulç$ ds mpãcllação s lrslnam€nlo de lécnl@s € prcdulores ds pelxs3

de águâdoced0 munlclpio, alendondo as n0c6sldâd0s do oepadamsnlo d€Agdcullura
e Ab€sl0clm6nlo, quo lol r€sllzadå 6m 25 de lulho d€ 2022, à! 14t00 horæ fol consldo.
râdo FRÀCASSÀDA, pol! 13 propostas€ documanlaçrãod6 habllllaçåo d6 lnlorc$ados
Eo colômg, não alond€rám ô! oxlgôncl8 od¡l6llcls9,

ilamlslro,26 do julhodo 2022.
Francléll do ollv€ka Malnerdl

. Pr€gæ16

EXTRAIO PA8Â PUBTICAçÄO
CoNTRATo DE pREsTÀçÄo DE sERVços N0077/2022

(Chammnlo Púbilco No004/2021 - PMM- lnsxlglbtlldado n'026/2022)
C0NIRATANTE: MUNlClPl0 DE MARMELEIRo
CONÍRATADA: CLINICA MËOICA MAIS SAÙOE PARAVOCÊ LTDA
OBJETo: Conlrulsçåode ompEs prra pr.slã4¿ode r€ru|çomódlæ, cllnlcogsral,lunlo
oo Dcpâdsm€nlo do Satido d6 Msmdelþ- PR, parå alondlmonlo ds planlåoàm hoúlo
6londldo das llh30 à! 13h e d6 17h à3 22h do sgunda I sxta.lek6, o das 08h às 20h
ffi såbad6, domlngos e ferlados, ds mrdo com Chamamento Pribllæ n' 004/2021.
VALOR TOIAL ESTIMAoOT de Rg 501.576,24 (qulnh6nt6 s um mtl o qutnhentos 6 !o-
lc0la e ssls reals 6 vlnlg e oualrc conlav6ì.
PRAZO DÉ EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O'æntrâto t€rá vigêncta ds j2 (dozs) m$6s,
conlsdos da dãla d6 sua asslnslura. ou sola, aló 2l ds lulho d€ 2023.
0ATA0EASSINATURÂÐ0 CoNTRATOT 22 dslulho d€ 2022.
FORO| ComorÉ do Mam€l€ko, Eslado do Pa6ná.

Måmd61rc. 22 d€ lulho do 2022.
PauloJåhPllall

PrÊle¡lo de Marmelelro

TERMO DE RATIFICACÄO DE INEXIGIBILIDAOE DE LICITACÄO N"O2Si2O22
Fundamenl4o no Incbo I do Arl. 25 dâ Loì 8.666/1.993, RAT|FtCó a tNEXtGtBtLtDAOE
DE LICITAçÄO n" 028/2022, pars a contrat4åo de einpma tornæeOõra Oá mttwirã
de geslão admlnllkalìva, pafa lonsclmenlo de llcença ds uso por lsmpo dBlgmlnado
(locãçåo) e pr6lâçåo dos sorviços de cuslomtzaçåli c p€Fon;tEscãó dos s¡sloma!.
c0so sllcllado, slondlnEnlo låcnlco s s€rulços corolalos dd ræürsos lnlomátlcG.
bsm como e ¡orllzrç¡odo arslsláncls lócnlcE e a rtuállzsçlo dEs v6rsò€s do! shl€m6!
qm a6rão conkâladog, com v¡llas so alondlmsnlo da leqbl6cåo ! das nocoslldådos do
Podôr Leglslâllvo Munlclpel d€ l\4åmgleho, no! lsmosla documsntsçåo æoslsds e
Procss Adnlnlslrallvo n' ,l55/2022.

Aønkalaçlo devsrá ror @ncrelizada nos tem6 da €lsboncâo efetuada Dola Comts-
srAqmnonle d6 Llcll6çåo nomrdg pela Podåda 6,597 d-o pdmoìþ do outubÞ dor ìvlnl€€um.
L .dar IPM SISTEMAS LTDA, lnscdta ño CNPJ n" 01.258.027/00014t.
!blu. d$ 52.572,40 (dnqwnh 6 dob rnl e qulnhmtoc s $tonta s dob trA s ffinta ænbGì.
Pâgâmenlo: 0 pâgamsnlo s€rá r€âllzado alô o 15' (dóclmo qu¡nlo) dlá úill do m& suÉ
ssqusnl€ à sml$åo de nola llsøI.

Mamsl€ko,26 dojulho ds 2022.
PouloJa[ P¡lall

-5'-.ç;F=m.g*ffi.y-
€o[aLoE coNvoc^çÁo pÁil
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ElcuLos Roæu^Rros
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ASSOCTAçÄO REG|oNAL DE SAüDE DO SUDOESTE

/l l, \, \ ì CNPJ 00.333,678/000t-96 - FonsiFsx (0XX46) 3524.5335

A K \ \ Rod. Conlomo Mtóriotratano, no 501, Èairrc Agua Branca,

I II\UU cEPs5.60{-278,Franct!@B€ilrão/pR.

E)(TRATo D0 Cot{IRÀto fl., 21 tiñ22
DFPENTA DE LtC[^çÁ0 ff"0!"02r
PRoCE160 ÂomNtsTmlño p t{t¡02¡
coñù¡bnror Á3i0ctÁçÄo REotoxat DE 8Aú0E oo 6u0oE3tE,
co¡ù¡r.d.: K c outMÀR¡Es LtD^
Obloto¡ Co¡tdl!ç¡odi Fro!lrrdu pe6 tonoùûiloú 9¡r orhâñ mþilñtdomdktmrFß.tôn.
d6i il nk!.ffidil Aßorbfto Rloton¡l dr Srùdã do sdillc - ARSS, Ftô Frlodo ð t2 (ò!r) ñe,
r ll¡ do ,hnd.. ôr no4sßdGr d¡ mSS.
V¡lor.¡uil: R30.m.m(mh mI nrh).
vgönchtoølrod.ü9àñd¡dâ$codrdor.dd. t2ldoE)ñâml
cñ hklo.m 0lðt1201,. lðmlño !n 0lr0ll¡0¡t,
Foro: Cm¡Hd.Fr.&ð.[dm

F o¡@ &['!0fl doþrhdo 2022.

RrcÀ¡Do aFfoMomnÀ
PR¡gDEUE.ARs3

EDITAL

8rl. Tcrcit{r' Viûr p.Eir¡rnrsn - Ât6tô t).tcFdo do Sæiço ft R!ßirrod0
lnáv.h drCoñ.rcr ár Slrro Anrcnió dogddôdh.h

çOoÉRÀ".røn ðo
*s

'(tt
HF

f^Z s^DIR d sB. DORt\'^L6ot't.¡RT PERES, br.ritcùo. ¡.ñ quiti¡¡c!çe.
ru¡i&nþ. d¡nrici¡do r lùû P¡.ridñß vilsui, n.ri ctd.dd, p¡.rffo ao kc Urbmo n."O aì
Qu0h ñ Af, mm ùri ù6 & 20x40 hcûo!, r0nrcillo st njt.fo, rr ?0 ,h t¡ro 0t d.i. On(;.
n. Srilidndc d. .onfmnroÉ! & LOTE I,RB^NO ¡t3, dû eU^DR^ N ??. ri{¡do io R;
P.éild6t. ÿirydr,clqrhi con I Rù!¡.flrimTaddis dc 

^nedo.n¡ 
ph¡tr errl dcric¡dú;

Camrq or tr lÈi d! ]N.u)m'(ù.ærþr DÝhs @odrrdôrì.,nortcrdi¿r,nh ¡.. tô.0r9 tiv:.

iìlf^fl i"ii';'üll'Íi",ji iï m
RÊ_Anc ù,OohunhlolJñ¡veßd dc Boil,.m t0/t2A0tO, !oúdor.! d; Ct rc. tr"8.58:.Sdf.2.pR,
c 9978159-l¡R. ! CPf ñ'otr179t19.J0 c o8t0jôdæ.8t. rc{cdhnnonro. ærBorcr ó
dosiciì¡Edðr u Rur IFri&ilG V¡ryr¡,4m, ¡tli cirhdc,bn conro ror qrc o ¡rsinro rìrcn. or
dd. cdfrcc¡múdônrùcñ,quc r..ncørôñ dqoihdarrÉrtc kÿkn dc Rõdriodc tnóÿôh. iltó
0 RrN 

^ronlo ^reth¡il¡3t9, 
n. cibd. do SùroÄnrøio do Strdo4i.{l.og¡tru,rrn,o! c,i;iùB

Flo 
^n. 

2l22ll, Í.n l. l-ch.'n c il.n il dâ h; ôOtjtr, c lkomù Þcto t¡, lOgJt/it,
ÉhrÞôr l.rdlnc.çh 

^diliniurôrir¡ 
R!8¡tftt, crj¡pEtñdo{ dc con¡knlnurrr confrmrçh

cúú o mduilo d! lü6r ! ñEd¡d¡i Frin.iii, . Ertficnç!ô d. ¿i.i dr Lor. .cø. dBdi6. . ;ril¡¡rn r rd ùni trcú dc ¿e.NÞt rruôroeiltot h'òE{, qud,{ùd, Ft. quc. ct¡.e or rûftrdø
contúrinG, prñ, qff¡mdo, nüri¡.ilÀHo robc cvlniul ororiç¡o ro fx,ti¿q no prø dc lj
(quhE) ditrr6ndôú rilin¡ ntrbltc0qh dútc

Süto Ànronio do Strdßh.lr. cm 07 dô tufrn d.:022

LIKM"
EB.mkSrhfhil¡

{

SA, lnsdla CNPJ n" 90,180.605/000142.

No 0842022
PMM)

DE REsfouos sÖLlDos,

emprffi

de 90 (novenlal dlas,
2022.

EDTTAL DE coNvocAçÃo N. oi612022

RICARDO ANTONIO ORIINÃ, PRESIDENTE DAASSOCIAçÄO REGIONAL DE SAÜDE
0o suDoEsTE ARss, NO uso DE SUAS AtRrBUlçÖES OUE LHE SÄO CONFER|.
DAS POR LÉ|, o, ¡pór cumpilr tod6! 6! ôbpå3 do Pro€rso S¡bilrc Slmptln€do - pSS

no 00f2022.

ToRNA púBLtcor

'1, ¡{øõvocõçlodoCandldrloôrb6horll¡clonrdo!,aprov6do!nopSSn!001/?022,
p¡rs quâ no praro d6 03 ([ês) dl$, s ¡preænlô lunlo a Dlvtltod6 Redreo Hù-
mano¡. do ARSS Sllo ¡ Rodovl¡ Contomo Vltôrlo Tñlâno nô 50t, B¡lrro Á0u¡
Brr¡cr. FEnclÊæ Bcllrã0, Psmná, prrr hrblltlû â 166plcllv6 conhåtsçãoi

CÂRôõ! ASSISTENTE AOMIÑISIRÂf IVO

DlRaPIl C^RNglRO.
oftc¡^LD^ 2.

. ctRcuNs(;RtcÄo ¡MoBt¡,r,{Rr^ p^ cf)itÀRc.Â pl¿
rMNctsco nkf rRÄo _ p^R¡ñÀ.

li^Z S^B¡jn. quê ¡thdcrdo o 9ùc foi rqFido Fr C^SÀNOVAæh LTDA.ME, Fo¡ddù¡o do Lotc Rilnt lt, dr ctcba ntj:B, tæ;l¡rr¿ *iiÃ j"
p.drèhuñùô. Erc nnnrichio.mh¡ßo dc Frdr6 Bolrâo,¿03 qil. oFrcs¡tc Editûltrn ou ddc.¡oihcinhto dvftD, qilô É rc'rffi doFfrdm nr u scnimir rr6rmi,
siludo a Ru l'nr¡ Crus, t.??7, sto ót.6. brlr, ¡st¡ cld¡dc. ot 

^tJ 
I OS c$bdo o;úocuncnb¡ pm fmûr I I,OIFÀMENTO RBSTDÈNCI^L C^S^NOV^. onod&minr ! l¡i Faknl. r..ót66n6 è oúmô Dmrô MulcieO nlncrc Al, ai õi lijullod02022.

'DITAI,

¡rtuclrco B.ltstô.26 do tUt_tIO dc2.022

DtRC¿U CÀNetno
oljlcrAr.

GF!

pRF:FEIruR^ MUNtctpAL DE pÉRoL^ D'oEsrE
Íérôlú Þ Oú¡r. - E¡t¡dods t'.nnil

2, 08 úndld6lo! áclme @nvoædo6 dsvorlo cùprrêær pafÐrlo r Dlvìúo d6 necuË
!o! Hilñáno! da ARSS dr Francl!6 Brl[¡o. ¡o ptrzo dc Og (lr¿!) dl¡s, 6 contar
dE publlcaçlo dårlo Êdll¡|. ñunldr do! legutntd dæumentos, OR|G|NAL E Cô-
PIAS| RG. CPF. lfiolo dr Êb¡lor. Comprcvåntr dô Votáçåo o! úiltna rlô¡ç!o, @m.
provanl.do rorldlncl¡, CTPS (Ced¡ha dôlråbstho), CoñÍiedo Millt¡r, sado !6xo
ñrlculino, Àt.!l6do Mådico do S.rtd. ltllø e Mónlal (s.r¿.gôndodopel. ARSS),
c0d6lra d6 vaclnaçlo elu¿liæ, oocum0nlos @mprcbelódor do rscolErldade, ø;-
lomo o r.qulsllo dË lomegão rlprclf@påra ødå funçlo- í6n LI0 do Edltât do
PS6. csdldðo do Nisclm€ñlo dor Ílho! nanorô! d6 14 anos, Cedldlo da Nrlcl-
mnloou Cå!Émonlo. Declåråçiodo náo rñmulåç¡o dôCrrgo3 pübt¡æ! d. røÊ
do @mq ConElllrfção Fodorul ißgO Ad.37, Cêdldão neoâtþ! d! ¡nt.@d.nl€tcrl-
nlnàlsdos loelsdâ resldânclâ do! ûÍtmo¡ 6 onos ô Conla b.ñørtr, cópia dd Íø-
la do 4rlàobanclilo, dâ qurl lala lllul,r,

O ¡äo ønp¡rcdmrnlono ph¿o!¡tlpül¡do sútalárá a pErq då va0t.
Franclso B6lk¡o, PR,28d6 lutho do 2022.

Rrc^nDo,lNTôNm 0H1tN,l

FIIIISIDENlE
, TERJúO DE HOMotoGAÇÃo EADJUDICAçÀo

O MUNìC|P|O 0E PËROLA D'OESIE, Estado do Paranâ, tnsrlo no CNPJ no
i5.924.290/0001.69, nslo €lo roprsnlado pslo Prof€lto Muntctplt, S6nhor EÐSOM
LUIZ BÀGETTI, r6ldcnls e domlclflådo na Rua Manoôt Rtbo6, n0 22, CEpi 85,740.000.
nôsla cldade d€ Pórola D'Oo!lo, Eslãdo do Panná. podador da Cádutå do tdlnüdEdo
$b n03.719,625-&SSP-PR € CPF sob no 629.393.609-44.
H0MOLOG0I
TERMo DE HOMoLocAçÄO DO pREGÄo ELETRôNtco No 20i2022, rof6r€nte à
Conkllrç¿o do ompEta paE prdtaç¡o do srylçd de mrnulançåo do slslgmE ds llu-
m¡ñaçåo públl6 do Munlclplo do Pórol6 D'Oæls, Estado do PâÈná, @nfom. pár€c€r
da Ass$orla Ju¡ldlca e, Prcgoel6 e Equlpô dÊ Apoto, com bale no arl, 43, lncls Vt da
Lsl n0 8.666 d€ 21.0993 e sllsr4öæ posl8dor6, Þâra I Exscuçào na loma looat pola
empræ LC,F AMPERE SERVIçOS ELÊTRICOS - EiRELI , com !€ds nB AvontdE das
M1386€s, n' 320, B0lro Conlro, Ampór€.PR, CEP| 85.640.000. o tnlcilta no CNPJ/MF
lob n'36.204.607/0001.30, neslc ãlo repros€nlsda polo Sra. lvanele CtDilanl Falolo.
lnscrllo no CPFiMF sob n' 897.335.099-49, porlador da ærlolE de Ident¡dade RG n;
4.960.0194 SSP.PR, rosldenle o domlc¡t¡ado a Aven¡då dås Missöes, n. 371, Battro
C€nûo. Ampére.PR, CEP: 85,640-000. Declsrådo vencodor do [€m I pôlo v8tor do R$
101.249.00 (Cenlo€ um mll duzentos s quarenlâ e ¡ovo mlt).
Tolallzando o valor: R$ 101.249,00 (Canto € um mll duzonlos e quarsnla e novg mll).
Pércla D'oe!to, Eltsdo do PâEnå,26 de Julho de 2022,

EDSOM LUIZ BAGETII
Profollo Munlclpål

EXTRATO DO CONTRATO NO 91/2022,
OBJETOT O prcsnle conkalo l€m poroblelo I Conlrataçlo de omÞr$a para Þr$laçåo
de seMços de manulençáo do 3lslom8 de ¡lumlnâçåo públl6 do Munlclplo ds pérc|â
o'Oesl€, Ellsdo do PôGná.
coNTRATAoÀ: LC.FÀMpÉRE SERVTÇOS ELÉTRtCOS - EtRELt,
ORIGEM: Ucllaçáo Modalldade Edltsl d6 Pregão Elett6^1@n" 20t2022,
VALOR: R$ 101,249,00 (Cenlo o um mll duzenlos € quarsntÊ o novs mil).
VIGËNCIA: 12 (doz6) milos, a æntsrdâ data da asihabrã.
BASE LEGAL| Lel n"8666/93,
DATADOFIRMAMENIO:26/07/2022, EDSOMLU|ZBÂGElTt.prefo¡toMuntc¡Þat

EXÌMTo DO Comillo N. 4¡202t
pREoÃo PREBENcTAL N. 2zl2ozr
co¡hbnro: AssoclAçÃo REG|oNAL DE SAúDE DO SUDOESÌE.
Corlñtrdr: L{C CotÉRCto 0! 

^LttËHOS 
E TililpORTE LTOA

brqKNtoRtlrft&4

PLANTA DE slluAçÄo

-/1.._<( l::> tht;rrì
L"A b¡iditr oi'ti .,:.:y /+i.,.;,. , .r" tij, | .. rì

\i;.i;Ì¡¡;"r'I ;r2\ r ,

lbM qI DA UNID DüSCRIIVO v^L0(
mtT

YALOR
TOTA I,

tzl 100 kt 4415 . forlnhû dc millD. J,J9 678,00

It4 {u0 pd 2Zó5 -b*coilolol8¡do. J,ü) t,54U,00

t38 )u Fd tg9- hnnì! dc k¡go. I6,?0 r.)u).uo

t4t t)uu L J5. lcilc uhl htcSr¡I. Jü.q1,{it

t49 t50 pcl 4ó56. pohìlhodoc.. J,70 555,00

t50 I)U tcl 4óJ/. potvilho ¡4d0. 1,99 Jyö,)u

Ìtô 4U0 ¡cl E{,40. b¡rcoilo docc. 2.1 t7,U!

t5t t00 únid 2451ì. sr¡ü ti0o. l,5z .r52,00

IJI 200 unid 24 J7. tûnjictbñicr dc milho. 4,91 994,fX)

Foro: C6are dc Frsaó6 BlnddPR,

Frådø Brfdo, æ d. lutho d! ?022.

RbÂnDo ÁflröMo oRTrfll
PRISIOEITEAREI
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vruNIcÍrlo DE MARMELEIRo - pan¿'ruÁ

QUAßTA-FEIRA, 27 DE JULIÍO DE 2022 ANO:VI i
EDIçÃo tÝ: 1281- 7 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

extnnro PARA puBLtcAçÃo co¡¡rRATo DE pREsreçÃo DE sERvlços No 077t2022

(Chamamento Púbiico No OO4I2O21- PMM - lnexigibilidade n'026120221
CONTRATANTE: MUNICÍ PIO OC MARMELEIRO
GoNTRATADA: CLÍNICA UÉOlCn rr¡nls snÚoE PARA VOCÊ LTOR

OBJETo: Contratação de empresa para prestaçäo de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - pR, pära atendimento'de píantäoêm horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às22h de segunda a

sexta-feira, e das tigh às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 00412021.

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

centavos).
pRAzo DE EXESuçÃo e vlcÊlclA: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,

ou seja, atê21 dejulho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de iulho de 2022-

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

^Marmeleiro,22 deiulho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RAT¡FIcAçÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LlclTAçÃo No 02]t?9?2
Fundamentado no tnciso I do Art. 25 dá Lei 8.666/1.993, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAçAO no 02812022'

para a contrataçäo de empresa fornecedora de software de gestão administrativa, parc fornecimento de licença de uso por

i"rpo determinado ltocaiao¡ e prestaçäo dos serviços de ðustomizaçäo e personalizaçâo dos sistemas' caso solicitado,

atendimento técnico e r"riçor 'corretátos 
dos recuisos informáticos, bem como a realizaçäo de assistência técnica e a

atualização das versöes dos sistemas que serão contratados, com vistas ao atendimento da legislaçäo e das necessidades

do podér Legislativo Municipal de Marmeleiro, nos termos da documentaçäo acostada ao Processo Administrativo no

15512022.
A contrataçäo deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissäo Permanente de Licitaçäo

nomeada pela Portaria 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um.

Contratada: tpM STSTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ no 01.258.02710001-41.
Valor: R$ SZ.S72,4O (cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)'
pagamento:O pagamenio será realizado até o 15'(décimo quinto)dia útildo mês subsequente à emissão da nota fiscal.

Marmeleiro,26 de julho de2022.
Paulo Jair Pilati

^ 
Prefeito

TERMO DE RAT¡F¡CAçÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO No 029t2022
Fundamentado no Arr.2s da Lei 8.666/1.993, RATrFlco a INEXIGIBILIDADE DE LlclTAçÃo !:929.!?9??, para

contrataçäo de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM cD 1.3, chassis 9BD281B3CNYX15490'

nos termbs da documentaçäo acostada ao Processo Administrativo no 15712022.

A contrataçäo deverá sei concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um'

Gontratada: GENTE SEGURADORA SA, inscrita no cNPJ n0 90.180.605/0001-02.

Valor: R$ 524,g8 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).
pagamento: até o iSo dia útilao mês subsequente ao infcio da vigência da apólice.

Marmeleiro, 26 de julho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NO 06412022- PMM - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO IO8'2O22.LIC
TIPO: Menor preço unitário por item.

lniciolcP
Brasil

t

Dlário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP

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

Medida Provisóri d 22OO'2 do Atl. loe de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Municfpio de Marmele¡ro dá gârantla da autenticldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

hrrô //\Nw mermeleiro,Dr.sov.brl no link D¡árlo Ofìcial.
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