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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARAN,Á,

Marmeleiro, 25 de fevereiro de 2022.

Protocolo n" 70803
Requerimento no 01612022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresapara execução de serviços

de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos ç áreas de propriedade do município de

Marmeleiro.

2 -DAJUSTIFTCATM DA AQUISTÇÃO E DO QUANTITATIVO:

Por intermédio do presente, o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos solicita, a

contratação de profissionais de limpeza urbana (roçada), tendo em vista os seguintes apontamentos:

Considerando que lotes vazios em mau estado de conservação representam um risco sanitário a saúde

pública, pois podem tomar-se criadouros de vetores e animais peçonhentos.

Considerando que a manutenção de terrenos vazios em bom estado de conservação é de

responsabilidade do proprietário, conforme a Lei Municipal no 1.33612007 art. 14, caput e parâgrafo único,

e a Lei Municipal n' 2.23912014 art. 26 e 27 , parâgrafo 1o e 2o.

Considerando o total de 381 terrenos pertencentes ao poder público no município de Marmeleiro
(ARCetil, 2O2l), dos quais 247 estão vagos, que somados possuem ârea de 307.250 m2 (conforme anexo I
planilha ARCetil). Todavia, iremos solicitar limpezaparu a quantidade parcial desses terrenos, pois no

mínimo rrmavezno ano se faz necessário realizar aroçada e limpeza.
Considerando as condições climáticas e o desenvolvimento dos matos é constante, Onde recebemos

diariamente denúncias de pessoas que moram no entorno desses terrenes que matam cobras e encontram

animais peçonhentos. Devido a isso se faz necessário com extrema urgência realizar este processo.

Considerando não haver no presente momento recursos humanos suficientes para executar o presente

objeto, e que não há concurso vigente para contratação de novo pessoal.

Considerando que foi utilizado o saldo total do Chamamento Público n" 00312021do ano passado

sob o processo de lnexigibilidade n" 1912021. E que com a quantidade solicitada no ano passado foi possível

roçar somente 3 terrenos da prefeitura (um localizado no loteamento Vila Marini, outro no Pedra Branca e

um no Coophamar). Ou seja, a quantidade solicitada no ano passado não supriu as necessidades de limpeza
dos terrenos que precisam ser roçados. Pois a quantidade de metros quadrados de cada terreno chega a 10

mil m2 cada um, terrenos estes que são áreas institucionais dos loteamentos.
Considerando o orçamento deste departamento, será solicitado a quantidade de 50/o da área dos

terrenos, ou seja serão solicitados o total de 150.000 m'?.

Diante do exposto, justifica-se a eminente necessidade de contratação.

3 -ESPDCTFTCAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIçOS

ValorM2
quadrado

Valor total
para período
de 12 meses

Item Quant. Unid. Descrição

112.500,000,75150.000 m2lano

de mão de obra para execução deContratação
serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,
parques, córregos e áreas de propriedade do

munioípio de Marmeleiro.
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADO OO P¡,RRNÁ

O valor máximo estimado para os serviços, objeto deste certame é de R$ 112.500,00 (cento e doze

mil e quinhentos reais).

4 - DAS VAGAS:

Para alcance do objeto, será(ão) contratado(s) no máximo 3 profissionais, sendo que todos receberão

parcela igual em m2 para realização do serviço.

Quanto aos demais classifrcados frcarão em cadastro de reserva para eventuais demandas do

Departamento, ou necessidade de intensificação de atividades.
Para os demais classificados, que não puderem prestar o serviço na data de sua convocação será

chamado o próximo e este irá para o final da lista.

5 _ LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços, objeto deste Termo, deverão ser realizados (sem ônus de deslocamento), de acordo com
as solicitações do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Os serviços, objeto desta licitação deverão ser realizados parceladamente, conforme a necessidade

deste Departamento.
Após realizada a solicitação formal para a prestação dos serviços solicitados pelo Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a pessoa juridicaterâoprazo de24 (vinte e quatro) horas para iniciar.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser realizados de acordo com as solicitações, pelo período

de até 12 (doze) meses (vigência).
Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especifltcações

constantes neste Termo de Referência e na proposta.

As escalas de trabalhos serão definidas de acordo com a demanda e necessidade do Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A partir da solicitação do Departamento de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, a contratada deverá executar o serviço îo prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.
No caso de cancelamento de contrato porparte da Contratada, esta deverá comunicar o Departamento

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
Destaca-se que serão tomadas providências cabíveis, no caso de ser constatado não cumprimento de

qualquer uma das exigências especificadas neste Termo.

7 - OBRrc¡.çÕnS:

7.1. DA CONTRATADA:

a. 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 e, ainda:
b. Realizar os trabalhos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretora do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Marmeleiro;
c. Possuir equipamentos e maquinários necessários a execução do objeto, bem como arcar com

suas eventuais necessidades de manutenção e combustíveis;
d. Possuir e utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados a execução do

serviço, com aprovação do INMETRO;
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MUNIC|PIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo peReNÁ

e. 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 tributárias;
f. Cumprir com as obrigações assumidas decorrentes do presente edital, nos prazos aventados

e qualidade exigida;

Além das obrigações normais, deconentes do presente contrato, constituem obrigações específ,tcas

da Contratada:

a) Operar com uma organizaçáo completa, independente e sem vínculo com o Município de

Marmeleiro, realizando os serviços, objeto deste contrato, dentro dos mais altos conceitos

do ramo;
b) Não ceder ou transferir para terceiros a execução;

c) 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;
d) Emitir relatório mensal, para o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,

contendo a prestação dos serviços realizados, a ftm de estabelecer parâmetros para

possíveis auditorias nas contas da pessoa física;
e) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou effos na elaboração

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

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

municipalidade;
g) Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas

averiguações.
h) A roçada compreende o rebaixamento de toda e qualquer vegetação, inclusive corte de

arbustos a uma altura máxima de 5 (cinco) centímetros do nível do solo.
i) Quando solicitado o serviço, a licitante deverá apresentar à frscalização, relatório

fotográfico digitalizado e datado, do local onde o mesmo deverá ser executado com três

etapas, sendo: antes do início do serviço, durante a execução e após a conclusão.
j) A não apresentação do relatório fotográfico digitalizado à fiscalização, implicará no não

pagamento dos serviços.
k) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

l) Deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, de

acordo com as norrnas de segurança do trabalho.
m) No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de deslocamento e transporte.
n) Ficará obrigada a atender todas as "Ordens de Serviço" expedidas durante a vigência deste

contrato.
o) Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para a realização dos serviços serão

responsabilidade da Contratada.

7.Z.DO CONTRATANITE:

a. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade na execução dos serviços
prestados, conforme as especificações constantes do Edital e da proposta;

b. Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades;
c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
d. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no pÍazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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ESTADO OO PER¡,NÁ,

e. 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.

I - RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Quanto aos pagamentos, serão atendidos por verbas oriundas de Recursos Próprios do Município.

9 -DA FTSCALTZAçÃO:

As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato serão a Diretora do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marilete Chiarelotto e a Chefe da Divisão de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, Femanda Barizon, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos na

atalcontrato de Prestação de Serviços que será firmado entre as partes. Entre suas atribuições está a de

apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no art.78 e 88 da Lei8.666193
que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros

atos ilícitos.
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores informações e

esclarecimentos.

Chiarelotto
Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Portaria n'6.39212021

L,.
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Prefeituru Municipul de Marmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número du Casa:

Bøírro:

Cídøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

70803 Døta do Pedído: 2510212022

Departamento de Meio Amblente e Recursos Hfdriços

Típo de Pessoa: V1

Marmelelro

8561 5-000

Paranâ

Requer autorização para contratação de mão de qbra para
execução de servlços de roçadas em terrenos baldios,
praças, parques, córregos e áreas de proprledade do
munlcfplo de Marmeleiro.

Marilete Chlarelotto

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Nítmero dø Cøsa:

Baíto:

Cídøde:

CEP:

Prefeiturø Munícípul de Mørmeleìro

70803 Data do Pedìdo: 2510212022

Departamento de Melo Amblente e Recursos Hfdricos

Típo de Pessoa: F-l

Marmelelro

8561 5-000

Estado: Fatatã-l

Assunlo:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente: Marllete Chlarelotto

uer autorização para contratação de mão de obra para
de servlços de roçadas em terrenos baldlos,

parques, córregos e áreas de proprledade do
de Marmelelro
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PAPEL TIMBRADO

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
produtos solicitados:

ozd

m2f ano

Contratação de profissionais de

limpeza urbana, para realizar a roçada

dos terrenos pertencentes a Prefeitura

Municipal de Marmeleiro.

R$ 0,75 230.437,50

01 307.250

NNZÃO SOCIAL: ANTONIO MARCOS HAMMES 02553522983

CNPJ/MF:Z2 197 337 10001 - 73

ENDEREçO COMPLETO: AV. MARGINAL, 1769 ARAUCARIA
MARMELEIRO - PR

NOME DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA: ANTONIO MARCOS HAMMES

CPF N': 025 535 229 83

RG N": 6844360 - 1

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

MARMELEI RO, 03t02t2022.

ASSINATURA DO RESPONSÁVCI
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oRçAMENTO

Atendendo solicitaçáo de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos serviços

solicitados:

Razâo Social: Garlos Lima 72588853900

CNPJ: 17 .357 .228/0001 -36

Nome Responsável: Carlos Lima

CPF: 725.888.539-00

RG: 5.119.266-4

Validade da proposta: 90 dias (noventa dias)

Marmeleiro,02 de Fevereiro de 2022

Carlos Lima

RG no 5.119.266-4 SESP/PR

CPF no 725.888.539-00

Administrador

cARtos LrMA 72588853900 - CNPJ 17.357.2281000L-36
Rua Nelson Rosalino Sandini 1370 - Ipiranga - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR

Cel. (46) 9 9905-1262

VALOR
uxrrÁnro

VALOR
TOTALITEM QUANT. UNID. DESCRTÇÃO

01 307.250 Mzlano

Contratação de profissionais de limpeza
urbana, para rcalizar a roçada dos terrenos
pertencentes a Prefeitura Municipal de
Marmeleiro.

R$ 3,00
R$

921.750,00

VALOR TOTAL R$ 921.750,00 (novecentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta reais)



coNTRr|TO DE PRF,STAçÃO DE SERVrçOS N'090/2021

(Chamamento Público N' 003/2021- PMM-Inexigibilidade no 01912021)

O MII¡1CÍpIO DE MARMELEIRO, pessoajurídiæ de direito públiæ intemo inscrita no CNPJ/MF sob o

n 76,205.665t0001-01, com sede administ¡ativa na Avenida Macali, n" 255, mtro, Mårmeleirc, Estado do

Paraná, repruentado felo Prcfeito, sr- Paulti Jair Pilati, portador da cedula de identidade civil @G) n'
ß52.á$1 SSp/pR ; inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704239-53, de ora em diante denominado

òo¡mn¿r¡¡rrn; e a empresa ANTo¡qJo MÄRcoS EÄMMES 02553522983, pæsoajuídica de direito

pri*do in."rit oo 
-CNpylriT 

sob o n" 22.197.337t0001-73, com sede na Avenida Marginal, n' 1769, Baim

hrauo¡¡q Cidade de Mameleirc, Estado do Pm4 CEP 85615-000, Telefone (4Q 99109-7793, e-mail:

oreto@a¡isi.com.br, rcprcentada por seu administrador, Sr. Antonio Ma¡cos Flamms, portador da cédula de

iffiã"d""lt¡tßc)n e.&a.:fo-lSSp/PR-einscritonoCPF/lvfFsobono025.535.?29-83,óeonemdiante
denominada coìNfh.ATADÁ" sujeitando-se às normas daI*i 8.666193, subsidiariamentq e obedæidas as

condições estabelæidas no Edital de CHAMÄMENTO PÚBLICO N" 0032021, rsolvem celebø o

presente instrumento, medimte âs cláNulæ e æ condiçõs seguintes:

CLÁUSULA PRI\{EIRÄ - EMBASAMENTO LEGAL
Este contrato reger-se-á pela læi no 8.666, de 2l de junho de 1993 e suæ altemções, bem como pelas

disposiçõæ contidæ neste instrümento.

Parágnfo Único
Intcgåm e æmpletam o presente temo contratual, pam todos ös firs de direito, obrigando às partes em todos

os õus t"mos, * *.ãi6"s expHs no Edital de Chamamento Públiæ n" 00317021 e seus anexos'

junÞmente com a proPosta da CONTITATADA.

ESTADO DO PARÁNÁ

CLÁUSI'LA SEG{'NDA -DO OBJETO E VAI-ORCONTR.A.TUAL
2.1 O presente conhato tem Por objeto a contmtação de emPrse Pam execução de seniços de roçadas em

terrenos baldios, pmçâs, Parq ue, córregos c ám de ProPriedade do Município de Mameleiro, de

com n' 0032021 e de

)

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

2.2 Pelo fomecimento do objeto om contfatado, o CONTR.ATANTE paganá a GONTRÂTÂ.DA o valor total

estimado de Rl$ 17.400,00 (dezæsefe mil e quetrcæntos rsis).

23 No valor contratâdo já estão incluídas todas æ dsPs ordináriæ diretås e indifet¿s decorentes da

execução contatual, inclulsive tributos ey'ou impostos, enærgos sociais, û'abalhistas, prcvidenciários, fisæis e

*."åi"i, iocidenies, t¡xa de administração, materiais de ønsumo, segurc e ouhos næssários ao

cmprinento integral do objeto æntratÂdo.

2.4 O valor contratual poderá ser rcvisado næ hipótesæ do artigo 65, inciso II, alína'd" dalnin" 8.666193,

desde que devidmente æmprcvado o desequilíbrio æntratual Por Parte de C¡NTRATADA'

)

MUNICÍPIO DE MARM ELEIRO
ESTADO DO PARANA

3.2 A fatuÉ dev€rá ser apreseotada no Setor de Compræ, com indicåção

e ConFato de Fomæimento, e Nota Fisml emitida em nome da
da modalidade e número da licitação

PREFEITTJRÁ MUMCIPAI DE MA.RMELEIRO
CNPJ n" 76.205.665i0001-01

Avenida Maøli, n" 255 - Centro
Mmeleiro-PR
CEP:85.615-000

CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVJçOS N" O9O2O2I

(Chammento Públiæ N' 003/2021 - PMM - Inexigibilidade n" 0L9f2021)

33 Deverão acompanha a nota fiscal ærtidões negativas Federat, Estadual, Municipal, CNDT e do FGTS'

váIidas pm o período do Pagamento.

3.4 Em øo de dcvolução da Nota Fisel ou Fatum paa ææção, o Prazo Pam o pagmento Passará a fluir

após a sua ræpresentação.

3.5 A nota fiscavfatura deve¡á ser emiticla pela própria cONTRATADA obrigatoriamente com o número de

inscriçao no cNPJiltlF aprcentado nos docr."ntot ¿"hrbitit"ção e dæ propostas de prcços, não se admitindo

notas fis€iýfatùms emitidæ por outos CNPJs.

$1' Os pagamentos serão reLidos em øso de não cumPrimento pela CONTR'ATADA de disposiçõæ

ðonhtuáis, bem como em mo de multa, até o reælhimento da m*ma'

$2. O pagamento não efetuado na dala de vencime¡to deveú ær ærigido até a data do efetivo_pagãmento

þt" t"'riiçao ao indice INPC oærida no Período, slvo a oærrência do disposto no $1" desta Cláusula'

CLÁUSULÄ QUÄRTÄ _ DOS FJECTJRSOS FINÁNCEIROS

3jfl 3T

ã
- ==

discriminadæ

cl-ÁusuLÁ, Q{JTNTA - Dos PR.azos E LocAL P.AxÅ E)(EcuÇÃo Dos sERvrÇos E

YIGÊNCIA:
S.i Oiservi'os. oUjeto deste Contc¿to, deverão ær ræliados (sem ônus de deslomento), de acordo com as

solicitaçin do DePartamento de Meio Ambiente e Recusos Hídrims'

5.2 Os seruiços, objeto deste Conbato deverão ssr r€lÞados parceladamente, ænfome a nemsidade deste

Departmento.

53 Após rælizda a solicitação fomal pam a prætação dos seruìços solicitados pelo Departamento de Meio

Ambienæ e Ræusos Hídricos, a pessoalurídica teá o pwo de 24 (vnte e quatro) homs Pta iniciil'

5.4 Os serviços, objeto deste conFato, deve¡ão ser realizados de aærdo com æ solicitações.

5.5 Os seruiços serão ræebidos provisorimente pelda) responsável pelo aømpanbmento e fisc.aliufio do

*oo"to, puà efeito de posterior verifi€ção de sua ænfomidade æm æ espæifica@es ænstant$ neste

Conü-ato e m proposta-

cr/,usur,¿, rBncEIRrl, - DAS coNDrçÕEs DEPÄGAMENTO
3.1 O CONTRATANIE efetumí o pagmmto através de n"msferênci4 dePósito ou O¡dem Bmcá¡ia 5.6 As escalæ de t-aba-lhos serão definidæ de acordo æn a demmda

solicita¡te. A partir da solicitação do Depârtåmento de Meio Ambiente e

deveú exæuta¡ o servigo no praæ máximo de 2 (dois) diæ úteis'
objeto, æflprovada a

A"-á^* r.

e næsidade do DePartamento
Ræmos Hídriæs, s contratadå

H-l{otu¡vn¡

(.

C3

Eletrônica, afé o dæimo quinto dia subsequente ao do fomecimento do

o disposto no edi!¡! nediæte ræbine¡to da nota fisc¿I.

Avenida Ma@li. n'

adequação æm

Hat-øt'

C€

17.¿100,00

t7.,f00,00

0,58

ContEtação de mão de obE paE excuçfo de

sewiços de rcçadæ em tænos baldios, pÉçs,
parqu6, cóægos e árru de propriedade do

mùricfn¡ô de Mâmeleiro.

mYano30.0000l

E-mail:

P6tal 24 85.6t5-oOO
Telefone: (46) 3525S107 / Slos Teletune: (46) 352ff107 I AlOs 5Þ
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@ndições de habilitação
sempre que solicitado,

INADIMPLEMENTO CONTRATUAI,
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5.8 No cæo de cmælmento de conü-âto por parte da Contratada, et¿ deverá comunica o Departmento de

Meio Ambiente e Recusos Hídriæs, com no mínimo, 30 (tinta) dias de anlæedência'

5.9 Destaæ-se que serão tomadæ providênciæ æbíveis, no æso de seI ænstatado não cumprimento de

qualquer uma das exigências especificedæ neste Cont¡ato.

5.10 O conû-¿to teÉ vigência de 12 (doæ) meses, æntados da data de sua assinatuR, ou seja' até 22 dejulho

de 2022, poclendo ser pãmgado por iguais e suæsivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) m66, csso

haja intáåsse da admìnistação, com ãnuência da credenciad4 nos temos do art. 57, da læi n.o 8.666193'

atraves de Termo Aditivo.

5.11 Havendo pronogação, os valores poderão ser rujustado, após l2 (doze) meses, utilizndo-se pam øl a

vaiação acumulada do INPC, a partir dâ data da æsinatum do presente iDlrumento'

cl-Áust LA sÐxTA - DAS oBRIGAçÕBs n¡' covrn¡t¡'rqrE
Compete åo Contratante:
6.1 Èfetuar o pagamento nas condiøs e Preços Pactuados;

6.2 Aæmpanhar e fisolizar o cumprimento das disposiþs mntratuais Por Parte da CONTRATADA atravás

de seruidor designado;

63 Oferæer todos os clementos e demais infomações næssáriæ ao cumprimento de todas æ obrigaçõæ por

parte da CONTR A.TADA;

6.4 Ræber prcvisoriamente o objetq disponíbiliando loæ1, data e horário;

6.5 Verifiw minucioumen(e, no pmæ fmdo, a confomidade na execução dos seruiços prestados, ønfome
æ espæifiøçõc constmtes do Edital e da Proposta;

6.6 Comunicar à Contratada, no øo de inconfomidades;

6.7 A Adminishação não rcsponderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada æm terceiros,

ainda que vinculados à exæução do presente Temo de cont¡alo, bem como por qualquer dano æusdo a

terceiros em deconência de ato da Cont¡atada, de seus emplegados, prepostos ou subordinados.

cLiusur,a sÉTftrA-DAs oBRIGÀçÓns ¡l conrn¡.r¡n¡.
Compete å CONTRATADA:
7.1 Á æntratada dcverá cunprir com todas as obrigaçõæ constantes no Edital, seus anexos e sua Proposts,

ænmindo exclusivmente c¡mo seus os risæs e as despesas decorrentes da boa e perfeita exæução do objeto

e, ainda:

7.2 Reåliaf os tmbalhos somente mm auioriæção prcvia da contrâtante' ou sej4 Diretora do Departamento

de Meio Ambieote e Ræusos Hídricos do Município de Mameleiro;

73 Possuir equipmcntos e maquinários næssários a exæução do objetq bem como æil com suas eventuais

necessidades de manutengão e æmbütíveis;

7.4 possir e Utilizr equipmetrtos d€ pmt€ção individual @PI) adequados a exæução do wiço, mm

aprcvaçÃo do INMETRO;

Ha¿-un¿

Avenida Ma@li. n"

e execução do contmto, em compatibiliclade æm as obrigações æsmidas, todas æ

e qualifiæção exigidæ na licitagão, apæs€ntando ao Muicípio de Marmeleiro'

"o.p-u-i* 
de rcgularidade para om as obrigações trabalhistas, sociais'

ESTADO DO PARAM

previdenciárias e hibutáriæ;

?.6 Cumprir com æ obrigações assumidas deco[ent$ do prcsente edital, nos ptÐs aventados e qulidade
exigidq

7.7 y'Jém dæ obrigaçõe nomais, dønentes do prcsente contrato, coDstituem obrigações æPecífies da

Contratada:

7.7.1 Opeø øm ma organização completa, independente e *m vínculo com o Município de Mameleim,
realizanìo os sewiços, objeto dæte æntrato, dentro dos mais altos ænæitos do ramo;

7.72 Não æder ou transferir para terc€ircs a execução;

7.7j eumto aos profissionais disponibilizdos, a Conû-atada obriga-se a exigir dstes, as mesmas condições

do pres;nte contraìo, rcspondendosolidariamente com estes todas æ infrações eventualmente cometidas;

7.7.4 Emitir relatório mensal, pam o Departamento de Meio Ambiente e Recumos Hídricos, æntendo a

pr6tação dos sewiços ræliz¡dòs, a fim áe estabelecer parâmeû.os pæ possíveis auditoríæ nas contas da

pæsoa jurídiæ;

7.7.5 Respomabilizar-se por quaisquer ônus dmnentæ de omissões ou eros na elaboração desse

fatuEmento, que redundem em aumento dæ dæpesas ou perda de descontos;

?.7.6 Ser rigoroso na pontualidade da execução do sewiço, não prejudiendo os objetivos da municipalidade:

7.7.7 Commim à contr¿tånte, quaisquer altemçõc dumnte a exæução Pan æ devidas averiguaçõæ;

7.2.8 A roçada æmprænde o rebaixamento de toda e qualquer vegetação, inclusive ærte de arùustos â uma

altum máxima de 5 (cinco) centímehos do nível do solo;

7.7.9 euando solicitado o seruiço, a licitante deverá apmenør à fiscalízeção, relatório fotográfiæ digitalizdo
e datado, do local onde o m*mo deverá ser exccutado com três etåPas, sndo: ant6 do início do seruiço,

durante a exæução e após a conclusão;

7.7.10 A não aprcsentação do relatório fotogúfico digitalizdo à fisølizção, implicará no não pagamento dos

sewiços;

7.2.11 Comuuicu à Cont¡-atmte' no prazo mráximo de 24 (vinte e quato) homs que antecede a data do seruiço,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do pro previsto, æm a devida æmProvação;

j.T.LlDeverâmnter no local dos seßiços um perfeito sistema de sinalização e seguroça, de acordo ærn æ
nomæ de segwçå do t'¿balho;

7.7.13 No seruiço deverão estar incluídas todas æ despcsæ de desælmento e hamporte;

7.7-14 Fiwár obÅgada a atendq todas a "Ordens de Serviço" expedidæ duralte a vigêncía deste æntrato;

7.7.15 Todos os equipmentos, ferrametrtæ e mãode+bm pm a realizção dos seruiços serão

responsbilidade da Conratada.

cr"iusur"¿. orrÄvå. - DAs saNçÕF,s

!

F
!

!

I

O CASO DE

Aven¡da Ma€li, n' 255,
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P6tel24- CEP 85.61il00
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8.1.I Advertêucia por faltas leves, assim entendidas como aquelæ que não a€[etarem prcjuíæs

significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:

a) momtória de 0)3% (tinta e ties æntésimos por ænto) por dia de atraso na enhega do objeto
' 

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

b) compersatória de até l0{o (dezpor ænto) do valor do @ntrato, p€lo descumprimento de qualquer

cláusul4 exceto PEzo de enhega;

c) compensatória de até ?\Yo (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexæução total
' 

da olrigagão assumida, bm comô na hipótese de rescisão do conbato prevista no inc. I do arl- 79

da I¡i n" E.666/93;

8.13 Suspensão temponária do dircito de licitar ou contfatar com o Município de Mameleim pelo pm de

aæ 02 (dois) anos;

8.1.4 Dectamçâo de inidoneidade pm licitaf e 6n$atar com a Administmção Pública enqumto perdurarem

os motivos dáteminantes da punição ou até que seja prcmovida a robilihção pemnte a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que serÁ æncedida semprc qùe a CONTRATÁDA ressarcir o CONTRATANTE

p"tos pre¡uiæs *usados e ápós dæonido o pmæ da snção apliøda æm base no item anterior'

82 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido pmesso adninistrativo, æm obseruância dos princípios do

contraditório e rnpla defesa e, ainda, no que couber, æ disposiçõæ da [æi n" 8'666' de 1993'

83 Quando da apliução de multa a CONTR-ATADA será notifimda par4 no pmzo de l0 (dez) dias, rÐlher
à Teìouruia a irnportância oresPondente, sob Pena de dedução de seu valor das parcelæ a reæber ou

æbranga administativa ou judicial.

8.4DaaplicaçãodemultambqárecusoaoCONTRANTE,noPØde05(cinco)diæúteis,8æntafd€datÂ
ao *ui."oto ¿u Gpætiva not¡fi@ção, mediante pévio molhimento da multa, sem efeito supensivo- o
ræuso será julgado no p.- náximo de 30 (trinta) diæ e, se pruedente, a importância rcælhida pela

CONTR A,T,abÀ *á deiolvida no prazo de 03 (três) dias, contados da data dojulgamento'

8.5 As penalidades previstas somente serão rclevadæ quando mmprovada a oconência de situações que se

enquadm no ænceitojurídiæ de força maior ou caso fortuito'

8.6 As mçõm on previslas são hdependentes entre si, podendo ser apliædæ isoladæ ou, no mo das multas'

cumulativamente, sem prcjuízo de outms medidæ sbíveis'

cl,(usu¡.A xox¡. - DÄ rÏscArJzAçÃo
g.1 Ao CONTR.ATANTE, através de seus técniøs ou prePostos, é æegwdo o direito de impæionr, a

qualquer tempo, o fomecimento do objeto conbâtado, dev-endo,a CONTRATADA pemitir o acesso e prestar

todoi os infomæ e eslarecimentos solicitados pela fiscaliação'

9J o ræbimento, a fucalização e o acompanhmento do Contralo de PHtâção de Sæiços ærá de

æipombilidacle daDirctom dobepartamento de Meio Ambiente e Ræursos Hídricos, Mtrilete Chiælotto

e da Cheft da Divisão de Meio Ambiente e Ræmos Hid¡iæs, Femæda Briæn'

ESTADO DO PARANÁ

9.4 As mponsáveis pelo aæmpmhmento e fiscsliação da execução do ConF¿to de Pßtação de Seruiços'

citadas acim4 procederão ao iegisto dæ ocon€ncias e adotando æ providênciæ næsárias ao seu fiel
cumprimento, tmdo por parâmetrc os rezultados previstos no instumento æntratual que seÉ fimado entre as

pJËr. Entt.ur" "ribiiço"t 
estiá a de apura. a mnência de quisquer cirunstancias que incidm

ãrp*i¡*."n* no arr 7li e 88 da Iæi Seeelgl que t-ata dð Sanções Administrativas para o æso de

inadimplemento contratual e æmetimento de oubos atos ilícitos'

Parágnfo Único
À-.øi n.*litr¡om do Município será exercida em observância ao disposto na IÆi Federal n' 8.666ß3' bem

"o.o ". 
relação aos prazos, condições e qualifiæ@s prcvistas no Edital de Chmmento Público no

Ùúnmt.

CLÁUSIILA DÉCIMA _DA RESCISÃO
O pr6ente conlmto poderá sec rescindido:

a)Administntivmentgaqualquãtempoeporatounilatemlee*ritodoCONTRATANTE'noscasos
dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da [Æi 8-666193;

b) Amigavelmente, por aærdo ente *s partes, reduzidu a temo no proeso de licitação' comprovada

a ænveniência pan a Administ-açâo Municipal;

c) Judicialrnente, nos termos da legislação.

$1'No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA o CONTRATANTE deverá ser notificado por

Ëscrito, com antæedência mÍnima de 30 (trinta) diæ, øm @nteúdo fi¡ndamentado e comP¡ovado'

$2. A CONTRATADA rmnhæ os direitos do GoNTRATANTE, em caso de rewisão administrativa

prcvista no art- 77 dal*in" 8.666193-

s3.ACoNTR¡,TADAindeniroioCONTRATANTEportodososprcjuíæsqueestevieramfrerem
ãmnência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações ontmtuais'

CLÁUSULA DÉCtrl'Ä PRJMEIRA - DAS ALTERAçÕF,S CONTRATUAIS
Toda e qualquer altemção deverá ser procssada mediante a ælebmção de Temo Aditivo' vedada a

modificação do objeto contmtual.

s1. ACONTR.A.TADA fiu obrigadaaaæiúar, ns mesmas condições contratuais, os acÉscimos ou supressões

necessários, nm temos do artigo 65, $f da Iæi n" 8.666i93.

$2'A altemção de valor conû'atual, dæorcnte do mjuste de preço, æmpensação ou Penalizção financeim

iã"ist" oo'C"nt-"to, bem æmo i emprnÌro de ttõtaçoes orçamentárias suplementares, até o limite do

respætivo valor, dispema a ælebmção de aditamento.

cíPro DE MARMELETRo 
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a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladæ ou

prcvistas nos arb. 86 a 88 da I¡i 8.666/93:

)

MUNICíPIO DE MARMELETRo 
ttl,

MUNI

8.1 Em mso de inadimplemento contrafual,
cumulativmente, sem prejuízo das smções

CL{USULA DÉCNVÍA SEGUNDA - DÄ TR.A'I,DE
As pårtes dæl¿¡am conheær as nomæ de prevenção

elas, A L€i de Improbidade Adminisbativa (IÆt Ê edLeral n.' 8.429 I | 992), Iæi Federal n." 12.846/2013 e seus

regulmentos, se æmpmmetem que Pm a exæução deste contrato nenhums ds Parts Poderá ofeær, dæ

ou se coEprcmeter a dr, a quem quer que sej4 aceitr ou æ comprcmeter a aceita¡,
qualquer paæmento,

de quem quer que seja,
doação, compensação,

EDACORRTJPçÃO
à ømpção prcvistas na legislåção br¿sileira' dente

ta¡to por
vmtagms

conta própria quanto Por
finmceiru ou beneffcios

intemédio de outeo,
i¡devidc de qualquer æPæie, de fraudulento que constiütu

pnátiæ ilegal ou de æmPgão, bem æonômiæ fim¡æi¡o do

H
Aven¡da Ma@l¡, n" 255.

E-mail:

2.1 - CEP 85.61 5-000
Telefone: (46) 352H107 / 8105 E-mail:

2¡t - CEP 85.61ilm
Teletune: (46) 352S1oT l81Os cs
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presente contato, seja de foma direta ou indireta qumto ao objeto deste ænFato'

ieus prepostos, administadorcs e colabomdors aju da m*ma foma'

cLiUsULA DÉCtrT{á, TERCEIRá._ DA PT]BLICAÇÃO E DO REGISTRO

tn"uÀu¡nl ao CONTR-ATANTE providcnciu a publieção do extrato deste contrato, no Diário Oficial do

Município, nos temos do Pmágrafo Único, do arl 61, da Lei 8.666193'

CLÁUSULA DÉCn{A QUARTA - DA LEGISI"AçÃO APIICÁYEL
o presente instrumento cont rtu"l *g"-." pelæ disposições exPressas na Lei f 8.666193 de 21 dejunho de

l9ô3 e petos preæitos de Direito Público, ãplicmdoseJhe supletivamente os princípios da Teoria Geml dos

Cont-atos e æ disposiçõ€s de Direito Privado.

criusw¿. tÉcIMA QIIINTA - DÀ TRANSMISSÃO DE DocuMENTos
A t¡oca de documentos e infomações entre as partes conbalÂn1es será efetuada através de protocolo ou oÙha

foma de corespondência cujo rccebimento possa ser atestado.

CI.1.USTILA DÉCTMÄ SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os cæos omissos serão dæididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Iæ_i n' 10'520,

ãe 2002, no Dæreto Estadual n'24149, de 2003, na I¡i n" 8.07E, de 1990 - código de Defesa do Consumidor,

na Iæi óomplementar n" 123, de 2006, e na Lei n" 8.666, de 1993, subsídiariamente, bem æmo nos demais

regulmentoì e nomas adminisFativas, que fæm pal1e infegmnte deste Contrato, independentemente de su¿s

tanscrifrs.

CLÁUSuI,ADÉCIMA SÉTIMÄ_ SUCESSÃO E FORO
As pafes fimam o prcsente instrumento cm 02 (duæ) vias de igual teor e foma, obrigando-se, por si e seus

.u"Ë.ror*, ao fiel iumprimento do que om ajustado, eleito o Foro da Comæa de Marmeleiro, Estado do

pamná, pat dirimir toda e qualquer dLvida qul possa surgir a respeito do pmente æntrato, independente do

domicílio da CONTRATADA.

M

MARMEI,EIRO
Jair Pilati

CoBtetaDte

ESTADO DO PARANÁ

Mameleiro, 23 de julho de 2021.

devendo gmtir, ainda que

A-o,¡^t a-.s't
HAMMES 02553522983

ESTADO DO PARANÁ

EXTRá.TO P.AR.A, PIJBLICAçÃO
CoNTRÁ.TO DE PRF,STAçÃO DE SERVIçOS N'090202r

(Chammento Público N" 00312021 - PMM - Inerigibilidade n' 019/2021)

CONTRÄTANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CONTRATA.DA: ANTOMO MARCOS IIAMMES 02553522983

OBJETO: contmtação de empresapan execução de seniços de roçadas em tenenos baldios, Praç¿s' Parques,
córregos e áreas de propriedade do Município de Mameleiro, de acordo mm Chamamento Público n"
0ún02r.

è
-

VÄLOR TOTÄL ESTIMÄDO: de R$ 17.a00,00 (dczessete mil e quatræentos røis).

PR.AZO DE E)GCUçÃO E VIGÊNCIA: O cont-ato teÉ vigência de 12 (doæ) mæes, contados da data de

sua assinatura, ou seja, até22 de julho de 2022.

DATA DE ASSINATIJRA DO CONTRÄTO: 23 de julho de 2021 .

FORO: Comam de Mamcleiro, Estado do Pamná-

Mameleiro, 23 dejulho de 2021.

de Marmeleiro

,+,,1^ *
ANTOMOMARCOS

Antonio Marcos Hammes
Contmtâde

l..rCNPJ: 76205.665/0001{1
Avenida Ma@li, n' 255, Centro - CL Postal 24 - CEP 85.615-Od)
Ê-Ãåìi-i¡;ä;ããámam;ere¡rc. -relefone: (46) 3s25€107/8105

Avenida Ma€l¡, n" 255, CÐtÞ - Cx. Postìa|24- CEP 85.615-{þ0
E-ma¡l: licitaøo(ômarele¡Þ.or,oov-br rlijla@o02@marele¡b.Dr.aov.br-Telefone: (46) 3525€1O7 I8105 t\)
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ESTADo to pRReNÁ

Marmeleiro, 25 de fevereiro de 2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle lnterno
- Procuradoria Jurldica
- Comissão Permanente de Licitação

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento de n'01612022, expedido
pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o presente processo deverá tramitar
pelos setores competentes com vistas a:

I - Indicação de recurso de ordem orçamentári a para fazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento

contratual.

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

4 - 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.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Àvenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: Ugilg$a@ruruelsi.ßtp¡,ssy.t'I¿llliþsile02(Q¡¡a1¡releiro.p¡go:Lht - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ESTADo uo pRRRN.A

Marmeleiro,14 de março de2022.

PARECER coNrÁnn,

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 25 de fevereiro de 2022,

para verificar a existência de recrüsos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações

deconentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

l. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

r - DADOS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual - 2,7342021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.752/2021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 1410312022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

04s12022Número do processo/Ano:

Data do Processo: 2s/0212022
Modalidade: Chamamento Público n' 00212022

Objeto do processo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS para execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas

de propriedade do município de Marmeleiro.
Rs 112.500.00Valor Máximo:

Fonte Saldo
Orçamentário

Conta Orgáol
Unidade

Funcional Programática Elemento de Despesa

3.3.90.39.82.02.00 0 96.020,51tt96 12.0t 18.541 0033 2.058

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente,

*,r;t#,rhf#}'W.ì,'oio,
Contador

cRc/PR 07tt52lo-8

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: liç-l-t-æ¡t@!:narmglsirqJu,gpy.br-/.,lic"it¡ç¡a0Xd"rrlaLr¡c!-eltrt,pl*gçv.bl - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



LU
MUNIC |PIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 25 de fevereiro de 2022,

informamos a existência cle recursos financeiros para o das obrigações decorrentes da

Hídricos, conforme requerimento

Exmo. Sr. Prefeito,

contratação solicitada pelo Departamento de Meio
que consta nos autos, sendo que o pagamento será
Divisão de Contabilidade.

Respeitosamente,

Diretor do

Marmeleiro, 14 de março de2022.

Dotação Orçamentária indicada pela
e

de Finanças

CNPJ: 76.205,665/0001 -0 I
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Marmeleiro,14 de março de 2022.

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Controle Intemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Chamamento Prlblico no

00212022 e Minuta Contratual, para os fins previstos no parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666193, em

atendimento a solicitação do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, requerimento no

016/2022.

Cordialmente,

f¿¿b.¿s ''J-oq
Ricardo tr'iori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0ll l0l202l
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EDITAL DE CHAMAMENTO N" 00212022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 045/2022-LIC

1 _ PREÂMBTILO:

1.1. O Município de Marmeleiro - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, torna prlblico para

conhecimento dos interessados, que está procedendo Chamamento Público, regido pela Lei Federal no

8.666193, de 2i de junho de 1993 e suas alterações para fins de CRtrDENCIAMENTO DE PESSOAS
¡UnÍnfC¿.S para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas

de propriedade do município de Marmeleiro, conforme previsto no Anexo I deste Edital.

1,2, O Edital completo poderá ser obtido no site da Prefeitura de Marmeleiro, no ícone LICITAÇöES, a

partir do dia 25 de maÍo de 2022, sendo que os interessados deverão apresentar a documentação parc

habilitação até o dia 22 de junho de2022 às 11:00 horas, ou a qualquer tempo no setor de licitação no

endereço: Avenida Macali, n" 255 - Paço Municipal - Centro - Marmeleiro - Paraná, CEP: 85.615-000,

1.2.1. A abertura dos envelopes apresentados até o dia e horário acima descritos, ocorrerá no dia 22 de
junho de2022 às 14:00 horas, no endereço acima citado.

1.3. Ao presente processo não se aplicou o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e

empresas de pequeno porte, por não se¡ vantajoso para a Administração pública, conforme disposto na Lei
Complementar 123, de 14112/2006, alterada pela Lei Complementar no 14712074, de 0710812014 - art. 49,
inciso III.

2 - OBJETO:

2,1, O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
LIRÍDICAS para execução de serviços cle roçadas em terrenos baldios, praças, parques, cónegos e áreas

de propriedade do município de Marmeleiro.

3 -DA JUSTIF'ICATIVA

3.1. Considerando os lotes baldios em mau estado de conservação e por representar um risco sanitário a

saúde pública, pois podem tornar-se criadouros de vetores e animais peçonhentos.

3.2. Considerando que a manutenção de terrenos baldios em bom estado de conservação é de

responsabilidade do proprietário, conforme a Lei Municipal no 1.336/2007 art. 14, caput e parâgrafo único,
e a Lei Municipal no 2.23912014 art.26 e 27 , parâgrafo 1o e 2o.

3.3. Considerando o total de 381 terrenos pertencentes ao poder público no município de Marmeleiro
(ARCetil, 2021), dos quais 247 estão vagos, que somados possuem ârea de307,250 m2. Todavia, alimpeza
solicitada será para a quantidade parcial desses terrenos, pois no mínimo uma vez no ano se faz necessário

realizar a roçada e limpeza. Considerando o orçamento deste departamento, será solicitado a quantidade de

50o/o da área dos terrenos, ou seja serão solicitados o total de 150.000 m'z.

3.4. Considerando as condições climáticas e o desenvolvimento dos matos é constante. Onde recebemos

diariamente denúncias de pessoas que moram no entomo desses terrenos que matam cobras e encontram

animais peçonhentos.

3.5. Considerando não haver no presente momento recursos humanos suficientes para executar o presente

objeto, e que não há concurso vigente para contratação de novo pessoal'

4 - DA FINALIDADE DO CHAMAMENTO:

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
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4.1. Deste chamamento público resultarão Pessoas Jurídicas classificadas, que firmarão contratos com o

Município de Marmeleiro, com base no arL 25, caput, da Lei no 8.666193, que terá vinculo a este Edital

com suas cláusulas e minutas, aos documentos e às propostas apresentadas pelas proponentes do certame'

s - coNDrçorcs PARA PARTTCIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO:

5.1. Poderão credenciar-se:

5,L1 Poderão credenciar-se todos os interessados que prestem os serviços indicados no Anexo I do

presente edital, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de chamamento.

5.2. Não poderão participar do credenciamento:

5.2. 1 . Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

5.2.2.Intercssados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também

abrangidas pela proibição aquelas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar com
qualquer ente da Federação.
5.2.3. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da

Lei n. o 8.666193.
5,2.4. Profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município.
5.2.5. O profissional que for servidor público em exercício de cargo de comissão ou função
gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura
para qualquer desses cargos.
5.2.6. Pessoas fisicas, sem empresa constituída.
5.2.7.Empresas 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.

5.3. Será admitido, a qualquer tempo, enquanto válido o presente edital, o credenciamento de quaisquer

interessados que preencham as condições mínimas nele exigidas.

6 - DOCTTMENTAçÃO REFERENTE À HABILTTAçÃO:

6.l,Para credenciamento os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

6. 1. l. HABTLTTAçÃ.O ¡UnÍOrCa:

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

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

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

em exercício;
d) Decreto ou aufonzaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

ñrncionamento no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Em se tratando de Microempreendor Individual - MEI, Certificado da Condição do

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma de resolução CGSIM no 16 de 2009, cuja
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aceitação ficarâ condicionada
www.poft aldoernp reendedor. gov.br.

a verificação da autenticidade no site

6,1.2. REGI]LARIDADE FISCAL E TRABALIIISTA:

Nota: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverõo apresentar a documentaçõo fiscal
e/ou trabalhista mesmo que haja restrição.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CMI);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e

Contribuições Municipais) ;

c) Comprovante de regularidade junto aFazenda Pública Estadual, quanto ao ICMS;
d) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser

emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

Ð Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho CNDT - Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

6. 1.3. REGUTARIDADE ECONOMICA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa

Jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizadaemdatanão anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista
para apresentação dos envelopes.

6,r.4. DECLARAçÕES:

a) Declaração Unif,rcada, conforme Anexo III.
b) Declaração do proponente que possui funcionário responsável para a execução do serviço (Anexo

v);
c) Declaração do proponente possuir os equipamentos apropriados para execução dos serviços

solicitados (Anexo VI).
d) Requerimento para inscrição no credenciamento (Anexo II).

7 - DTSPOSTçÕES GERATS REFERENTES AOS DOCUMENTOS:

7.1. 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.

7,2.Serâconsiderado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, apafür da data de emissão para as certidões

nas quais não constar a data de vencimento.

7.3. Caso a proponente apresente certidões emitidas via lnternet a aceitação das mesmas ficará condicionada

a consulta pelo mesmo sistema.

7,4, A falta de qualquer documento exigido no presente Edital ou a apresentação de documentos em

desacordo com o exigido no presente edital, para regularizaçáo será observado o item 8.3 do Edital.

7.5. A Comissão reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso deste

Chamamento Público, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixandoJhes prazo para

atendimento.
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7.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo

endereço.

7.7. O envelope contendo respectivamente a documentaçáo para habilitação deverá ser entregue na data,

horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, constando na face os seguintes

dizeres:

8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1. Serão credenciados os proponentes que atenderem as exigências estipuladas neste edital.

8.2. As pessoas jurídicas que fizerem o credenciamento até a data para a apresentacão da

documentacão de habilitacão dia 22 de iunho de 2022 às 11:00 horas, será realizado um sorteio entre

os mesmos, como critério de quem irá iniciar a prestação dos serviços.

8.2.1. O Sorteio serârealizado no dia 22 de iunho de 2022 às 14:00 horas, após a abertura dos envelopes

de habilitação.

8.3. As pessoas jurídicas clue não se credenciarem até o dia 22 de iunho de 2022 às 11:00 horas, poderão

apresentar sua documentação a qualquer momento, sendo que o critério de classificação destes será a data

e horário de protocolo do envelope de habilitação, seguindo a ordem de classificação inicial.

8.4. O objetivo deste credenciamento é suprir a necessidade do Departamento de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, sendo que num primeiro momento, será(ão) contratado(s) no máximo 3 profissionais,

sendo que todos receberão parcela igual em rrÝ parcrealizaçáo do serviço.

8.5. Caso o primeiro classificado no ato da convocação não podendo prestar o serviço na data de sua

convocação será chamado o próximo e este irá para o final da lista.

9 - DAS CONDrÇÕES PARA PRESTAÇÃO nOS SERVIÇOS:

9.1. É vedado:
a) O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município.

9,2, O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos

credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação dos serviços contratados,

verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

9.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços, sendo que a solicitação

e pagamento dos credenciados será rcalizado de acordo com a demanda.

9.4. Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional que for servidor público em exercício

de cargo ém comissão ou função gratiftcada,ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro

oficial de candidaturapara qualquer desses cargos.

9.5. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá suspensa a

respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.
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9.6. Os demais direitos e obrigações das partes serão objeto de contrato de prestação de serviço, na forma

da minuta que é parte integrante do presente Chamamento Público.

10 -DQS VALORES:

10.1. O Município de Marmeleiro pagarâ mensalmente aos prestadores de serviços contratados, pelos

serviços efetivamente prestados, os valores constantes no Anexo I.

10.2. Os pagamentos decorrentes dos serviços, objeto do presente Chamamento Público, correrão por conta

dos recursos das Dotações Orçamentárias indicadas pelo setor de Contabilidade:

Elemento de Despesa FonteConta Funcional Programática
018.541 0033 2.058 3.3.90.39.82.02.00LT96 12.01

11 _ DA FORMA DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado até o l5o (décimo quinto) dia útil do mês subsequente aos serviços
prestados, com a devicla emissão da Nota Fiscal, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade
mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo Município.

12 -PRAZOS:

12,1. Avigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser proffogado por
iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração,
com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.o 8.666193, através de Termo Aditivo.

13 _DOS RECT]RSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei no.

8666193, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

13,2, O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a documentação

apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso.

13.3. O recurso deverá ser protocolado junto ao SETOR DE LICITAÇÕES, na sede da Prefeitura
Municipal, Avenida Macali, n" 255 - Centro, na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná - CEP 85.615-
000, à Comissão de Licitação, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo

ou encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igaalprazo para análise e decisão.

13.4. Somente o responsável legal do interessado poderá interpor recurso.

13.5. Os recursos também poderão ser endereçados ao e-mail licitaqao@marmeleiro.pr.soY.br ou
protocolados em dias úteis das 08h30min às 17h00min.

13.6. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios.

13.7. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de

contestação.

13.8. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do

processo de credenciamento será divulgado por meio de Termo de Homologação pelo Município.
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14 -DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO:

14.1 Estando o proponente apto à contratação, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do

Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de

inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o "caput" do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em

vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade

local que o maior número possível de proponentes prestem os serviços em questão, no intuito de

proporcionar melhor atendimento à população.

15 - DA ASSINATT]RA DO CONTRATO:

15.1. Adjudicado e Homologado o objeto do presente Chamamento, através de processo de inexigibilidade
de licitação, o MUNICþIO DE MARMELEIRO, convocará os adjudicatários para assinarem o termo de

contrato em até 05 (cinco) dias úteis, após a homologação da inexigibilidade, sob pena de decai¡ o seu

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666193.

16 - DA EXTrNÇ.Ã,O E RESCTSÃO CONTRATUAL:

16.1. Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas

cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos

administrativos, sem prejuízo das multas elencadas no Item 17.

16,2, O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

16.3. Em caso de rescisão contratual, se a intemrpção das atividades em andamento puder causar prejuízo

à população, será observado o prazo de trinta (30) dias para ocorrer à rescisão. Se neste prazo o Contratado

negligenciar a prestação dos serviços ora contratados a multa cabível poderá ser duplicada.

16.4. Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo estipulado e/ou na execução

total do objeto contratado, nos prazos fixados no item 12.1.

16.5. O presente contrato será rescindido pelo Município de Marmeleiro quando verificadas as seguintes

situações, isoladas ou acumuladas:

16.5.1. Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório, pela Contratada, de cláusulas

contratuais, condições constantes no edital de Chamamento Público n" 00212022, especificações, prazos

e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato.

16.5,2. Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos serviços,

sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município de Marmeleiro.

16.5.3. Não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização do

Município de Marmeleiro, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato.

16.5.4. Ocorrência de caso fortuito ou força maior ou fato de terceiros ou ainda motivo de relevante

interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da execução do contrato pelo

Município de Marmeleiro, hipótese em que a Contratada será remunerada na proporção da parcela

contratual que houver executado, sem incidência de qualquer indenização suplementar.

16.6. Pela Contratada, quando o Município de Marmeleiro:
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16.6.1. Atrasar, pormais de 90 (noventa) dias contados do final doprazo previsto no item 11, os

pagamentos das faturas apresentadas.

16.6.2.Inadimplir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste contrato admitidas as

ressalvas feitas no resguardo do interesse público.

16.7. Na hipótese de rescisão pelo Município de Marmeleiro com base nos motivos alinhados nos subitens
"16.5.1" a"16.5.4", os valores devidos à Contratadaatéa rescisão permanecerão retidos com o Município
de Marmeleiro, a fim de garantir o ressarcimento de prejuízos, multas ou perdas e danos decorrentes do(s)
evento(s) motivador do rompimento contratual.

16.8. O Credenciado poderá pedir rescisão, conforme o que estabelece o Art. 24, Inciso VIII da Lei
15.608/PR "possibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, mediante notificação
à Administração com a antecedência fixada no termo".

17 -PENALTDADES, SANçÕES ADMINTSTRATMS PARA O CASO DE INADTMPLEMENTO
CONTRATUAL E COMETIMENTO DE OUTROS ATOS ILICITOS:

17.1. Ao proponente, após a assinatura do contrato, poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades:

lT.l.L Multa de 5,0 o/o (cinco por cento) do valor total da proposta, que poderá ser cobrado
judicialmente se for o caso.

17.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17,2. Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos no Contrato, e na ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78 e 88 da Lei n' 8.666193, o Município de Marmeleiro poderá,
garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma
legal, bem como aplicar à contratada as seguintes sanções previstas no art. 87 daLei8.666/93, conforme a
gravidade da falta:

17 .2.1. Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas inegularidades.

17 .2.2. Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo que, a Prefeitura Municipal
de Marmeleiro, para garantir o fiel pagamento desta, reserva-se o direito de reter o valor contra o
crédito gerado pela Contratada, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, e/ou
cobrar judicialmente se for o caso,

17.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17 .2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

17.2.5. As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4, poderão ser aplicadas juntamente
com a do subitem L7 ,2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, îo prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
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17.2.6. A parte que inadimplir o presente contrato, dando causa à sua rescisão, responderá pelas

perdas e danos ocasionadas à parte inocente, as quais compreenderão os prejuízos diretos
experimentados e bem assim os lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da inadimplência
contratual.

18 - DO CONTROLE, AVALIAÇÄO, VISTORTA E FISCALIZT$ÃO:

18.1. A execução do contrato será acompanhada e frscalizada por pessoa autonzada pelo Departamento de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Marmeleiro, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

18.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do

Contratado poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora estipuladas.

18.3. O Contratado facilitará ao Contratante o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e
prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do Contratante designados
para tal fim,

18.4. Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo direito de defesa, nos termos das normas
gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos.

19 - DAS OBRTGAÇÕES OOS PRESTADORES DE SERVrÇOS:

19.1. 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 e, ainda:

19,2. Realizar os trabalhos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretora do
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Marmeleiro.

19.3. 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 tributárias.

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

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

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

19.5.2. Não ceder ou transferir para terceiros a execução.
19.5 .3. 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.

19.5.4. Emitir relatório mensal, para o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
contendo a prestação dos serviços realizados, a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas

contas da pessoa jurídica.
19.5.5. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou effos na elaboração desse

faturamento, quo redundem em aumento das despesas ou perda de descontos.
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19.5.6. Ser rigoroso na pontualidade da execução do serviço, não prejudicando os objetivos da

municipalidade,
19.5.7. Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante e execução para as devidas

averiguações.

20 _ DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO:

20.1. A frscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes não exclui
nem reduz a responsabilidade do Contratado nos termos da legislação referente a licitações e contratos

administrativos.

20,2. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos

relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 daLei 8.078, de 11.09.90 (Código de

Defesa do Consumidor).

21 - OBRTGAçÕES DO MUNrCÍprO:

21.1. Pagamento conforme item 11, desde que atestadas, após liberação da Diretora do Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hldricos.

21.2. Vistoriar, periodicamente, os serviços do prestador, visando verificar a manutenção das condições

satisfatórias constatadas por ocasião da contratação.

21.3. Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços, conforme item
t9.

22 - DTSPOSTçÕES GERATS:

22,1,É, facultado à Prefeitura Municipal de MARMELEIRO, Estado do Paraná, solicitar a atualização de

qualquer documento relativo ao presente Chamamento Público.

22,2,Resewa-se o município de Marmeleiro, revogar ou anular este Chamamento Público nos termos do

Art. 49 da lei 8.666193, no seu todo ou em parte.

22.3. Aproponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO
e terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto do presente Chamamento

Público, isentando o MUMCÍPIO de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

22.4, Ao participar do presente Chamamento Público, a proponente assume integral responsabilidade pela

autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da Lei,
por qualquer inegularidade constatada.

22.5. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento Público e as condições para atendimento das

obrigações necessarias ao cumprimento do seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por

escrito, encaminhado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, na Av. Macali, no 255, fone

(46) 3525-81 07, CEP 85.61 5-000.

22.6, Das sessões públicas serão lawadas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de

Licitações e proponentes presentes.

23 - ANEXOS DO EDITAL:

ANEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO II _ MODELO DE REQUERMENTO PARA INSCRIÇAO NO CREDENCIAMENTO

ANEXO rrl - MODELO DE DECLARAÇÄO tTNFICADA
ANEXO rV - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ANEXO V _ MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIPAI\4ENTOS

Marmeleiro, 24 de maio de 2022
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ANEXO I

TERMo nB nnrBnÊNcIA

I - ESPEcITIc¿.ÇÃo Do oBJETo:

1.1. O objeto do presente termo é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS ¡ffniOICnS para

execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, oórregos e áreas de propriedade do
município de Marmeleiro.

Item Quant. Unid. Descrição
Valor Mr
quadrado

Valor total
para período
de 12 meses

0,75 I12.500,0001 1s0.000 m2lano

Contratação de mão de obra para execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,

parques, córregos e áreas de propriedade do
município de Marmeleiro.

1,2. O valor máximo estimado para os serviços, objeto deste certame é de R$ I 12.500,00 (cento e
doze mil e quinhentos reais).

2 -PP.AZO E LOCAL PARA EXECUçÃO DOS SERVrçOS E VrGÊNCIA:

2.1. Os serviços, objeto deste Termo, deverão se¡ realizados (sem ônus de deslocamento), de acordo
com as solicitações do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

2.2, Os serviços, objeto desta licitação deverão ser realizados parceladamente, conforme a

necessidade deste Departamento.

2.3. Após realizada a solicitação formal para a prestação dos serviços solicitados pelo Departamento
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a pessoa juríclica terâ o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
iniciar,

3 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

3.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser realizados de acordo com as solicitações, pelo
período de até 12 (doze) meses (vigência).

3.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.3. As escalas de trabalhos serão definidas de acordo com a demanda e necessidade do
Departamento solicitante. A partir da solicitação do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
a contratada deverá executar o serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

3.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituldos no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.

3.5. No caso de cancelamento de contrato por parte da Contratada, esta deverá comunicar o
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com no mlnimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
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3.6. Destaca-se que serão tomadas providências cabíveis, no caso de ser constatado não cumprimento

de qualquer uma das exigências especificadas neste Termo.

4 - oBRrca.çÕns:

4.1. DA CONTRATADA:

4.1.1. 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 e, ainda:

4.1.2. Realizar os trabalhos somente com autorização prévia da contratante, ou seja, Diretora do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Municlpio de Marmeleiro.

4.1.3. Possuir equipamentos e maquinários necessários a execução do objeto, bem como arcar com

suas eventuais necessidades de manutenção e combustíveis.

4.1.4. Possuir e utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados a execução do serviço,
com aprovação do INMETRO.

4.1.5. 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 tributárias.

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

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

da Contratada:

a. Operar com uma organizaçáo completa, independente e sem vínculo com o Município de

Marmeleiro , rcalizando os serviços, objeto deste contrato, dentro dos mais altos conceitos do ramo.

b. Não ceder ou transferir para terceiros a execução.

c. 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.

d. Emitir relatório mensal, para o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, contendo a

prestação dos serviços realizados, a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas da
pessoa jurídica.

e. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou elTos na elaboração desse

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

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

municipalidade.

g. Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante a execução para as devidas averiguações.
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h. A roçada compreende o rebaixamento de toda e qualquer vegetação, inclusive corte de arbustos a

uma altura máxima de 5 (cinco) centímetros do nível do solo.

i. Quando solicitado o serviço, a licitante deverá apresentar à fiscalização, relatório fotográf,rco

digitalizado e datado, do local onde o mesmo deveút ser executado com três etapas, sendo: antes do início
do serviço, durante a execução e após a conclusão.

j. A não apresentação do relatório fotográfico digitalizado à fiscalizaçã0, implicará no não pagamento
dos serviços,

k. Comunicar à Contratante, no prazo mâximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do

serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

1. Deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, de acordo
com as norTnas de segurança do trabalho,

m. No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

n. Ficará obrigada a atender todas as "Ordens de Serviço" expedidas durante a vigência deste

contrato

o. Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para a realização dos serviços serão

responsabilidade da Contratada.

4.2,DO CONTRATANTE

4.2.1. Yeriftcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade na execução dos serviços
prestados, conforme as especificações constantes do Edital e da proposta.

4.2.2. Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades.

4.2,3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.

4.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

4.2,5, AAdministração 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.

s -DA FTSCALTZAçÃO DOS SERVrÇOS:

5.1. O recebimento, a frscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será

de responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marilete
Chiarelotto e da Chefe da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fernanda Barizon.

5,2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prepostos.

5.3. As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de

Serviços, oitadas acima, prooederão ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao
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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 oconência 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 illcitos.
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ANEXO II

REeuERIMENTo rARA lNscnIçÃo No cREDENCIAMENTo DE pEsso¡..runÍurc¡,

(este documento deve ser elaborado em formulórÍo próprio)

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
¡UnÍnfC¿,S para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas

de propriedade do município de Marmeleiro, objetivando a prestação de serviços especializados, nos termos
do Edital de Chamamento Prlblico n'00212022, divulgado em (data da divulgação).

Informar Agência e Conta para pagamento
A conta deve ser no nome do credenciado

(cidade), (dia) de (mês) de (ano).

(Assinatura e identificação da proponente)

Razão Social

CNPJ

Telefone:

E-mail:

Endereço NO

Baino
CEP: Cidade Estado

Banco: no Agência:no

CiC:no:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor M2
quadrado

Valor total
para período
de 12 meses

0,75 112.500,000l 150.000 m2lano

Contratação de mão de obra para execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,

parques, córregos e áreas de propriedade do
município de Marmeleiro.
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ANEXO III

MoDELo DE DEcLARAçÃo tnvrIcADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ......,......... CNPJ n" ..., com sede na ..

através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein." 8.666193, acrescido pela Lei n.o

9.854199,quenão empregamos menores de 18 (dezoito) anos emtrabalho 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 l4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ............, Portador(a)
do RG sob no e CPF' cuja
função/cargo é ....,........ (sócio administradorþrocurador/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 auto¡idades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula
Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para
o seguinte endq€ço:

E-mail:
Telefone: 0

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

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ..., portador(a) do CPF/I4F sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Chamamento
Público n.' 00212022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

.... de2022
Local e Data

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

de

CNPJ: 76.205.665/000 l -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E¡nail: lisjjac¿tq(qìl¡aunelerf.e.pllgaJ.þ!:¿_lic-rþças0?(¿uitu¡slç.u9.p¡gr¡y-b_r'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



3fu

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

ANEXO TV

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No ***12022

(Chamamento Público N'00212022 - PMM)

O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJA4F sob

on" 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"

4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF/I\4F sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado

CONTRÄTANTE; e a empresa ***tý***, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJA{F sob o

11o ***,t,1., com sede na ,1.,ß'1.*'t,ß, no 'Í{(+'ÿ, Bairro ¡l'¡l'¡1"*'l', Cidade dg '*'F't't<, Estado do 'r'*'l'* CEP {"r*, Telefone
('tì!') 'l"l"l'*'1"*, e-mail:, representada por seu administrador, Sr. 'k*******, portador da cédula de identidade

civil (RG) no *¡ß**'r'* SSP/**, e inscrito no CPF/lt¿fF sob o no 'n'*'r"r"r'd"l'*, de ora em diante denominada

CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições

estabelecidas no Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO N' 00212022, resolvem celebrar o presente

instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

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

disposições contidas neste instrumento.

Parógrafo 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'00212022 e 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 execução de serviços de roçadas
em terrenos baldios, praças, parques, córregos e óreas de propriedade do Município de Marmeleiro,
de acordo com Chamamento Público no 00212022 e de acordo com as abaixo:

Z.?Pelo fomecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
total estimado de RS 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)

2.3 No valor contratado jâ 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 Bancána

Eletrônioa, até o déoimo quinto dia do mês subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a

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

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85,615-000
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Contratação de mão de obra para execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios, praças,
parques, córregos e áreas de propriedade do
município de Marmeleiro,
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3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205.6651000 I -0 1

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

CoNTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS No #'r/2027
(Chamamento Público N'00212022 - PMM)

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 frscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2o O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento
pela vanação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $ I 

o desta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FTNANCETROS
4.l Conforme discriminadas a

cLÁusuLA eUINTA - Dos pRAzos E LocAL IARA Exncuç^Ã,o Dos snRvrÇos E
VIGENCIA:
5.1 Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser realizados (sem ônus de deslocamento), de acordo com
as solicitações do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

5.2 Os serviços, objeto deste Contrato deverão ser realizados parceladamente, conforme a necessidade deste
Departamento.

5.3 Após realizada a solicitação formal para a prestação dos serviços solicitados pelo Departamento de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a pessoa jurídica terá o ptazo de 24 (vinte e quatro) horas para iniciar.

5.4 Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser realizados de acordo com as solicitações

5.5 Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes

neste Contrato e na proposta.

5.6 As escalas de trabalhos serão definidas de acordo com a demanda e necessidade do Departamento
solicitante. A partir da solicitação do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a contratada
deverá executar o serviço no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(â)rnauneleir<LpLee-r*l2l-1-Ligrtrçilq0-21¿¿n:a¡nr-e-þlro¡¡gqtlb¡j - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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5.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.

5.8 No caso de cancelamento cle contrato por parte da Contratada, esta deverá comunicar o Departamento

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência,

5.9 Destaca-se que serão tomadas providências cabíveis, no caso de ser constatado não cumprimento de

qualquer uma das exigências especificadas neste Contrato.

5.10 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 'l'*¡r'{'**,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja

interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, dalei n.o 8.666193, através

de Termo Aditivo.

5.ll Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-separatal
a variação acumulada do INPC, a pafür da data da assinatura do presente instrumento.

cl,Áusrrl,A sExrA - DAS oBRrcAÇÕns n¡, CONTRATA¡{TE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA
através de servidor designado;

6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações
por parte da CONTRATADA;

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

6.5 Verificar minuciosamente, no prazo frxado, a conformidade na execução dos seruiços prestados,

conforme as especificações constantes do Edital e da proposta;

6.6 Comunicar à Contratada, no caso de inconformidades;

6.7 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 Çontratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRrcAçÕns oa coNTRATADA
Compete à CONTRATADA:
7.1 A contratada deverá cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

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

objeto:

T,2Realizar os trabalhos somente com autorizaçãopréviada contratante, ou seja, Diretora do Departamento

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Marmeleiro;

7.3 Possuir equipamentos e maquinários necessários a execução do objeto, bem como arcar com suas

eventuais necessidades de manutenção e combustíveis;

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85,61 5-000
E-mail: li"c-ilaccalÂ)j-rit¡lnelej-rs,p¡gov.br-f-i-cj¡1ca1¡Q-l-(0rr:¡rrlclc!L'.nLg<1-v-þr'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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7.4 Possuir e utilizar equipamentos de proteção individual (EPD adequados a execução do serviço, com

aprovação do INMETRO;

7.5 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 tributárias;

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

exigida;

7.7 AIém das obrigações normais, decorrentes do presente contrato, constituem obrigações específïcas da

Contratada:

7.7.1Operar com uma organizaçáo completa, independente e sem vínculo com o Município de Marmeleiro,
realizando os serviços, objeto deste contrato, dentro dos mais altos conceitos do ramo;

7.7.2 Não ceder ou transferir para terceiros a execução;

7.7.3 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;

7.7.4 Emitir relatório mensal, para o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, contendo a

prestação dos serviços realizados, a fim de estabelecer parâmetros para possíveis auditorias nas contas da
pessoa jurídica;

7.7.5 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou elros na elaboração desse

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

7,7,6 Ser rigoroso na pontualidade da execução do serviço, não prejudicando os objetivos da

municipalidade;

7,7,7 Comunicar à contratante, quaisquer alterações durante a execução para as devidas averiguações;

7,7.8 Aroçada compreende o rebaixamento de toda e qualquer vegetação, inclusive corte de arbustos a uma
altura máxima de 5 (cinco) centímetros do nível do solo;

7.7.9 Quando solicitado o serviço, a licitante deverá apresentar à fiscalização, relatório fotográfico
digitalizado e datado, do local onde o mesmo deverá ser executado com três etapas, sendo: antes do início
do serviço, durante a execução e após a conclusão;

7,7.10 A não apresentação do relatório fotográfico digitalizado à fiscalização, implicará no não pagamento

dos serviços;

7.7.L[Comunicar à Contratante, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do

serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7,7.12 Deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, de acordo com
as norrnas de segurança do trabalho;

7.7.13 No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte;

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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7,7.14 Ficará obrigada a atender todas as 'oOrdens de Serviço" expedidas durante a vigência deste contrato;

7.7.15 Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra para a realização dos serviços serão

responsabilidade da Contratada.

cl,Á,usrrl,A orrAVA DAS SANçÕES ADMINISTRATMS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadirnplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

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

8.1.2 Multa

a) moratória de 0,33%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% (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
deaté02 (dois) anos;

8.1.4 Declaração de inidoneidad e parc licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria 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.

CLÁUSULA NONA - DA FISC ALruAçÃ,o

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

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

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela f,rscalização.

9.2 O recebimento, a frscalização e o acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços será de

responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marilete
Chiarelotto e da Chefe da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Femanda Barizon.

9.3 A fiscalização 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 As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Prestação de

Serviços, citadas acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao

seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será

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

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

de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parógrafo ÚInico
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8,666193,

bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Chamamento Público n"
00212022.

cLÁUST]LA DÉcIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:

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

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

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação

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

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

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

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAs ALTERAçÕEs coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

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

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

CNPJ: 76.205.6ó510001-0 I
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$2o A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira

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

respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRATJDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as nonnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), aLei Federal n," 12.84612073 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 flrnanceiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que

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

financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

cLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçÃO E DO REGISTRO
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 6I, daLei8.666193.

cL^Á.usuLA DÉcrMA eUARTA - DA LEcISLAÇÃo APLIcÁ,vEL
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-seJhe supletivamente os princípios da Teoria Geral

dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁ,usuLA DÉcIMA eUINTA - DA TRANSMISSÃO DE DocuMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

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

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

Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

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

independentemente de suas transcrições.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ 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 CQNTRATADA.

Marmeleiro, ** de 'r*{<'l'¡fi de2022

MT.INICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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ANEXO V

DECLARAÇÄO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que o
responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

AssinaturaNo Nome

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro

técnico de profissionais,

Local, _ de de2022.

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legat)

CNPJ: 76.205,665/000 I -01
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ANEXO VI

DECLARAÇÃo In PoSSUIR EQUIPAMENTOS

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Marmeleiro

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos para os clevidos fins e efeitos legais,
que possuímos todos os equipamentos apropriados e veículo para execução dos serviços constantes no
Anexo I do Edital de Chamamento Público n" 00212022.

(Local e data)

(nome, RG e assinatura do representante lega[)

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
.A,venida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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Marmeleiro, 18 de março de2022.

Parecer Controle lnterno n.' 063 12022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório den" 04512022,namodalidade Chamamento Público n'00212022,

cujo objeto refere-se ao credenciamento de Pessoas Jurídicas para execução de serviços de roçadas em

terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de propriedade do município de Marmeleiro.

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

suas atribuições, passa a opinar.

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

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

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

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

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

O Chamamento Público não se trata de uma Modalidade de Licitação. Entretanto considerando as

disposições previstas na Lei 8.666193 devem ser observadas, visto que a Administração Pública direta e

indireta, não possui autonomia para celebrar contratos para adquirir, vender, ceder, locar ou contratar obras

ou serviços, não podendo contatar liwemente, devendo obedecer aos princípios da isonomia e da

moralidade, sempre visando garantir igualdade de oportunidadepara todos os interessados em contratarem

com o poder público. Isto se dá, considerando especificamente às disposições do inciso XXVII do artigo

22 e inciso XXI do afügo 37 da Constituição Federal, em que as entidades da administração pública direta

e indireta devem licitar sempre que o bem ou serviço por elas oferecido poderem interessar a mais de um

dos administrados.

Sobre o requerimento feito pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente solicitando o
presente credenciamento, a qual justifica a presente contratação da seguinte forma:

o Considerando quelotes vazios emmau estado deconservação representamumrisco sanitário

a saúde pública, pois podem tornar-se criadouros de vetores e animais peçonhentos.

o Considerando que a manutenção de terrenos vazios em bom estado de conservação é de

responsabilidade do proprietário, conforme a Lei Municipal no 1336/2007 aft.14, caput e

parâgrafo único, e a Lei Municipal n" 2.23912014 arl. 26 e 27 , parâgrafo 1o e 2o.

o Considerando o total de 381 terrenos pertencentes ao poder público no município de

Marmeleiro (ARCetil, 2021), dos quais 247 estão vagos, que somados possuem ârea de

307.250 nr3 (conforme anexo I planilha ARCetil), Todavia, iremos solicitar limpeza para a

quantidade parcial desses terrenos, pois no mínimo uma vez no ano se faz necessário realizar

a roçada e limpeza.

o Considerando as condições climáticas e o desenvolvimento dos matos é constante. Onde

recebemos diariamente denúncias de pessoas que moram no entorno desses terrenos que

matam cobras e encontram animais peçonhentos. Devido a isso se faz necessário com

extrema urgência realizar este processo.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
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Considerando não haver no presente momento recursos humanos suficientes para executar o

presente objeto, e que não há concurso vigente para contratação de novo pessoal.

A composição dos preços foi realizada através de pesquisa com empresas do ramo de atividade

pertinente ao objeto da presente contratação, bem como o contrato de prestação de serviços do ano de 2021.

Consta Parecer Contábil quanto à existência de orçamento.

Declaração de adequação orçamentaria e financeira do Setor de Finanças.

Examinando os autos, entendo que os requisitos fundamentais para a seleção de propostas estão em

consonância com as disposições legais pertinentes, afastando condições que possam tipificar preferências

ou discriminações.

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

positivamente, ao prosseguimento do presente processo de dispensa de licitação.

É o parecer

i
dr^r!cr,Y.P- t]-";

Luciana Arisi'

Coordenadora da Unidade de Controle lntemo

CNPJ: 76.205.665/000 l -01
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Marmeleiro, 04 de abnl de2022

Processo Administrativo n.o 04512022
Chamamento Público n." 00212022

Parecer n." 12712022

Assunto: Chamamento Público para credenciamento de empresas para execução de serviços de
roçadas em terrenos baldios, parques, praças, córregos e áreas de propriedade do município,
conforme o requerimento n.o 01612022, oriundo do Departamento de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos.

O Chamamento Público não se trata de uma Modalidade de Licitação. Entretanto,
considerando as normas que regem as contratações pelo poder público, as disposições previstas
na Lei n.' 8.666193 devem ser observadas, visto que a administragão não pode contratar
liwemente, por estar adstrita aos princípios da isonomia e da moralidade, sempre visando garantir
igualdade de oportunidade para todos os interessados em contratarem com o poder público. Isto
se dá, considerando especificamente às disposições do inciso XXVII do artigo 22 e inciso XXI
do artigo 37, ambos do Texto Maior, em que as entidades da administração pública direta e

indireta devem licitar sempre que o bem ou serviço por elas oferecido puderem interessar a mais
de um dos administrados.

Nas palawas do professor Jorge Ulisses Jacoby o Chamamento Público:

"E umaferramenta de prospecção de mercado, de pesquisas de
parâmetros. Pode ser utilizado, por exemplo, pøra verificação de
interesse de empresas nofornecimento de produtos ou serviços, ou
para veriJìcação e cçmprovação de exclusividade na venda de
algum produto, a teor do art. 25, I, da Lei 8.666/93, bem como
para realização de credenciamento de empresas para prestação
de determinado serviço ",

Segundo a doutrina de Joel de Menezes Niebhur o credenciamento pode ser
conceituado como:

"Espécie de cadastro em que se inserem todos os interessados em

prestar certos tipos de serviços, conforme regras de habilitação e

remuneração prefixadas pela própria Administração Pública.
Todos os credenciados celebram, sob as rnesrnas condições,
contrato administrativo, haja vista que, pela natureza do serviço,
não há relação de exclusão, isto é, o serviço a ser contratado não
precisa ser prestado com exclusividade por um ou por outro, mas

é prestado por todos."

Em que pese não se tratar de modalidade de licitação, as disposições previstas na Lei
n38.666193 devem ser aplicadas por analogia. Assim, no presente oaso dove havor autuagão do

,61 .W
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processo, devidamente protocolado e numerado. Deve haver também autorização para abertura,
indicação sucinta do objeto e indicação do recurso para a despesa sem prejuízo das demais
nonnas pertinentes à matéria.

No presente caso, o instrumento tem como objetivo credenciar empresas para execução

de serviços de roçadas em terrenos baldios, parques, praças, cónegos e áreas de propriedade do
município, conforme o requerimento n.o 01612022 do Departamento de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos.

Examinados os autos, entendo que os requisitos fundamentais para a seleção e
contratação das empresas estão em consonância com as disposições legais pertinentes, afastando

condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Os responsáveis pelos setores de contabilidade e finanças informam a existência de
previsão de recursos de ordem financeira e orçamentámaparu cumprir as obrigações decorrentes

das contratações. Denota-se que o valor máximo previsto para a contratação é de R$ 112.500,00
(cento e dozemil e quinhentos reais). O Parecer Contábil informa que há recursos orçamentários
para pagamento das obrigações, especificando as dotações. Denota-se entretanto, que o saldo
cobre parcialmente as obrigações e não integralmente. O art. 7o, 52", inciso lIl, e caput dos arts.

14 e 38, estabelecem a necessidade da previsão de recursos orçamentiários que assegurem o
pagamento das obrigações a serem executadas. Desta forma há a necessidade da adequação da
dotação previamente ao lançamento do Edital, seja reduzindo a meta, ou ampliando a dotação
para o enquadramento legal.

A Lei n.' 15.608/07 do Estado do Paraná dispõe que o prazo de publicidade para o

credenciamento deve ser de, no mínimo, 15 dias úteis e no máximo de 30 dias úteis.
Considerando a natureza do objeto, o edital deve ficar permanentemente aberto. Esta disposição
encontra-se expressa no preâmbulo do instrumento convocatório.

Considerando o exposto, manifesto-me pela continuidade do processo após o

saneamento dos apontamentos, salientando que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo em epígrafe.

E o parecer.

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico
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Marmeleiro, 24 de maio de 2022.

Excelentíssimo Prefeito,
Sr. Paulo Jair Pilati

Conforme Decreto no 3.330, de 2010512022 informamos a abertura de crédito adicional
suplementar para fins de pagamento referente ao credenciamento de pessoas jurídicas para execução de

serviços de roçadas em tenenos baldios, praças, parques, cónegos o áreas de propriedade do município de

Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídrícos,

vinculada ao Chamamento Público n" 002/2022, do Município de Marmeleiro:

r - DADOS DO PROCESSO DE PRESTAçÃ.O DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2,73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs. : Saldo orçamentári o em: 24105/2022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do processo/Ano: 04512022
2s102/2022Data do Processo
Chamamento Público no 00212022Modalidade:
CREDENCIAMENTo DE PESSoAS JURIDICAS para execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas

de propriedade do município de Marmeleiro.

Objeto do processo

ValorMáximo R$ 112.500,00

Elemento de Despesa Fonte
Saldo

OrçamentárioConta
Õrgáol

Unidade
Funcional Programática

0 r15.625,29476 12.01 18.541 0033 2.058 3 ,3 .90.39 .82.02.00

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente, _1_.t
wur¡i"Hiîñ#ffi$Junior

Contador
cRc/PR 07rt52lo-8
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!

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO ND:1237- 12 Pág(s)
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DECRETO NO 3.330, DE 20 DE MAIO DE 2022.

Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências

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

^ 
autorização constante da Lei Municipal - LOA N0 2.752, Art. 80, Art. 10 e Art. 1 1 de 2911212021 , publicada em 3011212021

e LDO No 2.736, Art. 50, parágrafo Unico, de 2311112021, publicada em2411112021.

Art. 10 - Fica aberto no Orçamento Geral do Municfpio de Marmeleiro - Estado do Paraná, para o exercfcio de 2022 um
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.736.716,57 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, setecentos e
dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) com recursos do superávlT financeiro apurado no exercfcio anterior, do
excesso de arrecadação e da anulaçåo de dotaçöes orçamentárias para dar atendimento nos seguintes órgäos e dotaçöes
orçamentárias:

ValorFonteunc ca
03 DEPTO. DE

nistracão e Planeiamento001
0 4.1 22.0003.2.0 0 6. 0 00 Manuten dos Servi

50.000.00Civil 44 0003.1 .90.1 1 .00,00.00 mentos e
000 35.000,00Contribuicões Patronais (45)3.1 .90.1 3.00.00.00

46 0003.1 .90.1 6.00.00.00 Outras S

000 100.000,00Terceiros - Pessoa Jurf rca3.3,90.39.00,00.00
100.000,00000Serviços de Tecnologia da lnformaçäo e Comunicaçäo - Pessoa Jurfdica

160)
3.3,90.40.00,00.00

Humanos02
Recursos Humanos0 4.1 22.0 003.2. 0 0 8. 000 Man n

000Vencimentos e Fixas -3

l rcp
Brasil
D=*

Dlár¡o Oficlal Asslnado Eletronlcamente com Certiflcado Padrão ICP

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

Medlda Provlsória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Munlclp¡o de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://ww.marmele¡ro,Þr.sov.brl no link D¡árlo Oficlal.

lnicio

Página 1
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79) 000 10.000,003.1 .90.1 6.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
SUBTOTAL

04 DEPTO. DE FINANçAS
001 Divisäo de Contabilidade

Contábil e Financeirao 4.121.OOO4.2.01 0.000
000 0.000,003,3.90,40,00.00,00 Serviços Tecno e Comunicaçäo - Pessoa Ju

104
10.000,00SUBTOTAL

E CULTURA06
Divisåo de Ensino Fundamental - FUNDEB

1 2,361.0006,2.01 6,000 Manutencåo FUNDEB 70%
325.516.57Fixas - Pessoal Civil 1013.1 ,90,1 1 .00,00.00 e

Recursos002 Divisäo
Fundamental - Dem

'103Outras3.1 .90.16.00.00,00
000 40.000,003,3.90,39.00.00.00 78

Manutencão do Ensino Fundamental - Demais Recursos12.361 0.2.020.000
116 32.400,003,3.90,30.00.00.00 Material de Consumo

003 Divisäo de Cultura
1 3.392.0 01 4.2. 024. 0 00

000 160.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurfdica
SUBTOTAL

DEPTO. DE ESPORTES07
001 Divisåo de Esportes
27 .812.001 5.2,025.000 Manutencão da Divisäo de Esportes

000 15.000.00alCivil3.1 .90.1 1 ,00.00.00
000 15.000.00Contribuicões Patronais (224)

30.000,00SUBTOTAL

DEPTO. DE SAUDE08
02 Fundo Municioal de Saúde

Saúde1 0,301.001 6.2.027.000
000 149.200,00Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil

987) 0003.1 .90.1 6.00.00.00 Outras
000 300.000.003.3.90.30.00.00.00 al
000 40.800,00Eouioamentos e Material Permanente ¿It

40.800.00ente l1 988) 3444.4.90.52,00.00.00 e

Manutencåo da Atencåo Básica1 0,301.001 6.2.029.000
494 30.000,00Serviços de Tecnologia da lnformaçåo e Comunicaçäo - Pessoa Jurfdica

(290)
3.3,90.40,00.00.00

rcio I1 0.302.0017 .2.028.000
250.000.00Outros de Te

Divisäo de Vioilância em Saúde003
1 0.304.0020.2.033.000 Manuten

000Contribuicóes Patronais (326)3.1 .90.1 3.00,00.00
5.000.00s - Pessoal Civil (327\3.1.90.1 00 Outras S
L027.800.00SUBTOTAL

09 DE NCIA

- _ - -_ -_*_--___-'-f" -"

IGP
Brasil

Dlárlo oflcial Assinado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsórla 2200-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasll

o Municfplo de Marmelelro dá garantla da autent¡cldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.mârmeleiro.Þr.Eov,brl no link Diár¡o Oficial.
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANA

SEGUNDA-FEIRA,23DE MAIO DE 2022 r i ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO No:1.237- 12 Pág(s)

001 Divisão de Assistência Social
08.244.0022.2.035.000 Manute Admin o a Social

000 3.000,003,3.90.93,00.00.00 eRe cÕes (364)
3.000,00SUBTOTAL

10 DEPTO. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Divisåo de Fomento Aorfcola001

20.606.0027 .2.049. 000 Manuten da Divisäo
000 10.000.003.1 ,90.1 6.00,00.00 41

002 Divisäo de Fomento P
Manutencão da D¡visão de Fomento Pecuário20.608.0029.2.050.000

0003,1 .90.16,00.00,00 AS

18.000.00SUBTOTAL

11 RCtO SERV. E TU
Comércio e S001

22.66',t .0 03'|. .2. 0 52. 00 0 Manuten da a
60.000.000003,3.90.39,00.00.00 rca 455
60SUBTOTAL

12 DEPTO. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Divisäo de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos001

18.541 .0033.,058.000 Manutençäo das Atividades da Divisáo de Meio Ambiente e Recursos
Hfdricos

8s.000.000003.1 .90.1 1 .00.00.00 mentos e ens Civil
000 25.000.00Contribuicões Patronais 1466)3.1 .90.1 3.00.00.0 )

000 20.0003.1 .90.1 6.00.00.00 Outras Variáveis -
000 100.000,003.3.90.30.00.00.00 umo 4
000 115.000.00de Terceiros - Pessoa 4763.3,90.39.00,00.00

SUBTOTAL

LEIRENSE DE13
Fundo Municioal de Trânsito001

1 s.4s1 .0035.2066.000 de e a

509 15.000,003.3.90.39,00.00.00 Te a Jurfdica
1

iMO14
Divisäo de Urbanismo

de Urbanismo1 5.452.0036.2.065.000 uten AS

000 30.000.00Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 5223,1 .90.16,00.00.00
000Material de Consumo r c¿r3.3.90.30.00.00.00

100.000.00rca3.3.90.39.00.00.00 Outros
230SUBTOTAL

57

Aft.20 - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar a ser aberto em decorrência de autorizaçäo constante desta Lei,

seräo ut¡lizados recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercfcio anterior, do excesso de arrecadaçäo

e da anulação de dotaçöes orçamentárias no valor R$ 2.736.716,57 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil,
setecentose dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), conforme incisos l, ll e lll, parágrafo 1o, art.43 da Lei

Federal n0 4.320 de 1710311964, conforme segue:

Fonteramátican ional
úIENTODE ADMI03

Dlárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com e

Medfda Provlsórla 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Munlcfplo de Marmeleiro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsual¡¡ado através de

httÞ://ww.marmeleiro.þr.Pov.brl no l¡nk D¡árlo Ofìclal'

ICp
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DIÁRIO OFICIAL ETETRÔNICO

l,tutrllcÍplo DE MARMETEIRO - pan¡,UÁ

SEGUNDA-FEIRA,23 DE MAIO DE20?2 | ANO:VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO lÿ: 1237- 12 Pág(s)

Divisäo de Recursos Humanos
0 4.1 22.0003.2. 00 8. 0 0 0

000 7.000.00Aoosentadorias. Reserva Remunerada e Reformas3,1 .90.01 ,00.00,00
7.000,00SUBTOTAL

DEPTO. DEo4
001 de

laAdmini
000 5.000.00Física 13.3.90.36.00.00.00
000 5.000,00r3)3.3.90.39.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica

st BTOTAL

DEPTO. DE EDUCA( iÃO E CULTURA06
002 Divisäo de Ensino Fu
1 2,361.0006,2.01 9,000 - Demais Recursos

000Material de Consumo 11673.3,90.30.00,00.00
1033.3.90.30.00,00.00 Material de Consumo 168

20.000.00Distrib Gratuita3
103 20.000,003.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ffsica (176)

Manutencão do Ensino Fundamental - Demais Recursos1 2.361,001 0.2.020.000
1 1163,3.90,39,00.00.00 Outros

1 17.400,00SUBTOTAL

07 DEPTO. DE ESPORTES
001 Divisäo de Esportes
27 .812.001 5.2.025.000 Man

000 20.000,00Material de Consumo (230)3.3.90.30,00.00.00
0003,3.90.33,00.00 e Des com
000 5.000.003.3.90,36,00.00,00 - Pessoa Ffsica

SUBTOTAL

08 DËPTO. DE SAÚDE
Fundo Municioal de Saúde02

I 0.301.001 6.2.029,000 Manutencáo da Atencäo Básica
30.000.00Civil 4943.1 .90.1 1 .00.00.00

1 0.302.0017 .2.028.000 Man un t-
100.000.000003.3,72.30.00,00.00 e

003 Divisåo de Viqilância em Saúde
10 n

0000.00 S de Terceiros - Pessoa
ressoe Jurfdica (335) 0003.3.90,39.00.00.00 utros

SUBTOTAL

DEPTO. DE ASSI
001 Divisão de Assistênci¿
08.244.0022.2.035.000

3.000.00000P ns e Des com3,3.90.33,00.00.00
3.0SUBTOTAL

IA E ABASTECIMENTODA10
001

rfcola.2.049.000 da o
i) 000Fixas -3.1 ,90.1 1 .00.00.00

Pecuário002

tGp ] Diário Oficlal Asslnado Eletronicamente com Certlflcado Padrão ICP- I o Muntclpio de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste 
l

EÉSn ' Bras¡l e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a , documento, desde que vlsuallzado através de

D:Þ r Medlda Provlsórla 22OO-2 do Att,10e de 24.08.01 da ICP-Brasll http://www marmeleiro pr'eov brl no llnk Dlárlo Oflc¡al'

Página 4
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DIÁRIO OFICIAT ETETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ
SEGUNDA-FEIRA,23 DEMAIO D82022 j ANO: VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 1237- 12 Pág(s)

20.608.0029.2.050.000 n Pecuário
0003.1 .90.1 1 .00.00.00 SE Fixas - Pessoal Civil

SUBTOTAL

't1 DEPTO. DE INDUSTRIA, COMERGIO, SERV, E TURISMO
001 Divisåo de lndústria

Manutencäo da Unidade de lndústria. Comércio e Seryicos22.661 .0031 .2. 0 52. 0 00
000 10.000.003.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 453)
000 5.000,003.3.90.40.00,00.00 Serviços de Tecnologia da lnformaçäo e Comunicaçäo - Pessoa Jurfdica

(456)
15.000.00SUBTOTAL

DEPTO. MARMELEIRENSE DE TRANSITO13
001 Fundo Municioal de Trånsito
1 5.451 .0035.2066.000 E n

509 15.000.003.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo (516)
15.000,00SUBTOTAL

TOTAL GERAL

Alínea da Receita Fonte Valor (R$)
344 40.800.002.4.2.1.50,0.1.07.00.00, 00.00 Rec. S 107 t2

TOTAL

Fonte Valor (R$)
000 2.008.000.00Superávit Financeiro Apurado no Exerc[cio Anterior
101 325.516,57no

TOTAL 2.333,516,57
2.736.716.57TOTAL GERAL

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação

Marmeleiro-PR, 20 de maio de 2022.

^ PAULo JA|R PTLATT
PREFEITO DE MARMELEIRO

EDTTAL No 90, DE 20 DE MA|O DE 2022- CONVOCAçÃO DO PROC
stMPLtFtcADO No 01 12021

ESSO SELETIVO
I

O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes legais e considerando o disposto no Edital
no 28, de 31 de março de2021, que trata do Processo Seletivo Simplificado 0112021,

CONSIDERANDO a classificação, resultado final e Homologação, divulgado pelo Edital no 36 de 5 de maio de 2021',

CONSIDERANDO a ausência de titular no cargo efetivo pela exoneraçäo da servidora matrfcula 1686-1;

CONSIDERANDO o término de vigência do Contrato Administrativo no 1212021 em 1910512022, contratada matriculada
sob no 1 866-0;

CONSIDERANDO a desistência da candidata classificada em 80lugar, inscrição n0 339 convocada no Editalno 89, de 19

de maio de2022,

RESOLVE:

1 rcp
Brasil

Dlárlo Of¡c¡al Assinado Eletronicamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsória 2200-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlcfplo de Marme¡elro dá garantla da autent¡cidade deste

documento, desde que vlsualizado através de

httÞì//ww.marmeleiro.or.Eov.brl no l¡nk DIárlo Of¡clal.

L¡rLcrc

I
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po peneN.Á

Marmeleiro, 24 de maio de 2022,

Parecer n'034/2022

Para:
Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, o Edital de

Licitação na modalidade Chamamento Púrblico n'00212022, destinado ao CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques,

córregos e áreas de propriedade do município de Marmeleiro, nos termos da Lei Federal no 8.666, de21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores e demais legislação pertinente,

Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação para as providências necessárias.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E¡nail: licitacao(â)¡nar¡neleiro.pr'.e9y.brlJ-qjf4g3A02@marnreleiro.p¡gov.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICiPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po peReNÁ

Avlso DE cHAMAMENTo púgl,rco N'00212022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 045/2022-LIC

O Município de Marmeleiro, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito,

através da Portaria no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, torna pública a realizaçáo

deste Credenciamento de Pessoas Jurídicas para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios,
praças, parques, córregos e áreas de propriedade do município de Marmeleiro.

O Edital completo poderá ser obtido no site da Prefeitura de Marmeleiro, no ícone LICITAÇÕES, a partir
do dia 25 de maio de2022, sendo que os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação

até o dÍa 22 de junho de 2022 às 11:00 horas, ou qualquer tempo, no setor de licitação no endereço:

Avenida Macali, no 255 - Paço Municipal - Centro - Marmeleiro - Paraná, CEP: 85.615-000. A abertura

dos envelopes será dit22 de junho de2022 às 14:00 horas, no endereço acima citado.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão
Permanente de Licitações, no endereço acima citado, pelo telefone (6) 3525-8105 I 8107 ou pelo e-mail:
Iicitacao@marmeleiro.pr.gov. br.

Marmeleiro, 24 de maio de 2022.

/.,r
('c.-clS Ju'bL
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 01 /1012021

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: ü,c-i!ac-tq@uasns!-e-i¡¡p.¡*CqLb{.iJlç{-4ç4402ú)nrau:.rs!,rilo.p-l:,sgy.þ¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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E5IÄDO oo pnnnnÁ cNPJ 7ó,205,óó510001'01

Av.Macoli, zss - cx,Posta| z+ - Fone f Fax (+ø) gSzS-8100 - cEP 85ó15-000 - MARMELE/RO - PR

PORTARIA NO 6.597,D810 DE OUTUBRO DE2021.

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

o pREFEtro Do It¡uru¡cfplo DE MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art.
51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

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

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrfcula no 1824-4:
ll- Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrfcula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrlcula 1 1 '16-9;

lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrfcula 1 194-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrfcula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço priblico municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente,

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

contrataçöes;
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 licitaçäo ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestaçäo;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalide@lrFFRE COM
licitantes, salvo quando houver suspeição ou impedimento; O CRIGINAL

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitatório.

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

Art, 4" O trabalho dos membros detentores de cargo
remunerado pela gratificação prevista no art. 33, inciso l, da Lei no 2.0
de setembro de 2013, observado o dísposto rros $$ 30 e 40, do mesmo artígo.

www.marmeleÍro, pr. gov. br

URA
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ESTADC) UO p,lRtnÁ CNP,| 76,205,665/0001-01

Ay,Møcøli, 255 - Cx,PostøI 24 - Fone I tax (+ø) tSzS-s100 - cEp 8sórs-000 - MAKMELETRo - PR

Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020.

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

Marmeleiro, 1o de outubro de 2021 ,

R PILATI
de Marmeleiro

CCINFERË CCI.r
O CRIGINAI.

1 û þlÁii 2022

Publlcado no DOE de Edição no 1083, de 1o cle outubro de2021

P

w.w.w. marmeleiro.pr. gov.br
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Glassif icados,/Atos 0f iciais Quarta-felra, 25.5.2022 - N. 7.459 JORNAL DE BELrRÃo 1056
PONTOS

COMERCIAIS

VENDE.SE

Vendo Sala Comerclal Tór-
rea em Pato Branco-PR, no
Centro 1 70m,, 2 banheiros. A
Sala está alugada. - Tratar (46)
99971 2001 .

SOBRADOS

bË.1U J.liriEüiilrù)ii[iit.g
VENDE.SE

rMõBmRrAõHAVEwENDE
SOBRADO, loteæm417m2, Com
2 sultês, 1 banhelro social, Z sa-
las, Cozinha, Garagem para 3
canos, 2 churasquelra, Cober-
tura dezlnco, Tudo com laje, La-
vanderia Sacada 2 portõesel+
trôniæs Por aponas 500.000.00
mll rsals lnterêssados entre em
contato com a imoblllária Cha-
ves e agendo sua vislta ligue pa-
ra 99978€460ß05$3999/3523-
7964ou 99935.12 14 CREC|J2040

CONDOMINIO RURAL, LO-
CALIZADO NA LINHA NOVA
SECçÃO COM 1.000 M,, con-
tém água de poço artesiano.
VALOR R$ 65.000,00. Da-
leffo Corrotor creci f 20955;

t Tt rl 
^ 

AssoctAçÄoREG|oNALOESÂüDEOOSUDOESTE

/t U \ \r CNPJ 00.333,678i0001.96-Fono/Fax (0Xx46)3s24.S335

¡II\ù ù *" "'3ËË;!13[i.;;'¿:l?;ll'l3J¡?î',ïT#n*T' 
n'"'

01.RElFtcacÄo pE EDTTAL
E0tTÂL oE tNExtctBlLtoaDF oE LtctTAcAo N..00?/2020

cHAitAtýENTo púELrco N' ooÿ2020

llêtn,'8.666/93 rr1.21/10tn..t0,520/02)

oBJETo: Cr.doncldmorto p6r!o¡Jorldlc! elpôclãltádâ am rrûlCo ho6pnâl¡r, com pil.
odd¡d. n. cork.t!çto d. .ñÙd.do. ntinróptcr¡ lom fln. tucnflvo, . .nild.do¡ pd;..
dr! !.m Ínr lucruflvo!, prã ! ¡oâilräçto de dru4t$ otd¡vr!, d. húdt¡ . [tb cff;torl
drdo, quo ..do ofodrd!! ror p!.t.ntû! d6 2t nunf¿tplo! do conlo.chdo! ¡ A!!oclâ.
ç¿o Rlglon¡l do sudoolh-AR38

Sagu€ !6 aelulnle! ratlflcåç&6 do ednût 6nì eptpEl6:

EXfRATO OE COñTRATO N. t90/2022
tNExtcrErLroaDE oE LtctracÄo M00il2022
cHAMÄMEt{To prjBLtco N. ô01t2022

.conhrtrnt!: AssætAçÁo REGI0NAL oE sAúDE oO SUDOESTE.
cônrrtld!i UTZER SERVCOS MEDtcos LIDÀ
oh,oror cREDÈNctÂMÈNTo DE EssoAs JURIOtCAS ÊSpECtaltäoas NApREstAcÄouÈ mnril!!, cq$ rârluç6! ts drrro n6 rnddrçd pDnllronst, do¡ em¡ri¡¡¡
rnr6r6lådâ¡, oblóilvrÉo tEdcr ! d6m!¡dà do! prclontà, do SUS oilundo! do! 2Z
mu¡lclpþ! ¡nhgE-nlrs do Fn!örcto d6 Arræt6çâo Frltorul ¿. S¡,¡¿¿ ¿o Sì¿äüi , ARSïpdop!ildodê 12 (do¡ê) m¿!6.
Pruo: 19/05/2022 - 15/0?2023
Foroi Con6úâ do Fr.nckø B.lkåo/pR.

Fcndeo &hlo, 10þfl022.

FrcaR0o ÁNrôtro oRrNÁ
P¡ESIDEMEiÀR8S

ilTßATO 00 
^Dftvo 

AocoNlRÁfo f,' lIat¡ot!
Þ¡ËoÀo pnc3Eflct^LoE ucfAÇ¡o f, o¡u¡ot9
Conrdrnro: 

^ssct^çÄo 
REcto{Ât æ 6^úoE Do gU0oE6TE

conrùr!dr' iloB 9tSfc{^s DE tNFonM^côEg Lr oÂ
Otloro: hùtlo ú 0r (qù!Ío) io6 rfiilb¡ dc ¡.dç0, øñ ¡ hDrú^trøo 0 tcônF d! uo ñ0ß¡t d!rd.ñ. do oùúo publoj arrñ.rd¡ dþ,hr. Moñro, ri rar, n"i q.i,.Çifiå. h;;ì"ö;iå:
V.ror ß! ra m@ ldôbrEù ñ
Prror S{uð L6rt.ndo.
Fo6rCoñr@ ó Fdñdlco &rdff,
Fhnc[o &kto. 21 d! mato do 2022.

RtcaRDoÂNToNto oRltilÃ
PFESIæilIUÂRSS

/ý

VENDE.SE SALA COMERCIAL

, COM GARAGEM, EDIFICIO
PREMIUM PARK fEM FRENTE
Ao coLÉcto cLbRtA). TRA-
TAR (46) 999Í-1011.

99971-0151 99921 -6288;

VENDE-SE LOTE URBANO
JD, SEMINÁRIO II COM 3OO
m¡ (12X25) Rua Bélglca - Valor
R$ 110.000,00 , Daleffe Corre-
torcrecif20955: 99971-
0151 99921-6288;

OPORTUNIDADE DE COM.
PRA - VENDE-SE LOTE EM
CONDOMÍNIO RURAL LO.
CALIZADO NA LINHA NO-
vA sEcçÃo coM l.8so Mr,
água de poço artesiano, po-
mar de frutas, contém 01 ca-
sâ dê 90 m, e 01 barracão em
estrutura metálica com ,l17 m'
VALOR R$ 350.000,00. Da-
leffe Corretor creci f Z09SS;
99971-0151 99921-6288:

^d, 
20 Â comlss¡o será

Lote no Condomfnlo Mau-
peimal no KM I em Franclsco
Bellrão, com 216 m,. Troco por
câr¡o ou moto do mesmo vâ-
lorR$ 35.000,00 mit. Venda no
dinhelro 30.000,00 mll. Aber-
to a negociaçöes pelo Whats
99130-3310 ou 99107-3235 .

Fnndi6&ilrào/PR,24 d! ñ¡lodo 202i.

EDNA APARECIDÀ 9ÀNIOI TOUI9
PßE9IDEIEOACPL

REsoLuçÃo N. sztzo22
OAIA: 24 do målo do 2022.

SÚMULA: De6lgnã comts3ão
análbs lécnle de pêdldoB do r€equlllbilo

contslos
prcçor dos
com eslå

Assôc¡3ç!o,

Prefeitura Municipal de Realeza
AVIso DE LICITAçÄo

A PREFEITURA DE REALEZA, Êstado do paraná, toma púbfico e Daru conhoctmsnto
00s nt€rssados qugfarå reallzãrLlcllaçáo, na sogulnlo modãlldada e caraclsrfst¡øi:
y99l!10{9F, ToMADA oE rneços H'. odzõze . ÞiotÈóõo lröäÄiönì0,
124/2022 - TIPOi MENOR PRECO pOR |TEM

3ii¡1o; 3fi ÊTi:ff 
"',i 

f;:ß.,llJT[1,å1'Àffi f,i"l'1,,îjü,,,fl ,,"x tTJIff Í1,"1 T::
raDgrscroås nosb tnglrumonlo, ñsñorlal d.sdlivo, planllhã orç€menládå, ;on6råh;
9 

proþlos.de æodo com as quanldãdo a nææil¿a¿e ¿à bii.rrii¡¡l,nläiåi ää
Educaçåo. Cullura I EsDorts.
ABERTURA: Dls t0 do Ju¡ho. à! Og:O()h
LOCAL: Sede da Profollura ds Roaloza.
FORI\¡AIIZAçÄO DE CONSTJLTAST O ret€rtdo od¡tal poderá srobildo lunto ao Sotordå
Llcllações.do Muntctpto de Rsat€za, â padtr do dta 2å ¿. t,t"lõ a,Ëiidä i-rä,¡"iã *
p00renr0 0a Hretelu€ 0u alravósde sot¡c¡tecåo via g.mall: llcllaæ02@rsal0za.pr.govbr
Roãleza, 23 de Malo de 2022.

JOSIÁNE ELIAS DASILVA
pres, Comlssáo d6 Llcllaçõ8

0ñ lHç& dô lñÞ6ú0ú¡ Þm órcndd ¡r ¡msldåd¿¡ d.

nôv. roil!.Ýfnb ô quilro Gonhvoit.
ftsr, ffi hld!ñ otd¡zmt!UmtÐ!m

Fr¡ndø B.lldo,24 do m.tódr¡O2 

RtcARoo AilIôNto oRTt[À
PRESIDENTHÂfigS

Prefeitura Municipal de Nova Prata do lguaçu

^uso
oÈ

sàúdt

E5 [lD^ . GNPJ Nô æ,t25,¡20/o0ot-A3, pilr os tbn, do

TERRENOS

li:'rn{;,9ffi!t',fi¡.ryRE[æí.îüf

VENDE-SE
OPORTUNIDADE DE COM.
PRA. VENDE-SE LOTE NO

OPORTUNIDADE. VENDE-SE
uma área urbana de 9.230mr,
na Rua Alagoas, proximo ao
Coléglo Alfa, na quadra dê-
pols da Rua Clevelåndla, Va-
lor R$400,00 m'z. Contato -
(40) 99972-0405.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Avlso DE CHAMAMENTo púBLtco N"002/2022
pRocEsso ADMTNtSTRAllVO N" 045/2022.1tC

0 Munlclpto dB Marmet€ko. alrav¿s dâ Comlssåo pemanenle dã llcfiæá0, desionada
pelo Profello,6kâvás da Podãr¡a n06.597 d€ pilmsho de oututro ¿e ¿ols rål e vintei u.
loma públi4 a r6âl¡zrção dosl6 Crod€ndamôolo de pøSoas Juldlø¡ para exeCUCåode
s€Mçd 00 roç€das 6m l6rsn6 baldlos, praças, [Þrques, cónegoS e áreaS de piOprlo-
dad€ d0 munlclplodg l\¡amslsko,
O Edllal complelo poderá ser obltdo no sitô da prefsltura de l\¡armeteho. no l6ne LlCl.
TAçOES, r partk do d¡a 2s de mato de 2022, ændo que os InteræsaOø aevãiåãää-
80nlâr 6 documontaçåo parå habilltsçåo sló o dla 22 de lunho de 2022 ås lfioo hoias.
0u qualquôr lompo, no selor ds llc¡laçåo no endsroÇo: Avsnlda l\¡acall. nô 25S _ pec;
Munlcþal - Cônko - Mameteko - paraná, CEpi 05.615.000. A abortur6 dos envoboåg
seJâ diã 22 delunho d€ 2022 ås 14t00 hores, no endgroço aclma cllsdo.
lnfomaçö€s adlc¡mãis, dúvldas s pedtdG d€ esclârechenlos deveråo sor dirioldos à
comrssh Pgmsnonlo de L¡cllaçöos. nosnderoço actma c¡lãdo, p€lo lelefons (46j 3525.
I 1 05 I 8107 ou p6lo 6.mail: llcltÁ:ao@marmeÞló.pr.govbr '

Mamslelro,24 d€ malode 2022,
Rlffrdo Flori

pr$¡d€nls da CpL
portårla 6.S97 dô 01/t0/2021

AVtso DE Hot\4oLoGAçÄo
PREGÄO ETETRÔNICO NOOI9/2022- PMM - EXCLUSIVO PARA[,IE E EPPpRocEsso ADtr¡tNtstRATtvo N. 025/2022-LtC

ì|ODAL|DADET Rog¡sko dô preços.

TIPO: Meñorpreço unláilo porlíem.
TomapúbllcaaHomotogaçáoeAdludtøcåôpreqåoÈbkônlconô019/2022_pMM .,ilô
obje9åqonlGtação de ompræ parapr6taiåo de serutçæ de topoqratia. ate;jeå-
90.9 rdados d0 Depatsnenlo da Admlnlslraçåo o planslâmenú. As empræashabi[. ,áo:
A.ehpÌosa OESTE LOCAçÄO DE MAOUTNAS E EOUTPAMENTOS LtoA. tnscrita no
CNPJiMF sob o n' tts04'898/000i.St, ven6dora no¡ trenrO¡, Ol, oe, öi.ï¡ ã öõ
per6zef,d0o vatd lolal d€ R$ 92.998.35 (noventa o dols mil e novæËntoi e norendÀ
0il0 r88ß e tilnla e clnco cenlavdì.
A gmeqs!-0^E_F¡y-E¡!,tOeOCUi.n e SenvrçOS IMBjENTA|S, tnscrits no cNpJ/[.4F
30b o n' 2E,608.725l0001-86, vsncâdora nos ¡lsn6 10, tf o 12 porlazsndo o valor iot;t
de R$ 6€.899,91 (wænta o otto mil 6 otrocsñto o noventa eïove reeii á nðvàìiã
qualroænlâvos).

l-9lLgs--9Fg!,¡APA ToPOGRAF|A LToA, tnscrfia no CNpJ/t¿tF sob o n.
32.654.641/000140, vercedord n6 ltons 01.02 ô 0l pertazenUo o vaior loia ae n$
15.700,00 lqulnzo mll o sto@nt6 reâts),

Mam€tetrc,24 de matode 2022.
PeloJahpilatl

Prefello

RrcÁRDo oRTtNÃ, pREstDENfE EM ExERclcto DA aRss .
AssocraçÃo REG|oNAL DE sAUDE Do suooEsrE, No uso DE suÀs
AlRtButçôEs LEcAts EM coNFoRMÍDADE coM o ESTATUTo:

RESOLVE:
Âil. 1o Nomeâr@mltsão permanonlo paÉ reallar ánóll3ã técnlcâ dos ped¡dos
dê ¡êsqulllbilô econòhlco llhEnc€ko 6 roåJustê d6 prâços do! conlrstos
âdmlnbùåtlvos flmâdos com eslá As30cleç!o.

Arl. 30 - O pr.zo máx¡mo parã conclusáo dos kabâlhor d6 comlssão 6erá do go
(novênlB) dlá3.

Ad. 40 Esla relotuçåo t6ñ ÿslideds d6 3OS (Ía¡€nlos 6 !e!senl¡ 6 cinco) d¡rs
o epll€-sô aog pro@dlmenlor inlclâdos após s d¡la d¡ sua pubticâção;

Gsbfnolô do Prgald€nte d¡ ARSS
Sud@!16.

As6oclsç¡o Reglonat d€ 5eúd€ do

RrcARoo fiÌF¡i"llili'--.
ÂñroNro oRtlNA.El¿i::"r'*n::'

o2mrilezi llË.ü:rìiþ_.-.
Rtcârdo Âd[ðí]äúñthâ

Pó!ldshtc

REsoLuçÄo N", s3/2022

DAIAI 24 DE MAIo DE 2022

SúMULA: Comtã!ão Elpcclåt Tácntc!
coñ!uiltv. Brpâdn. dâ ARSS.

RrcARoo At{ToNto oRTtNA, pREstDENTE DA assoctaçÃo REG|oNAL
DË sÂt DE Do suDoEsrE, No uso DE guag lrnleurç'óes uolrs e,
EM COT{FORMIDADE COM O EÊIATUIO DA ENIIOADE

RESOLVE:

AÉ. 1.. Nomear os mrmbror ábalxo 6specfllc.do! psrâ lntogGrom s Comlr!åo
ErÞêcl.l l¿cnlo ConsulttE Blpåilt. de Ar!æt!çáo Rcgionrt dc Sarldc do
SudoÈ!lo,

Ân. 60 Esk ¡66oluç¡o ênts êm vlgor nã d¡le de 6ùã publlcsção, prodùzlndo

g 1. A Prôã¡dènclã dâ Comt6são !6rá €rÊrctd6 psto ßembro iltutå. pilmsko ,o_
lâclo¡6do:

S 2ó Nå susènch ê lmpãdlmeñto do iltular ds presidénclâ. s mesnìã será ex6r.
cldå frrlo lcgundo mombro rôtac¡onãdo

Â{. 20 Esla R€lotução sub6t¡ùt a Rosotuçãô 066/2019.

Arl. 3o Eslâ rseoljçåo €nkd em v¡ga' nã dÃlã do ou6 pubttcsçåo, produzhrdo

G6blnêlo do Prostdonto dá ARSS -AsioclâçEo Rogtonat de Saúde do Sudôos-

AVISO DE HOMOLOGAçÄO
pREcÄo ELETRôNtco No o4ono22 _pMM

PROCESSO AÐMINISTRATIVO Nô 063/2022.LIC
Tlpo: M6nor proço globat por ll€m.

Tomá públlca a.Homotog!çåo eAdludtcação pregto Etolrôntco no 040/2022 _ pMM, @lo
obleloé I Conkslsf¡o de onpres pûs aqulslçlo da dols wfculos (do llpo mtnhdo
c4amb€) nov6 (zero qullômrko), sndo um para o Depadomenl; de Àgricullura e
Abæl€dmenlo e un para o-Departåmenlo dÞ Maçáo e Obra!. Aompr# haËlllt6da á:
A 6mpr6a |NGA CAM|NHoES LIDA. tnscilta no CNpJnvF sb o ;. 2J.000.729/00ôi-
00, vsncsdora no lt€m 01 p€lazendo o valor tolal d6 Rg 

.t,260.000.00 
(um mlhã; e

duzenlos o s$snla nll reals).

Mamelolro, 24 de malo de 2022.
Paulo Jãk pltafi

prslolto

AVtso oE HoMoLoGAÇÃo
PREGÃO ETETRÔNICO N'O¡ZIZOZZ. PVI,,I - EXCLUSIVO PARAIVE E EPPpRocEsso A0MtNtsTR^llvo N" 047/2022.ltC

MODi\LtD/trDE: Regtstro do p¡eços.

_ ïlpo: l\,lonor prsço unjtárto por ilem.
Toroa públlcâ a l lomologaçáo e^diudløção prcgão Elêkô¡lm no 032i2022 _ pM[,I, cujo
ob¡olo ó e Conkelaçåo de €mprosa do engenhâila espcctâilzade sñ 6tud6 goofu;l.
cos,.naø a orocução do soNlços dê reconhoclmonlo do solos por melo do ;¡dagem
rolallva. A empresa hablillada é:
Acmpresa JULLIAN L STULp E CtA LTDA, tnsilta no CNP.J/MF sob o n. 23.764.66 1 i 000 I _

99, vencedora no llem 0f, perfazendo o vator total de R$ 42.000,00 (quarenla;dol;;il
o olloconlos roâls).

Maholoho,24 do ma¡odo 2022.
Paulo Jal¡ Pilatl

profeito

ü;;;n;;;
GEW, ørã

UilD

Erhl¿llù

B
r40.912,00ns 20076¡m

dã
@

öÞ!,2UU,Jö9.20 Prôgldénle
u4ì,392.649.42

Membro
059,26G.90S-27 M€mbto

pltDFErr'0nÄ MUNtcf fÁL Dl, RDALÍIZA
Àvtso DE Ltctr^c^o

coln lcôr c scus rcspcct¡vos
ûdo[dos c sncNos, podcrtl scr

coucrcl¡|, oil
cxûmlnudù no c¡dcrcco oci¡ìû ¡nd¡codo.

hordr¡o solicirodá rù$,és tlo c-m¡il
llcihcao2fr¿rcâlczn.Þr,tov.hr,
osolrrcclnrcnto dcvcr¡q g"t

lnfo¡máçòcs ndicloln¡s, dúv¡dos
cnco[r¡nh¡(los ò Com¡s!l\o dc

e pcdidos dc
Llollryùo no

cndcrcço ou c-moil ûc¡ntû mcnc¡o[ados - lclctbnc 4ó i5d]-l t22.
Rcnlczl, 24 rlc lvfaio dc
fQ!¡rtrc lrliùs df, Sllÿo

2022.

Locol do
Olict0

Oblcro Qurntidndc
r unidudc
dc n!edldr

ftmzo dc
cxcc[çào(di{$)

ScdD 158,09 nì2 t20

^vrso 
DE LrCtT^ÇÀo

EDtT^L DE CONCORnÊXCt,{, X" Ol¿O:z

ì-oc¡l
do Objcto

QurtrtldÂdc .
unftl¡dc dc

mcd¡da

PrBzo dc
cxccuçÃo

ldhcì

24 do Mrio dc 2022.

nno dc 2022, nr Ruo
coNcoRRÊNCtÁ,

*gulÍlcG)

anqos, podaÉ
concrclnl,

lnfomûç0er adlclontl!, dttvld¡s
c¡cqmlnhodos à Comlssto dc

c0m teoa geuS

no
almvéssolicit¿duouhorfuio

O N,fùtricfÞio dc
27 dc Junho do

Ilqlcz¡ romn público qilc fûd rcdizûr, òs 08100 horu do dir
Bù¡lo do Brunco no 3502 cil Relca

Prmná, Brarll, loh rcglme de cmp¡tlbdn Dor Drcço
tipo nrenor pruç0, preços fìxos c sil Nrjrstc, dr(r)

qdË[dos o scr cxrnlMdr cndffcço rclnla índicado, no
do c.mail

lloll"rcro2@rulca.pr.gov.br. c p.didos dc
caclsrcchnmlo dqvcrgo sr Llcltaçûo no
cndcrcço ou c-mril rciñs ncncion¡dos - Telcfonc 46 35431 122.

MUN Re/tLEZA

PRE9IDENTE

l2

T'UST
24 ¡0¡2,

t50



/u.-.-<
057

Bnlíi=Pü

@
DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA,25 DE MAIO ÐF,2022 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO N": 1239- 26 Pág(s)

AVTSO DE HOMOLOGAçÃO PREGÄO ELETRONTCO No 03212022 - PMM - EXCLUSIVO PARA
ME E EPP PROCESSO ADM¡NISTRATIVO NO O47I2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
Torna pública a Homologação e Adjudicaçäo Pregão Eletrônico n" 03212022 - PMM, cujo objeto é a Gontratação
de empresa de engenharia especializada em estudos geotécnicos, para a execução de seruiços de reconhecimento
de solos por meio de sondagem rotativa. A empresa habilitada é:
A empresa JULLIAN L STULP E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 23.764.66110001-99, vencedora no item 01,
perfazendo o valor total de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais).

Marmeleiro, 24 de maio de 2022.

^ Paulo Jair Pilati
Prefeito

AVTSO DE HOMOLOGAçAO pREcÃO ELETRÔNICO No 04012022 - PMM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO 063/2022-LIC

TIPO: Menor preço global por item.
Torna pública a Homologação e Adjudicação Pregão Eletrônico no 04012022 - PMM, cujo objeto é a Contratação
de empresa para aquisição de dois veículos (do tipo caminhão caçamba) novos (zero quilômetro), sendo um para
o Departamento de Agricultura e Abastecimento e um para o Departamento de Viação e Obras. A empresa
habilitada é:
A empresa INGA CAMINHOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 23.008.72910001-00, vencedora no item 01

perfazendo o valor total de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais).

Marmeleiro, 24 de maio de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito

AVISO DE CHAMAMENTO PTJBLICO NO OO2I2O22 PROCESSO ADMINTSTRATIVO NO 04512022.
Ltc

O Município de Marmeleiro, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Prefeito, através da Portaria
no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, torna priblica arealizaçäo deste Credenciamento de Pessoas
Jurídicas para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e áreas de propriedade
do município de Marmeleiro.
O Edital completo poderá ser obtido no site da Prefeitura de Marmeleiro, no ícone LICITAÇOES, a paftir do dia 25 de maio
de 2022, sendo que os interessados deverão apresentar a documentaçäo para habilitação até o dia 22 de junho de 2022
às 11:00 horas, ou qualquer tempo, no setor de licitação no endereço: Avenida Macali, no 255 - Paço Municipal - Centro

- Marmeleiro - Paraná, CEP: 85.615-000. A abertura dos envelopes será dia 22 de junho de 2022 às 14:00 horas, no

endereço acima citado.
lnformações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissäo Permanente de

Licitações, no endereço acima citado, pelo telefone (46) 3525-8105 I 8107 ou pelo e-mail:
licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro, 24 de maio de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

rcP
Brasil

Diárlo oficlal Asslnado Eletronicamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medida Provisória22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclplo de Marmelelro dá 8ârantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

httþr//www.marmelelro.Þr.tov.brl no llnk Dlárlo oflclal.
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