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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~::-:::-_;/ 
Rua Bahia nº 85 - Centro - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 ..:-::._;::.. ... "··' 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório nº 016/2013 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial nº 009/2013, que tem como objeto a Contratação de 
Empresas Especializadas em Prestação de Serviços Médicos, conforme especificação no 
Edital. 

Torna-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe às Empresas: 

LOTE 01 no Valor Total de R$-8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais): CLINICA MÉDICA 
OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o nº 04.264.344/0001-69. 
LOTE 02 no Valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLINICA MÉDICA OBSTETRICA DR. 
VIANA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o nº 04.264.344/0001-69; 
LOTE 02 no Valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLÍNICA MÉDICA GMR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31; 
LOTE 03 no valor total de R$-4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais): J. F. TOLOI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.537.523/0001-10; 
LOTE 04 no valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO 
LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº 08.146.072/0001-53; 
LOTE 05 no valor total de R$-2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) : CLINICA DE SAÚDE 
CASEMIRO LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº 08.146.072/0001-53; 
LOTE 05 no valor total de R$-2.000,00 (Dois Mil Reais): CLÍNICA MÉDICA GMR LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31; 
LOTE 07 no valor de R$-1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais): CLÍNICA MÉDICA GMR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31; 
LOTE 08 no valor de R$-4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais): CLÍNICA MÉDICA 
GMR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2.013. 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2013 

PREGÃO, na forma presencial nº 009/2013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 10 de Abril de 2013 , na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria nº 001/2013 e Equipe de Pregão designados pela Portaria nº 
002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresas 
Especializadas em Prestação de Serviços Médicos, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participante as empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 
CNPJ 08.146.072/0001 -53 
CLINICA MEDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 
CNPJ 04 .264.344/0001-69 
CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001 -31 
JOSÉ FAUSTO TOLOI - J. F. TOLO! 
CNPJ 07.537.523/0001 -10 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas que compareceram 
para participar do certame, apresentaram os envelopes de nº O 1 e 02. Iniciou-se então a 
abertura do envelope O 1, contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO Lote 04 no valor total de R$-8.000,00 
LTDA (Oito Mil Reais); 
CNPJ 08.146.072/0001-53 Lote 05 no valor total de R$-ll.OOO,OO 

(Onze Mil Reais) 
CLINICA MÉDICO OBSTETRICA Lote 01 no valor total de R$-8.800,00 
DR. VIANA LTDA - ME (Oito Mil e Oitocentos Reais); 
CNP J 04.264.344/0001-69 Lote 02 no valor total de R$-8.000,00 

(Oito Mil Reais); 
Lote 05 no valor total de R$-2.200,00 
(Doiz Mil e Duzentos Reais). 

CLINICA MÉDICA GMR L TOA Lote 02 no valor total de R$-8.000,00 
CNPJ 07.682.091/0001-31 (Oito Mil Reais); 

Lote 07 no valor total de R$-1.600,00 
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(Um Mil e Seiscentos Reais) cada; 
Lote 08 no valor total de R$-4.500,00 
(Quatro Mil e Quinhentos Reais). 

J. F. TOTOI Lote 03 no valor total de R$-4.700,00 
CNPJ 07.537.523/0001-10 (Quatro Mil e Setecentos Reais); 

Seguiu-se então a abertura do envelope 02, contendo a documentação de 
qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a documentação 
exigida em Edital e foram qualificada/habilitadas a participarem do referido certame. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

LOTE 01 no Valor Total de R$-8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais): CLINICA 
MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA-ME, Inscrito no CNPJ sob o nº 
04.264.344/0001-69. 
LOTE 02 no Valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLÍNICA MÉDICA GMR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31; 
LOTE 02 no Valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLINICA MÉDICO 
OBSTETRICA DR. VIANA LTDA-ME, Inscrito no CNPJ sob o nº 04.264.344/0001-
69; 
LOTE 03 no valor total de R$-4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais): J. F. TOLOI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.537.523/0001-10; 
LOTE 04 no valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais): CLINICA DE SAÚDE 
CASEMIRO LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº 08.146.072/0001-53; 
LOTE 05 no valor de R$-11.000,00 (Onze Mil Reais): CLINICA DE SAÚDE 
CASEMIRO LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº 08.146.072/0001-53; 
LOTE 05 no valor total de R$-2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais): CLINICA 
MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA-ME, Inscrito no CNPJ sob o nº 
04.264.344/0001-69; 
LOTE 07 no valor de R$-1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais): CLÍNICA MÉDICA 
GMR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31; 
LOTE 08 no valor de R$-4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais): CLÍNICA 
MÉDICA GMR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.682.091/0001-31. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando 
integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso 
em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
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Nova Cantu, Paraná, 10 de Abril de 2.013 . 

Vanderlei Esser - Pregoeiro 

Eleani Maria de Andrade" 

Sueli de Fátima Mello -J ró)~ 

Eliane Ferrareto da Silva -~ 



CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091 /0001-31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A / Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

Apresento para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente à Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, objeto do Edital de Pregão Presencial 
n 0 009/2013 f , con orme segue: 
ITEM PRODUTO QT ADE/HORAS VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 
Lote Contratação de Empresa 20 Horas 8.000,00 8.000,00 
nº 02 Mensais especializada para a Prestação de 

Serviços Médicos - Lote 02: / 
Prestação de Serviço Profissional 
de um (01) Médico Clínico Geral, 
com carga horária de 20 Horas 
Semanais. 

Lote Contratação de Empresa 1.600,00 1.600,00 
nº 07 especializada para a Prestação de (Cada) (Cada) 

Serviços Médicos - Lote 07: 
Prestação de Servi ço Profissional 
de um (01) Médico Clínico Geral, 
para atendimento à 
cirurgias/emernencias. 

Lote Contratação de Empresa 4.500,00 4.500,00 
nº 08 especializada para a Prestação de Mensais -Serviços Médicos - Lote 08: 

Prestação de Serviço Profissional 
de 01 Médico Clínico Geral, para 
Palestras Educativas e outros 
atendimentos. 

TOTAL GERAL - R$-12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) mensais e R$-1.600,00 Cada Cirurgia. 

A Forma de pagamento é de até 10 dias, do mês subsequente. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissão de licitação. 

Atenetõsamente, 
/ 

\.../\...._.,,\.. \....-
TA VO MATIELLO REDINS 

CRM 22.223-PR 

' 
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CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 
CNPJ 04.264. 344/0001 -69 

Rua Jambira. Centro 

Juranda- Paraná 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

Apresento para apreciação de Vs. S8s., a proposta de preços referente à Comratação de Empresa Especializad2 
para P - d S . M , d. b. d Ed. 1 d P P . 1 ° 009 / O f restaçao e erv1ços e lCOS, O 1eto o 1ta e regão resencrn n 2 13, con orme segue: 
ÍTEM PRODUTO QT ADE/HORAS VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 
Lote nº Contratação de Empresa especializada para 20 Horas 8 .800,00 8.800,00 

01 a Prestação de Serviços Médicos - Lote 01 : 
Prestação de Serviço Profissional de um / 
(01) Médico Obstetra, compreendendo 
consultas de pré-natal, partos normais e 
cesárias, carga horária de 20 Horas 1 

Semanais . 
1 

Lote nº Contratação de Empresa especializada para 20 Horas 8 .000,00 8.000,00 : 
02 a Prestação de Serviços Médicos - Lote 02: 1 

Prestação de Serviço Profissional de um 

1 

(01) Médico Clínico Geral, com carga 
1 horária de 20 Horas Semanais. 

Lme nº Contratação de Empresa especializada para 04 plantaões de 12 550,00 2.200,001 
05 a Prestação de Serviços Médicos - Lote 05: horas 

Prestação de Serviço Profissional de 01 
' 1 

Médico Clínico Geral, pa:.a atendimento de 1 1 
Plantão Médico, com carga horária de 12 

1 

1 

horas - 20 Plantões de 12 horas. 1 1 1 

TOTAL GERAL-R$-19.000,00 (Dezenove Mil Reais) 

A Forma de pagamento é mensal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sesse::1ta) dias, a partir da data do recebimento ~·ela 
comissão de licitação. 

Arencios2é'1enre, 

.:: --__ ---,, ___ ~ 
,,1 

CLINIC4 1i1ÉI>ICO üBSTETfilCp_ DR. "i/IANA LTDA - ME 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87 .130-000 

IVATUVA - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 016/2013 
Edital de Pregão, na forma presencial - n° 009/2013 

Apresento para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente à 
':ontratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, objeto do 

1 Edita l de Pregão, na forma presencial n° 009/2013, conforme segue: 

ÍTEM PRODUTO QTADE/ 
HORAS 

Lote Contratação de Empresa 20 horas 
n° 04 especializada para a Prestação de semanais 

Serviços Médicos - Lote 04: 
Prestação de Serviço Profissional de 
01 Médico Clínico Geral, para 
atendimento ao PSF Programa 
Saúde da Famíl ia, com carga horária 
de 20 horas semanais. 

Lote Contratação de Empresa 20 
nº 05 especializada para a Prestação de plantaões 

Serviços Médicos - Lote 05: de 12 horas 
Prestação de Serviço Profissional de 
01 Médico Clínico Geral, para 
atendimento de Plantão Médico, com 
carga horária de 12 horas - 20 
Plantões de 12 horas. 

TOTAL 

TOTAL GERAL - R$ -19.000,00 (Dezenove Mil Reais) . 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

8.000,00 8.000,00 

550,00 11.000,00 

19.000,00 

A Forma de pagamento é de 05 dias, após a emissão da nota fisca l. 

/ 

./ 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da 
data do recebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

CLINICA DE~EMIRO LTDA 



J. F. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kubitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão - nº 009/2013 

Apresento para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente à Contratação 
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, objeto do Edital de Pregão, 
naforma Presencial nº 009/2013, conforme segue: 

ITEM PRODUTO QTADEIHORAS VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Lote nº Contratação de Empresa especializada 1 O Horas/semanais 4. 700,00 4. 700,00 
03 para a Prestação de Serviços Médicos -

Lote 03: Prestação de Serviços 
Profissional de 01 Médico Pediatra, para 
atendimento Geral, com carga horária de 
1 O Horas/semanais. 

TOTAL 4. 700,00 4. 700,00 

TOTAL GERAL - R$-4. 700, 00 (Quatro Mil e Setecentos Reais). 

A Forma de pagamento é de 05 dias, após a emissão da nota fiscal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

OLOI 
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Contribu inte, 

Confira os dados de Identif icação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

J~J . REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL :-..;'~,.~ 

~)~\, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ,.}.,/!,~y ,,._,-.,,.. 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
04.264.344/0001 -69 2910112001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CLINICA MEDICO OBSTETRICA DR VIANA LTDA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

**"""'"""' 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PR INCIPAL 

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON ÔMICAS SECUNDÁRIAS 

86.30-5-01 - Atividad e médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para rea lização de exames complementa res 
87.11-5-01 - Clín icas e residências geriátricas 
87 .11 -5-03 - Ativ idades de assistência a defic ientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
87 .11-5 -04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
87 .12-3-00 - Atividades de fornec imento de infra-estrutu ra de apoio e assistência a paciente no domicílio 
87 .20-4-01 - Atividades de centros de assistê ncia psicossoc ial 
87 .20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de d istúrbios psíquicos , deficiência mental e 
dependênc ia química não especificadas anteriormente 
87 .30-1 -99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

1 LOGRADOURO 
R JAMBIRA 

1 

1 NÚMERO 
S/N 

1 

1 COMP LEMENTO 

1 

1 CEP 
: 87 .355-000 

1 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

1 

1 MUNICÍPIO 
JURANDA 

1 L R 

1 SITU;,Ç,\O C/'0ASTR/\'.. 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
•******* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 06/03/2013 às 13:28:50 (data e hora de Brasília). 

1 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29101/2001 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

1 

Página: 1/1 



08/04/13 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Fede ral do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CLINICA MEDICO OBSTETRICA DR VIANA LTDA - ME 
CNPJ: 04.264.344/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí'Ãdas de responsabilidade do 
sujeito passi'AJ acima identificado que \Ãerem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí'Ãda Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi'AJ no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre'Ãdenciárias e as contribuições de\Ãdas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11 :25:35 do dia 03/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/08/2013. 
Código de controle da certidão: 9E70.E6E5.8289.0305 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



08/04/13 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 'TERCEIROS 

N° 0001 12013-14023344 
Nome: CLINICA MEDICO OBS1'ETRICA DR VIANA L TOA - ME 
CNPJ: 04.264.344/0001-<59 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrewr quaisquer dí.idas de responsabilidade do sujeito passi\O acima identificado que 
.ierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\ida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e vál ida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições pre.idenciárias e às 
contribuições de.idas, por lel, a terceiros, lnclusiw às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre.istas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

- awrbação de obra de construção ci.il no Registro de lmówis; 
- redução de capital social , transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma indi.idual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci.il. extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e á wrificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
~http://www.receita.fazenda.gov.br> . 

vertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 29/01/2013. 
Válida até 28/07/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

VNNIJ10. datapr ev.g ov.br /cws/cooteYJ.o/cnd/cnd.htm 1/1 



08/04/13 

• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

Nº 10271073-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.264.344/0001-69 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www. fazenda .pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 06/08/2013 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Nº 10271073-00 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08/04/2013 - 15:17:17 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=04.264.344/0001-69&eCadicms=&eNumlmage=kdc5x3&eFinalidade=L. .. 1/1 



08/04/13 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=9430360&VARPessoa=9430360&VARUf=PR&VARln . .. 

IIViMi'l:N 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 04264344/0001-69 

Razão Social: CLINICA MEDICO OBSTETRICA DR VIANA LTDA 

Endereço: RUA JAMBIRA 5/N. /CENTRO/ JURANDA /PR/ 87355-000 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Cert ificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/04/2013 a 07/05/2013 

Certificação Número: 2013040815154121278361 

Informação obtida em 08/04/2013, às 15: 15 :41. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Le i está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=9430360&VARPessoa=9430360&VARUf=PR&VAR1nscr=... 1/1 



CLÍNICA MÉDICO-OBSTÉTRICA DR.:~ 
L TD e\. · -- J;,~ 

CONTRA TÔ SOCIAL . -~;U} 
ANTONIO VIANA DOS SANTOS, brasileirn, casado, maior, médico, crm nº· 8'.íSO-Pr, 
residente e domiciliado em Juranda, Estado cto· Paraná, à Rua Jambira Sínº , bairro: 
Centro, CEP: 87.355-000, portador da cédula de identidade civil RG ·n° 896.557-9 SSP/PR, 
CPF nº 201.002.219-04, e ILIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, casada, 
maior, bioquímica, residente e domiciliada em Juranda, Estado do Paraná, à Rua Jambira 
S/nº bairro: Centro, CEP: 87.355-000, portadora da céduia de identidade civil RG nº 
1.601.368-4 SSP/PR, CPF nº 475.597.809-20, resolvem constituir uma sociedade por 
quotas de responsabittdade limitada, regida pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como nome emoresarial "CLÍNICA MÉDICO 
OBSTÉTRICA DR. ViANA L TOA"tendo sede e foro à Rua J~mbira S/nº , bairro: Centro, 
CEP: 87.355-000, na cidade de Juranda, Estado do Paraná e terá seu prazo de durnção 
por tempo indeterminado, iniciando sua atividades a partir de 01/02/2001, tendo como 
objeto social: "CLÍNICA MÉDICO-OBSTÉTRICA. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capitai social é de R$-5.000,00 (Cinco Mil Reais), dividido em 
5.000 (cinco mil) quotas de R$-1,00 (hum real) cada uma, subscritas e integralizadas neste 
ato, em moeda corrente do país, pelos sócios 

Nome 
ÃNTONIO VIANA DOS SANTOS 
ILIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 
Total 

N. 0 de Quotas 
2.500 
2.500 
5.000 

Valor 
R$- 2.500,00 
R$- 2.500,00 
R$- 5.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica investido na função de Gerente o Sócio, ANTONIO VIANA 
DOS SANTOS, ao qual compete o uso do nome comercial individualmente, bem como tica 

'!.1 dispensados da prestação de caução: PROIBIÇÕES, aval, endosso, fiança e caução de 
favor; PRÓ-LABORE, aos sócios que prestarem serliços à sociedade terão direito a uma 
retirada mensal fl){ada em comum acordo. 

CLÁUSULA QUARTA: Balanço geral anualmente em 31 de dezembro de cada ano com 
íesuitados atribuídos proporcionaimente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas 
em reserva na sociedade. 

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios declaram que não estão incursos etn nenhum dos crimes 
previstos em Lel que os impeçam de exercer ati'v/4dades mercantis. 

§ ÚNICO: RESPONSABIUDADE DOS SÓCIOS: Os sócios declaram· serem responsáveis 
à importância total do capital soda!. 

1 



CLÍNICA MÉDICO-OBSTÉTRICA DR. ,~~~~ 
LTDJ.~. . . ···:·.;r;/ \ -

CONTRA TO SOCIAL i~J/ /) 
. · ... ::~Eif!!:_s,;:/1 

CLÁUSULA SEXTA: Deliberação social, serão .tomadas por ma1ona absoluta de votos. 
inclusive a de transformação de tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Cessão de quotas, por consentimento dos demais sócios e decurso 
de prazo do direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia e 
alteração de contrato. 

Lavrado em três vias de igual teor e forma. 

Ubiratã- Pr: 26 de Janeiro de 2001 

:,·-~ ~.-.e-- ~ ' 

~ON;O VIANA DOS SANTO~ ILIANA MARtt~~TÍr:s ÍiÔs SANTOS 

..... , 

DIVANIR W<..LC.n..L.I A DA SILVA 
Rg. nº 1.201.674-3 SSP/PR 

BRAZ BIAGI 
.052-9-SSP/PR 

1------· ESCRITÓRIO REGIONAL DE CASCAVEL 

m
~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/01/2001 

'. ~ SOB O NÚMERO: 
!. ~ 41 2 0449296 7 ~ 

1 · .. ~-- ~ME DA-.--t?J.srA 
:__'.'~~~~-co~~-~~~1:..~~-2-=3- - s_:C.~~~~R J~o-n . 



CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

CNPJ 04.264.344/0001-69 
Rua Jambira. Centro 

Juranda- Paraná 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 20 J J. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatõr'. , >, 

sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fom s 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

Atenciosamente, 

·, - - -- L---
~r... --- -e 

CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 



CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

CNPJ 04.264.344/0001-69 
Rua Jambira. Cenrro 

Juranda- Paraná 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2C 

DECLARAÇ.Ã.O DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGAO PRESENCIAL nº 009/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 
nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital su: 1 a 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 



CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

CNPJ 04.264.3 44/0001 -69 
Ruo Ju.mbira. Centro 

Juranda- Paraná 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedi:nemo 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 
empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho nomrno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a ::..ei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 20:!_). 

l--~-
.J 

CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 



CLINICA MÉDICO OBSTETRJCA DR. VIANA LTDA - ME 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

CNPJ 04.264.344/0001-69 
Rua Jambira, Centro 

Juranda- Paraná 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCI..AI... nº 009/2013 ~r.staurado pelo Município de Nova Cantu, qt.e a 
empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Canm, Estado do Paraná, 10 de Abril de 20_ 3. 

CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. VIANA LTDA - ME 



CLINICA MÉDICO OBSTETRJC_A DR. VIANA LTDA - ME 
Clv'PJ 04.2ó4. 344/000J-69 

Rua Jambiro. Centro 

Juranda- Paraná 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo receber. do licitador toda a documentação relativa a 
licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 20 . :, _ 

CLINICA MÉDICO OBSTETRICA DR. Vlh...NA LTDA - ME 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
08.146.072/0001-53 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 0610712006 

NOME EMPRESARIAL 
CLINICA DE SAUDE CASEMIRO L TOA • ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CLINICA DE SAUDE CASEMIRO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.30·5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30·5·02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas 
67.11 -5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
87.11 -5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
87.12-3-00 • Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoie e assistência a paciente no domicílio 
87.20·4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial 
87.20-4-99 • Atividades de assistência pslcossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e 
dependência química não especificadas anteriormente 
87.30-1-99 • Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 
206-2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

1 LOGRADOURO 
R BAHIA 

NÚMERO 
156 

1 COMPLEMENTO 

1 

CEP 
87.330-000 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
. ATIVA 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

1 MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

1 ;;~~~~~O ESPECIAL 

1 MUNICÍPIO 
NOVACANTU 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 04/03/2013 às 15:29:22 (data e hora de Brasília) . 
LYo!tar 1 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
06/07/2006 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

Páaina: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://www.receita. fazenda. gov. br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_ Comprov ... 

0 

04/03/2013 J 
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Pre!eitura Municipgl de 

~Á-
CNPJ 77.845.394/0001-03 

Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Tributação. 
Alvará de Licença para Localização, Verificação e Funcionamento. 

Exercício de 2013 
1 

Processo Nº 228/2013 

CNPJ/CPF: 08.146.072/0001-53 

Razão Social: Clinica de Saúde Casemiro Ltda. · 

Atividade Principal: Clinica Médica Humana 

· Endereço: Rua Bahia Nº 156 

Ressalva: 

MANTER FIXADO EM LUGAR VISIVEL 
Perderá a validade, quando se modificarem quaisquer dos elementos essenciais 
neles inscritos. Este Alvará foi concedido em conformidade com a LEI. 253/2008. 

Paço Municipal Martim Krupek, ao 01 de Março de 2013. 

Regiani Po 
Setor de Tributação 

v~r~~~o Agnolin 
Prefeito M'unicipal _/) 

Rua Bahia, 85 - Fone: (44) 3527-1281 / Fax: (44) 3527-1363 - CEP 87.330-000 - Nova Cantu -P,· a á 
E-mail: tributacao@novacantu.pr.i:ov.br 

www.novacantu.pr.gov.br 
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CAI 
CAIXA. =.CONÓMIC .A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08146072/0001-53 

Razão Social: CLINICA DE SAUDE CASEMIRO LTDA 
Nome Fantasia:CLINICA DE SAUDE CASEMIRO 

Endereço: RUA VALENTINA 144 / CENTRO / IVATUBA /PR / 87130-000 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art . 7, da Le i 8.036, de 11 de maio de 1990, cert ifica que, nesta 
data, a empresa ac ima identificada encontra-se em situação regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrent es das obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/04/2013 a 07/05/ 2013 

Certificação Número: 2013040815121298626742 

Informação obtida em 08/04/ 2013, às 15: 12: 12. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autent ic idade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13780798&VARPessoa= 13780798&VARUf=PR&VARlnsc... 1/1 



08/04/13 Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E As DE TERCEIROS 

Nº 000622013-14021072 
Nome: CLINICA DE SAUDE CASEMIRO LIDA - ME 
CNPJ: 08.146.072/0001-53 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrewr quaisquer dl'Ãdas de responsabilidade do sujeito passi\Q acima identificado que 
\1erem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dr.ida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições pre..;denciárias e às 
contribuições de>idas, por lei, a terceiros, inclusiw às inscritas em OAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre>istas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- awrbação de obra de construção ci'11 no Registro de lmówis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma indi'1dual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci>il. extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e á wrificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.recelta.fazenda.gov.br> . 

..;ertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01 , de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 08/04/2013. 
Válida até 05/10/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

w.w.010.datapfev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML 1/1 
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• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Di\ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

Nº 10271055-91 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.146.072/0001-53 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Simples verificação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada 'IAa Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão te m validade até 06/08/2013 - Fornecimento Gratuito 

l.lJ 
PARANÁ 
~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Nº 10271055-91 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08/04/2013 -15:15:42 

Dados transm itidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

j 
https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=08.146.072/0001-53&eCadicms=&eNumlmage=b63Xl.6&eFinalidade=S... 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CLINICA DE SAUDE CASEMIRO L TDA • ME 
CNPJ: 08.146.072/0001-53 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quàisquer dívidas de 
responsabi lidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n9- 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 18:43:27 do dia 01/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/07/2013. 
Código de controle da certidão: E6C7.A309.068C.7E22 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

~ J http://www.receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg Via. .. 05/03/2013 
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CLINICA DE SAÚD.E CASEM!~()· L T uA- ~ ~E 

C.N.P.J. Nº 08.146.072/0001-53 

QUINTA ALTERAÇÃO E C.QN~vllú~CÃQ DE 
.. . . - -

CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo assinados. JOSÉ HENRIQUE 
CASEMIRO,brasileiro. natural de Camp·o Mourão. 
Estado do Paraná. solteiro. médico clinica geral. 
inscrito no Conselho Regional de Medicina sob nv 
24.536-Pr, nascido em 27/03/1982, inscrito no CPF 
sob nº 036.812. 189-51, portador da cédula ·de 
identidade RG nº 8.132.714-9 SESP/PR. residente e 
domiciliado na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, 
nº 1027. AP. 14, Jardim Paulista, CEP 83430-000. em 
Campina Grande. Estado do Paraná e SAMARA 
CASEMIRO, brasileira solteira. maior. nascida ·em 
30/07/1977, médica, residente' e domiciliada na Rua 
Valentina. nº 144. Centro. lvatuba. Estado do Paraná , 
Cep: 87130-000. inscrita no Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Paraná CRM sob nº 23120. 
portadora da Cédula de Identidade RG nº: 6.087.990-
7 SESP/PR e CPF nº 006.664.049-09. únicos sócios 
da sociedade que gira nesta praça com o nome 
empresarial de "CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO 
LTDA-ME", estabeleci.da na Rua Valentina. nº 144. 
centro, cidade de lvatuba, Estado do Paraná. GEP: 
87130-000. com contrato social devidamente 
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná. 
sob nº 41205738668, por despacho de 0610712006. 
resolvem de comum acordo alterar o seu contrato 
social, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica neste ato alterad:O o 
endereço da empresa na "Rua Valentina. nº 144 CEP 87.130-000 na cidade de 
lvatuba, Estado do Paraná", para: "RUA BAHIA, Nº 156, BAIRRO CENTRO, 
CEP 87.330-000, NA CIDADE DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ". 

CLÁUSULA SEGUNDA: À vista da modificação 
ora ajustada consolida-se o contrato social. de acordo com a Lei das 
sociedades empresárias {lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil), passando a ter a seguint-e redação: 

1 AUTENTICADO NO VERSO] 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO L YDA :... ME 

C.N.P.J. Nº 08.146.072/0001-53 

QUINTA ALTERAÇÃO E CONS0l1DAÇÀ0- C,E 

CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo assinados. JOSÉ HENRIQUE 
CASEMIRO,brasileiro. natural de Campo Mourão, Estado do Paraná. solteiro, 
médico clinica geral. inscrito no Conselho Regional de Medicina sob n" 24.536-
Pr, nascido em 27/03/1982 , inscrito no CPF sob nº 036.812 189-51. portador da 
cédula de identidade RG nº 8.132. 714-9 SESP/PR. residente e domiciliado na 
Rua Presidente Arthur Costa e Silva, nº 1027. AP. 14. Jardim Paulista. CEP . 
83430-000, em Campina Grande, Estado do Paraná e SAMARA CASEMIRO 

L 

brasileira solteira, maior. nascida em 30/07/1977. empresário. residente e 
domiciliada na Rua Valentina, nº 144, Centro. lvatuba, Estado do Paraná. Cep: 
87130-000, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná 
CRM sob nº 23120, portadora da Cédula de Identidade RG nº: 6.087 990-7 
SESP/PR e CPF nº 006.664.049-09, únicos sócios da sôciedade que gira 
nesta praça com o nome empresarial de "CLINICA OE SAÚDE CASEMIRO 
LTDA - ME". estabelecida na Rua Bahia nº 156. Bairro Centro. CEP: 87.330-
000. na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná . com contrato social 
devidamente reg istrado na Junta Comercial do Estado do Paraná. sob nº 
41205738668. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o 
nome empresarial de "CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO L TOA - ME", situada 
na Rua Bahia nº 156. Bairro Centro. CEP 87.330-000. na cidade de Nova 
Cantu, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social , 
inteiramente subscrito na importância de R$ 12.000.00 (doze mil reais). dividido 
em 12.000 (doze mil) quotas. de R$ 1.00 (um real) cada uma. fica assim 
distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS 
JOSÉ HENRIQUE CASEMIRO 
SAMARA CASEMIRO 
TOTAL 

QUOTAS 
6.000 
6.000 
12.000 

CAPITAL 
R$ 6.000,00 
R$ 6~000.00 
R$ 12.000,00 

% 
50% 
50% 

100% 

. CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social e ramo de 
atividade é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA 
AMBULATORIAL · REST-RITA A CONSULTAS; PROCEDIMENTOS D~ 
ESTÉTICAS NAS ÁREAS DE PREENCHIMENTOS, BOTOX, PEELING 
QUÍMICO, FÍSICO E BIOPSIA OE PELE NA ÁREA DE DERMATOLOGIA; 
CONSULTAS, PROCEDIMENTOS OE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E 
EXAMES COMPLEMENTARES NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA. 

[ AUTENTICADO NO VERSO j . 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO L TOA - ME 

C.N.P.J. Nº 08.146.072/0001-53 

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO &E 

CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá seu prazo 
de duração por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 06 
de Julho de 2006. 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e 
não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 
outro sócio. a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço. 
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda. formalizando. se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual permanente. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade 
cabe a sócia Sra. SAMARA CASEMIRO, vedada no entanto, o uso do nome 
empresarial, negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Único: A administradora Sra. 
SAMARA CASEMIRO, fica dispensado da prestação de caução e representa a 
sociedade INDIVIDUALMENTE. nos atos da vida empresarial. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada 
exerc1c10 social. em 31 de dezembro. o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário. do 
balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico. cabendo aos sócios. 
na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA NONA: A sociedade .• poderá levantar 
balanços ou balancetes patrimoniais inferiores a um ano, e o lucro apurado 
nessas demonstrações intermediarias . poderão ser distribuídos mensalmente 
aos sócios quotistas. a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente as 
quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos 
Lucros quando da distribui~ afetar o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002. 

' ·' 
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CLINICA DE SAÚDE CASEMIRP L TOA - ~E 

C.N.P.J. Nº 08.146.072/0001-53 

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios resolvem 
comum acordo dispensar a elaboração de atas e reuniões. 

em 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quptro 
meses seguintes ao término do exercício social. os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade pode 
a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência. mediante a 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sôcios 
poderão, de comum acordo. fixar uma retirada mensal a título de "pro labore". 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio. a sociedade continuara suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e representante legal do incapaz. Não sendo posslvel ou 
inexistindo interesses destes ou dos sócios remanescentes. o valor se seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução. verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será 
adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu 
sócio. 

CLÁUSÜLA DÉCIMA QUINTA: A administradora 
declara, sob as penas da lei. que não está · ímpedida de exercer a 
administração da sociedade. nem por lei especial. nem em virtude de 
condenação a pena que vede. ainda que temporariamente. o acesso a ca.rgos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno. 
concussão, peculato; ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 
nacional, contra. as normas de defesa da concorrência. contra as relações de 
consumo, a fé pública ou ·à ·propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de 
Maringá, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obngações 
resultantes deste contrato. . · 

[ AUTENTICADO NO VERSOj 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO L TDA ME . 

C.N.P.J. Nº 08.146.072/0001-53 

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOL~AÇÃO RE 
CONTRATO SOCIAL 

E, por assim terem justos e contratados. assinam este 
instrumento de alteração de contrato social em quatro vias de igual teor e forma 
obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os 
seus termos. 

lvatuba-Pr. 31 de Outubro de 2012. 

~j-

JOSÉ HENRIQUE CASEMIRO 

~~~. 
SAMARA CASEMIRO 

1 AUTENTICADO NO VERSO] 
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DO DESENVOlVil\/!El"J'f01 iNDUSJRIPI, E 
DE~AiriAi\!IENIO NAí]ONAL DE itEGISHtO 

COMHtCiAt DO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA . Página: 0011 001 
Certificamos que as informaçõ~s abaixo cOnstam dos docurnehtos arquivado~· n·esta.Jun'ta Comercial e·sa.o vígentei 
na data da sua expedição. · ' · 

:N°Õme Empresarial 
1 CLINICA DE SAUDE CASEM IRO L TDA ME 

1-~~_tu_rt:3:~_::l,,~~!dica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT"'A ... D'=A'c. -'~----,-----e-·-~----·-e---··-------" 
1 Número de Identificação. do Registro de CNPJ · Data de Arqu!Vamento cto Data de Início 
1 Empresas - NIRE (Sede) . Ato Constitutivo · de Ativi,dade 

1

4120573866-8 · 08.146.072/0001-53 '06/07/2006 06/07/2006 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complenlento, .Bairro, Cidade, UF, CEP) ·-----~"-----~---
! RUA BAHIA, 156, CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000 

! Objeto Social · . 
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; 
! 

PROCEDIMENTOS DE ESTETICAS NAS AREAS DE PREENCHIMENTOS, BOTOX, PEEÜNG, QUIMICO, FISICO E BIOPSIA 
DE PELE NAAREA DE DERMATOLOGIA; . 

1 ' ',, 

CONSULTAS, PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE .E EXAMES COMPLEIVIENTARES NA.AREA DE 
OFTALMOLOGIA. 

-----------------~,....~-------~-,---------
Capital: R$ 12.000,00 

(DOZE MIL REAIS) 

Capita[ Integralizado: R$ 
(DOZE MIL REAIS) 

12.000,00 

Microempresa ou ;' ·: Pràzo de Duração· 
Empresa de ·Pequeno Porte: ; 

· (Lei n' 123/2006) · 

i l'y1_tcroempresa 
Indeterminado 

1 . 

I-S-ó-c-io_s_lP_a_rt_i_c·,.,p-a-ça,._o_n_o...,C,.a-p7it-a~l/=Es-p-e7·c""'ie_d_e...,S""'ó,.c,..io""'IA-:-dc-m"""C"inc-is...,t-ra-d-:-o-r/=T'"'é~rm-c'in-o~d7 o-ccMc-.a-n""'d~at'"o----...,-~~---,;,;;,,;~1 
:\lome/CPF ou CNPJ Participação no capital {R$} Espécie de Sócio Administrador Mandato 

1 
JOSÉ HENRIQUE CASEMlRO 

036.812.189-51 

SAMARA CASEMIRO 

6.000,00 SOCIO ·, 

. 6:~oo,oo soC1C{ 

' : xxxxxxxxxx 

Admin[strador : XX,0XXXXXXX 

f.c----=-ºº:.:6.::.6:.:6.::4·.:.º•.cs.c-o:.:s ____ -'--~--------'--'---~-'--cy----'~-,,.----· _,_, ______ .J 

Último Arquivamento ~ituação, I 
Data: 09/11/2012 Número: 20127443223 · REGISTRO ATIVO 1 

·-----~~~! 
Ato: ALTERAÇÃO j 

1 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EX_c_·_E_To_·_N_O_M_E_E_M_P_R_E_S_A_R_l~A_L_)----c'--~---X-X_xx_·_· _xxxx_

5

_t_at-,-u.X,·

5

·xxx.· X.:.X.'· X._.~···./ . 
. CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ... 

13/133900-1 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

MARINGÁ- PR, 05 de marco de 2013 .. 

_··.~~-·-·· -
SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 



CLINICA DE SAÚDE CASEM IRO L TOA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87.130-000 

IVATUVA - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 016/2013 
Edital de Pregão, na forma presencial - n° 009/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 009/2013, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87 .130-000 

IVATUVA - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 016/2013 
Edital de Pregão, na forma presencial - n° 009/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 
produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87 .130-000 

IVATUVA - PARANÁ 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 016/2013 
Edital de Pregão, na forma presencial - n° 009/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega 
menores 18 anos em traba lho noturno, perigoso ou insa lubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 ( dezesseis) anos, sa lvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

CLINICA DE S~MIRO LTDA 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87 .130-000 

IVATUVA - PARANÁ 
Á Prefeitura Municipa l de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 016/2013 
Edita l de Pregão, na forma presencial - n° 009/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do proced imento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu , que a empresa proponente, conhece todos 
os termos da li citação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 
requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Est ado do Paraná, 10 de Abril de 2013 . 

CLINICA DE S~ IRO LTDA 



CLINICA DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 

CNPJ 08.146.072/0001-53 
Rua Valentina, 144 - Centro - Cep. 87.130-000 , 

IVATUVA - PARANA 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão, na forma presencial - nº 009/2013 

Objeto : Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos . 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu , Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

CLINICA DE ~ SEMIRO LTDA 



08/04/13 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro'Ãdencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07 .537 .523/0001-1 O 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

J. F. TOLOI • ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

26/07/2005 

86.30-5-01 · Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 • Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
87.11-5-01 • Clínicas e residências geriátricas 
87.11-5-03 • Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
87.11 -5-04 • Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
87.12-3-00 • Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio 
87.20-4-01 · Atividades de centros de assistência psicossocial 
87.20-4-99 · Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química não especificadas anteriormente 
87.30-1-99 • Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente 

.;óDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

AV JUSCB.INO KUBITSCHEK 

CEP 

87.345-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -

NÚMERO 

430 

MUNICIPIO 

COMPLEMENTO 

TERREO 

CAM PINA DA LAGOA 
UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/07/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL --
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1. 183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 08/04/2013 às 15:26:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

[ Voltar J 

www.receita.fazenda.gov.br/prepararfmpressacv'lmprimePagina.asp 1/2 



0&'04/13 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÁS DE TERCEIROS 

N" 000362013-14021523 
Nome: J. F. TOLOI - ME 
CNPJ: 07.537.523/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnscrewr quaisquer dí,idas de responsabilidade do sujeito passi\O acima identificado que 
,ierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Di,ida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições pre,idenciárias e às 
contribuições de,idas, por lei, a terceiros, inclusiw às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre,istas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- awrbação de obra de construção ci,il no Registro de lmówis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transfonnação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de finna indi,idual ou de empresário, confonne definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci,il, extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A acei tação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e à wrificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

,ertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 08/03/2013. 
Válida até 04/09/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

'MW,()10.dataprev.gov.br/cws/contel4.o/cnd/cnd.htm 

j f) 
1/1 



08104/13 https://www.slfge.cai>a.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFS!mprimirPapeJ.asp?VARPessoaMatriz=13234468&VARPessoa=13234468&VARUf=PR&VA. .. 

C.ti,JX/!. ECO~..JÓMIC.~ FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 07537523/0001-10 
Razão Social: J F TOLO! 

Endereço: AV JUSCELINO KUB!TSCHEK 430 /CENTRO/ CAMPINA DA 
LAGOA / PR / 87345-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 27/03/2013 a 25/04/2013 

Certificação Número: 2013032716280695053690 

Informação obtida em 08/04/2013, às 15:40:04. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caiN3..gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13234468&VARPessoa=13234468&VARUf::PR&VARlnsc.. í/1 



08/04/13 

• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 10271323-84 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.537.523/0001-10 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada \1a Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 06/08/2013 - Fornecimento Gratuito 

~,.,,,-
1.gJ 

PARANÁ - ,-

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Nº 10271323-84 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08/04/2013 -1 5:41:40 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=07.537.523/0001-10&eCadicms=&eNumlmag e=dab\b9&eFinalidade=L. . . 1/1 



J. F .. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kubitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório nº 01612013 
r;;dital de Pregão - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma Presencial nº 00912013, 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~\ 
,\ t1/ ' 

Dr. JOSE TOLO! 



J. F. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kubitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório n º O 16/2 O 13 
Edital de Pregão - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na forma presencial nº 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos 
ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



J. F. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kuhitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade -PRE,GÃO, na forma Presencial nº 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de l 4{quatorze) anos, em 
observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 
8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 



J. F. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kubitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na forma presencial nº 009/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os 
termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes 
ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 



J. F. TOLO/ 
JOSÉ FAUSTO TOLO/ - CRM nº 8.696-Pr 

CNPJ 07.537.523/0001-10 
Av. Juscelino Kubitschek, 430 - Terreo - Cep. 87.345-000 

CAMPINA DA LAGOA - PARANÁ 
DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Dr. 



08/04/13 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

.Receita federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro\lidencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07 .682.091/0001-31 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

CLINICA M BJICA GM R L TDA • ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

86.30-5-03 -Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

86.50-0-04 • Atividades de fisioterapia 

DATA DE ABERTURA 

11/11/2005 

87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocia[ e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência 
mental e dependência química não especificadas anteriormente 
86.30-5-01 -Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas 
87.11-5-03 -Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 
87.30-1-99 • Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente 
87.12-3-00 -Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicmo 

SÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIBJADE EM PRESARIA UM ITADA 

LOGRADOURO 

RVEREADORFRANCISCO DEMORAES 

CEP 

87.330-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****1rirlc-k 

NÚMERO 

399 

MUNICÍPIO 

NOVACANTU 

COMPLEMENTO 

SALA A 

UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/11/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL --· 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1. 183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 08/04/2013 às 15:23:38 (data e hora de Brasília). Página: 111 

[ Voltar] 

www. receita. fazenda.g ov.br /prepararlmpressao/1 mpri mePag i na.asp 1/2 



08l04/13 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Se cretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

Nº 000322013-14021091 
Nome: CLINICA MEDICA GMR L TOA - ME 
CNPJ: 07.682.091/0001-31 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí-,das de responsabilidade do sujeito passl\O acima identificado que 
-,erem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí-,da Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições pre-,denciárias e ás 
contribuições de-,das , por lei, a terceiros, inclusi1,0 ás inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre-,stas no art. 47 da Leí nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

• a1erbação de obra de construção ci-,1 no Registro de Imóveis; 
• redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma indi-,dual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci-,1, extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e à 1.erificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.bP. 

~ertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 25/03/2013. 
Válida até 21/09/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

w.w.01 O.dataprev.g ov.br /cw.,/contextolcnd/cnd.htrrl 
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PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 10271117-56 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.682.091/0001-31 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada \Aa Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 06/08/2013 - Fornecimento Gratuito 

, -- ,_. Estado do Paraná 

li] Secretaria de Estado da Fazenda 
~~!}~ Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Nº 10271117-56 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08/04/2013 -15:21 :46 

Dados transmitidos de fonna segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arlnternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=07.682.091/0001-31&eCadicms=&eNumlmage=5p3a9a&eFinalldade=L.., 



08/04113 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CLINICA MEDICA GMR L TDA - ME 
CNPJ: 07.682.091/0001-31 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiw acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passiw no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 13:48:51 do dia 02/04/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/09/2013. 
Código de controle da certidão: F559.30D0.2DED.DFC3 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

J 111 



08/04/13 https://www.sifg e.cai}0.g ov.br/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSlmprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz= 13561108&VARPessoa= 13561108& VAR Uf= PR& v A. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

07682091/0001-31 

CLINICA MEDICA GMR LTDA 

RUA VER FRANCISCO DE MORAES 399 SALA A/ CENTRO/ 
NOVA CANTU /PR/ 87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/04/2013 a 01/05/2013 

Certificação Número: 2013040213522704639845 

Informação obtida em 08/04/2013, às 15:21:24. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

:\ 
~. 
l(f:b) 

https://www.sifge.cai>0.gov.br/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSlmprimi rPapel .asp?V ARPessoaMatriz= 13561108& V AR Pessoa= 135611 OS&VARUf= PR& VARlnir/. 1/1 



CLÍNICA MÉDICA GMR LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo identificados e qualificados: 

folha 1 de 3 

1) GUSTAVO MATIELLO REDINS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial 
de bens, natural de Vitória - ES, nascido em 22/02/1979, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob nº 085.697.597-46, portador da carteira de identidade nº 10.470.781-5 
SSP-PR, residente e domiciliado na Av Nilza de Oliveira Pipino, 1408, Ap 2, Centro, 
Ubiratã-PR, Cep: 85440-000, 

2) JAMIL Y PEREIRA ALMEIDA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de 
bens, advogada, natural de João Monlevade, MG, nascida em 15104/1980 inscrita no 
CPF/MF sob nº 090.809.697-61, portadora da carteira de identidade nº 1.567.718 
SSP/ES, residente e domiciliada na Av Nilza de Oliveira Pipino, 1408, Ap 2, Centro, 
Ubiratã-PR, Cep: 85440-000 , 

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, 
constituir uma sociedade empresária limitada que se regerá pelos artigos 1 .052 a 
1.087 da Lei n. 0 10.406, de 1 O de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais 
aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA • NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome 
empresarial de CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA e terá sede e domicílio na Rua Professor Pedro 
Beckhauser, 633, Centro, Ubiratã -PR, Cep 85440-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA. FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, 
abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada 
por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA • OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: 
Cínica Médica. 

CLÁUSULA QUARTA • INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade iniciará suas atividades em 10/11/2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA. CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), 
dividido em 10.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste 
ato, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 1 

GUSTAVO MATIELLO REDINS 50.00 5000 5.000,00 ! 
JAMIL Y PEREIRA ALMEIDA 50.00 5000 5.000,00 [ 
TOTAL 100,00 10000 10.000,00 I 

CLÁUSULA SEXTA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
soe.ia!, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA • CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas 
à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, 
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que 
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a 
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 



CLÍNICA MÉDICA GMR L TDA 
CONTRATO SOCIAL 

folha: 2 de 3 

CLÁUSULA OITAVA • ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade caberá a GUSTAVO MATIELLO REDINS, com os poderes e atribuições de 
gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra 
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, 

§ 1,º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, 

§ 2. º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constttuir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e 
operações a serem praticados 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO 
DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao 
ténmino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando 
foro caso, 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o 
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à 
disposição dos sócios que não exerçam a administração, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz, Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado, 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra nonmas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Ubiratã -PR para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
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E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos. 

Ubiratã - PR, 07 de Novembro de 2005 
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CLÍNICÁ MÉDICA GMR L TOA 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

CNPJ/MF N.0 07.682.091/0001-31 
NIRE 412.0559785-1 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) GUSTAVO MATIELLO REDINS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, natural de Vitória-ES, nascido em 22/02/1979, empresário, inscrito no CPF/MF 
sob nº 085.697.597-46, portador da carteira de identidade RG nº. 10.470.781-5 SSP·PR, 
residente e domiciliado na Av Nilza de Oliveira Pipino, 1408, Ap 2, Centro. Ubiratã-PR, 
CEP: 85440-000, 

2) JAMIL V PEREIRA ALMEIDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial 
de bens, natural de João Montevade-MG, nascida em 15/04/1980, empresária. inscrita 
no CPF/MF sob nº- 090.809.697-61 , portadora da carteira de identidade RG nº. 
1.567. 718 SSP/ES, residente e domíciliada na Av Nilza de Oliveira Pipino , 1408, Ap 2, 
Centro, Ubiratã-PR, CEP: 85440-000 , 

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o 
nome de CLÍNICA MÉDICA GMR L TOA . com sede e domicílio na Rua Professor Pedro 

Beckhauser, 633, Centro, Ubiratã-PR, CEP 85440-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 
07.682.09.~/0001-31 , registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0559785-1 em 
11/11/2005 resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade 
que é na na Rua Professor Pedro Seckhauser, 633, Centro, Ubiratã-PR, CEP 85440-000, à partir desta 
data fica alterado para a Rua Vereador Francisco de Moraes , 399, Sala A, Centro, na cidade de Nova 
Cantu -PR, CEP 87.330-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA : DA ALTERAÇÃO DE FORO: O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social que era o da Comarca de Ubiratã -Pr, passa a ser o 
da Comarca de Campina da Lagoa -PR. 

CLÁUSULA TERCEIRA permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma , devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campina da Lagoa -PR, 20 de Março de 2007 
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Os abaixo identificados e qualificados: 
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1) GUSTAVO MATIELLO REOINS, brasileiro , casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Vitória-ES, nascido em 22/02/1979. 
empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 085.697.597-46, portador da 
carteira de identidade RG nº. 10.470. 781 -5 SSP-PR, residente e 
domicil iado na Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1408, Ap. 2, Centro, Ubiratã
PR, CEP: 85440-000. 

2) JAMILY PEREIRA ALMEIDA, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Minas Gerais-MG, empresária, 
inscrita no CPF/MF sob nº 090.809.697-61, portadora da carteira de 
identidade RG nº. 1.567. 718-ES SSP-ES, residente e domiciliada na Av. 
Nilza de Oliveira Pipino, 1408, Ap 2, Centro,Ubiratã-PR, CEP: 85440-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de CLÍNICA MÉDICA GMR L TOA, com sede na 
R0:J Vere2jcr Frar.c·sco c2 ~\1
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em 21/03/2007; resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade MARCIO 
JOSE POLI DA SILVA, brasileiro, natural de Campina da Lagoa - PR, solteiro, nascido 
em 28/04/1978, fisioterapeuta, inscrito no CPF/MF sob nº. 023.376.609-07, portador da 
carteira de identidade civil nº. 6.214.394-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua 
Duque de Caxias, 905, Ap. 07, Centro, Ubirata-PR, CEP: 85440-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e 
financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do 
presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA TRANSFERÊNCIA DE COTAS: A sócia JAMILY PEREIRA 
ALMEIDA, transfere, com o consentimento dos outros sócios, as 4800 (quatro mil 
oitocentos) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 4.800,00 (quatro 
mil oitocentos reais) ao sócio GUSTAVO MATIELLO REDINS, acima qualificado, 
dando plena quitação das quotas cedidas. 

CLÁUSULA QUARTA TRANSFERÊNCIA DE COTAS: A sócia JAMIL Y PEREIRA 
ALMEIDA, transfere, com o consentimento dos outros sócios, as 100 (cem) quotas 
integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) ao sócio 
MARCIO JOSE POLI DA SILVA, acima qualificado, dando plena quitação das quotas 
cedidas. 
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CLÁUSULA QUINTA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das 
modificações havidas, o capital social , inteiramente integralizado em moeda nacional, 
fica assim dividido entre os sócios: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
GUSTAVO MATIELLO REDINS 98.00 9800 9.800,00 
JAMIL Y PEREIRA ALMEIDA 1.00 100 100,00 
MARCIO JOSE POLI DA SILVA 1.00 100 100,00 
TOTAL 100.00 10000 10.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de CLÍNICA MÉDICA - CONSULTÓRIO, 
passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL 
COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, 
GERIATRICOS, ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, SAUDE DE 
PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E 
DEPENDENTES QUIMICOS E ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a GUSTAVO MATIELLO 
REDINS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessário à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§ 1. 0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. 

§ 2. 0
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

1~ 
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normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. fé pública ou a 
propriedade 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercicic 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas Justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social. 
conforme estabelece o art. 1. 059 da Lei n º 10.40612002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As 
quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando 
se i-ealizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias. 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo inte1·esse 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: A sociedade fica 
desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestação de con>Ps e 
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demais deliberações, com base no art igo 70 da Lei Complementar nº. 123 de 
14/'I 2/2006. 

Parãgrafo Primeiro - As deliberações sociais serão tomadas com base no Artigo 70 
da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006. 

Parágrafo Segundo - As reuniões dos sócios, quando necessárias, serão convocadas 
pelos sócios e obedecerá a o quorum estabelecido no Código Civil Brasileiro, Lei 
10.406/2002. 

Parágrafo Terceiro - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro Ato 
Societário com exceção de alteração contratua l, com base no artigo nº. 71 da Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em 
4 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campina da Lagoa-PR, 18 de maio de 2011. 
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CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A/ Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

( 

Atenciosamente, 

" 

/ __!___ ~~--, ~~ :::::» e "7 

_l----1~' 
GUSTAVO MATIELLO REDINS 

CRM 22.223-PR 



CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A/ Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

( 2:ent~ ~ 
GUS~AVO MATIELLO REDINS 

..__ CRM 22.223-PR 



CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A/ Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 



CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001 -31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A / Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 1 O de Abril de 2013. 
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CLINICA MÉDICA GMR L TDA 
CNPJ 07.682.091/0001-31 

Rua Vereador Francisco Moraes 399, Sala A/ Centro 

NOVA CANTU - PARANÁ 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Á Prefeitura Munic ipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Lic itatório nº 016/2013 
Edital de Pregão Presencial - nº 009/2013 

Objeto: Cont ratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Abril de 2013. 

/ 

( 
~L4 ::::-:::.. 
~AVO MATIELLO REDINS 

CRM 22.223-PR 



PREFEITURA MlJNICIPAL DE NOVA CA~TU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 · CEP 87.330-000 

PROCESSO LICITATORIO n' 016/2013 

PREGÃO, na forma Presencial 
N' 009/2013 - PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa, para prestação 
Médicos, da seguinte form~: 

d e Sen1iços 

Lote 01:Prestação de serviço profissional de 01 (um) médico obstetra, 
compreendendo Consulta de pré-natal, partos normais e Cesárias: 

Lote 02:Prestação de serviço profissional de 02 (dois) médicos clínico 
geral, para atendimento a consultas médicas; 

Lote 03:Prestação de serviço profissional de 01 (um) médico pediatra, 
para atendimento geral~ 

Lote 04:Prestação de serviço profissional de 02 (dois) médicos. clinico 
geral para atendimento ao PSF - Programa saúde da Família; 

Lote 05:Prestação de serviço profissionais médicos, clinico geral, plra 
atendimento de 30 plantões mens.ús de 12 horas; 

Lote 06: Prestação de serviço profissional de 01 (um) mtdico 
Dermatologista, para atendimento geral. 

Lote 07:Prcstação de serviço profissional de 01 (um) médico clínico 
geral, para atendimento a cirurgias; 

Lote 08:Prestação de serviço profissional de 01 (um) médico clínico 
geral, para ass.inatura/audiloria em AIHs e Palestras Educativas. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (quatorze) Horas do DIA 10 de Abril 
de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova C:mtu, 
Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnaçõcs 
poderão ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL D[ NOVA 
CANTU - PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 
às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Email: nmncantu(Ô,iP.com.br 
Telefone/Fax: /44) 35271363 - 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Março de 2.013. 
AfRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municioal 

~- -1:; I t):1 f:--1 ,v / ~ PL' 11 " .. ·1 .,.,.f /C...! I • ..2/Q / ,_; PU!:~L; ·1 ~- .. . o~,.. :; 
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prnpostas: i:, ú,~:4S hor~, ,fo d,~ 16 \c·k1e,~eisl do mês ,k :1b:-i dé- 2ui3. n,1 
Dir~r,wrn de Licil:1;·('\c~ ·,\,._XV d.: N,he::nbr0, "70! - ,~t:,«c· - 2' ,,i,dar -
lVL1ringà-Pr. A p,c,;ti, ;~cnica com ;1 do~u:-:nent<1.,:~0 compkuJ dt' c·tliid. ,w~"\os e 
d~nrnis documcntü, ~ncnr,trnrn-sc à d,;;p(1siy"10 na. :\v. X.V d~ t\,l\'crc,111'1. 7()1 
- Ccmro - s~crsoLariu ~fanicipal de Recursos \faLcri,,;:;_ \b;L,.li .. ,cniJ e 
Lo~ísticJ - Llircrnria dc Licilaç/k~ - 2" Andar - nu h0d1fo ,Li, 1'.X·n(, _:a, ! :3(J 
e sh; 13:30 li, 17:(,(1 h0rlls c)U <1:r~,-1'.s do sik· \1°,,·9 .. niMn,~:i ~-@":.br

, stn·1ct1s-licitacot, 

C:irlC"i R0bcr10 l'upin 
Prdeiri; :VhLl1icipal 

PREf'IOITURA DO lvlllNiCÍPIO DE MARL\G:;, P,\R_\_'.i \ 

AVISU DE L!C:!TAÇAO 
l'RCGÃO PRESE:'<CJ.'1.L }:" (i69/2(1iJ-?:'dl\l 

em 22 de mllrÇ\\ de :'.013 

, ~: REGJSTRO DE PREÇOS ii,Jtú,;íçii.o de lJ[ensilios de ,vmho.. 
ü1ciu~Í\'C Desco.nivç1s. pai::; atender JS SecretcL.rio.'1 ô.o 
Sccrdo.:ria de Recurôét1 \.1'll~riais, Abaskdrncmo t 

Emreca dus E11velop<0s: :w: ~\5 U:-0::31) hor~, do (fo 17 
abril dé' 2013. Abçrlllr.i ,las nrnposL:-1s: à,; 08:45 h0ras d0 Jic. ,iu 
m~s lk ab1il de 2013. na Direwria uc Lic1taçí'iec; - Av. XV ,!s: 

C:ntfl' -- :'.". and;;r - \.t1ri11gi-Pr. .-\ pasta tccnic;; cz11n o. d.Jccu1 ntaçà<) 
cnrnplet.1 dn cJit:1L O.J1exo,; e dem.1is d.oc~mi.'ntfü ~ncomr.;::n-s~ ,i ,s1c.l,1 no. 
Av. XV de Novembro, 7ü[ - Ce11tro - Secretnrin :Sl:l.:uci?-'- Ce lt~(·~rsus 
[vlatcri::;i,;, AlrnstGcÍmcntu ç l..(,gisric,1 ~ Dirctcl'i:, ,k Lici:.8,-iics - ·,., A:hiM · nv 
h\ll"Llno da, 08:00 ~s 1 ):Jr, e das 13:311 às J 7:00 ic0r.,s ot. 0 1rn,··l~ ,i,, si1e: 

1 W\'./\\'.nrnrineca.pr.~ov.br ~crviço,;-!iç;1açucs. 

1 . 

1 

C,rlo, Rollerlü Pupin 
_ l'r~fe;lc, M;1nicip;li 

RS h'-4.00. 245S3/2013 

1 Marmeleiro 

----------------------·-~ AVISO DE EDITA.L 
PREG,\O PRESENCL-\L V' 05l/20B- ?:vJC,J 

\10D,\L1DADt:: Pregàc, !'re~encial do tipo menor preyo. ~n_, .,e Jc: vak1: 
glob~i do io1e 
UBJETO: Cunlrntaç~o Je ~mprco•:a eapecialiüida pan, pror:\O\'é, , ;i é-':.Jnug:1: 
na, citbJc~ tk Lisboa e Po!"!1J. 
CREDENClAMEXTO E El\TREG:\ DOS ENVELOPES: ·.b C:8:3\ 2., 89:ü("; 
hora~ do dia 09 de abril d<! 21i]3. 110 Dtpana,nenw de (3ct,:01:."l1 ~ Tril,;;;uçfll). ,lr 
Prd"cirnrn Municiral ,k /vform:::!eir,"J, à Avenida 1'.-facali, n·' 255. 
ABER'ITR.AD_\.S PROPOSTAS:~-' 09:01 boms do dia (19 de \kil de· 20 3,_i,m;,· 
a sab ,:k rcwliéies daAémmis,rnç·ão na hc::fcitun: Vrnnicipal d~ !,i,u .1eki ~ - PR 
AQt:TSIÇAO DO EDITAL: O Ediul e seus anexos p,)Jer:i:, ,;d no, 
Prefeitura Municipal. no c:ndcn:ço Avenida .Vfacali, r;' 2~5. Cc,FF 
81 ()7 ou 8105. )Vlanne(eiw. E~tad,, do P~rnn~, de:·<, li" friL·,. nt'1:; h,c,·:'' 
:t> 11 :30. e d~s 13:30 as J 7:00 homo, unde µuder5o oer çuns:;J ,,e.o,~ 
gratuiL:.nT1<011Le. e Lan1b<'.m pdo sil~ w·,,w.0com,,ieirn :,c.go.i,c 
lNFOR"\IA(ÕES: lnr(,mrnc(,t:s e: c.,dcLrccimzmc,s 

l\"IHnncieiro. 21, de m::irço dç :J;O 13 
U.'ClA.:\AARlSl 

Pr:gocira 

1 Nova Cantu 

PREFEfTORA lvHJ~lCJPAL I>E NOVA C-,NTC 
ESTADO DO PAR-\:,)_,\ 

CNl'J nº 77.$45 . .:\'l4,'(1()rj].1J-' 

RLl:J. Bahi,1, 8~ - CEI' SL\30-000 
H-'iATO AVISO DE UCITAÇÃU- PROCESSO UClTAfl)RJO ri' 0 :n·20 l.'

PREGAO, na Forma Pr~sencül '.''." Ofl9.".2lll3 - .''' ;.;"· 

S/tTEX OBJE.10: ComcaL;;i~·;J.o ik l'r~,iaçiio d 

conforme tôpcciticéi.Çii~s çrn ~ditai 

rt·_,;uL·,,-- · 

,=cc~.c::··· ·: '.;;; :;;;.: ,~;;;,;:;;;;;-:;:Tz:;;;·;;,,,;~·,;;;;:;;;;;;;;:;:-;;,u; '"' u 
1:11,,rr:":çL•cs ;wl, 

\1.\iZ,'.L-\~,l DAC:R\.:Z 
?rc lvltclllU\'é·.! 

R$ 144,0D - 2545$120 ,3 

,- prcç,, >.,k· 
C0lh;'.J iá:":,.J 

H:bde u,,, Dqi:;rt:o.nKiH'"' tl:t Proc:·S:11.:. 
,,,,cc,fic,.cé,cs an~x,is iW c·Jinl 

E:'<\'EJ.OPF.S· WhlO rln t\· 

,.~str,lrr.cTlC' cu~,1,,c,1•:i,rH' ~ ,cw :ioc:;-;,:·., 
-: 52_ · ç~ntw - l',11:à1:1s -- !'R -,.:i~fr,: · 

li 

?1c,1, ::H·~, ,,;u,,_ú,, -,~,-:1rnn:ill·~ cic L citc1ci.o 
RS 2~6.00 · 2490312.DE 

"'Aoü::ilis:bJ.~ 
0 :viu--,,_,, -,i,, .li P:,l,11~,. !';· 

'.iW7 ,_; ,k 10'11''.J 

l'.:\C)l:RE(J): s~l:1 •,;,111 -
c~n11-.). f-'JJ: ,:,; - : ,.-,"1ª 
\lUú.-·cL'.D:,DE: ?R CG),\; i'RE.~E;s.;CJ.\L 
TIJ>O TJF: .EE,G ·1.\íE\:TC: I\'; \DR L.A>!CE HAJ()R OFERT·t 

1,, .edirc.l 
ABERTURA: :'. partir das 09:íJCr rncn,d H,J;·as 

~;11:! de rern1jiJes do Paç0 \'1unicip.;I. en1 \'o\'a C 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 99753814 T· >Cr.JLO ülJ8 E:',;VELOP~S: iJ',l:iiil rlr, ,-

/•, !'ao:m c0m inteiro r~or Co Edil3l. ,1neJ-:S!S e inL 

no. PREFEITCRA l\,1UN1CiPAL DF NCVA CA:' 
de Licit~ç~o. no \)l)r;ir;ú d::is 9:011 ~,; l l:11{> l·h e 

F,,x: ( 44 \ }527 l363 3527- 128 i pmucat!lu@i 

1/!.i !\ova CrnLu, EsLado d0 Pa,mui.. ::'.5 L,s;. Ma~ço 

,Jti A.JRTON A~TONlO AGNOLI\' 
;1:!- Pr~fciiü )vium~1pJ.l 

DoctJí/llll"lto emitido em ",210312014 ~0:56:09 

Diário Oficial .Com. ind. e 0erviços 
N' 8926127/03/20\3 I PAG. 38 

Para verificar a au1enticidade o'esta pá{"in8 MSta w,m,rc' :,, · 
Cócf;go LocalizadJr no s:re cio OiOE. 

1 de f',;:m.1, -- PR 
,L-, _,1,1rnr.1ent,1 cnn· <'nc:,::,,, 

~v\n-;L1. ,i.~2l -· Ct'11W - P.']nlJ~ - PR k[ddr 

~~::, \b, :1 Li.c0,~; 
L:,d:\ p·C.P Dt;TCc \ 2.36//2(1'. 

c<S 192,i'.JO - 24900/2.e",2 



N" 60, quinta-feira. 28 de mrn:ço de 2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA.ÇAO 

i':X"l RATO DE lHSl'ENSA DE LlClTAC.;;_O 

DISPEKSA K' 169,'2013. OBJETO: Contribuiçào anual do Consór
cio lnterg:estorci Paraná Saúde • Recurso: PAB - Promama de Aten
çào Básica - Exercicio .corrente. Secretaria Mnnicip~I de Saúde. COK
TRATANTE: Mun1cíp10 de Guaraplll)va. CQNTRATADA: COKSÓR
CJO INTERGESTORES PARANA SAl_;DE. VALOR TOTAL: 
RS28.992.39(vinto e oito mil e. novecentos e noventa e doi;, reais e 
uima e nove centavos). FL~DA:VfENTO LEGAL: Arti20 24, XXVI 
da Lei 8.666193 e alterações -

A\'lSO DE D!SP~'<SA DE UCITA(,\O N'· ló9i2lllJ 

O Assessor füpecial de Gahinete no uso das atribuições qu~ 
lhes s~o conkr;dus pelo PrefoiH> Municipal de Guar:ipuava._ confonne 
(lS Decmos n.°s 2925-'2013 de !5/0J/20!3 e 298312013 de, 
29/0!i'.;1)13, e mm ba._sç no Artigo 24, XXVI da Lc,i 8.1>66193 e 
altcraç/ks post~riorcs. hem como no parecer da Prncuradoria do Mu
m~:pm, RATlFlCA a Dispensa de Licitaçã,i 

(iu~•íl;:11,w:i. 15 de m:sr.:c• ,.k ~(J!3 
ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNAN! 

;\,SCAN L,p~~i:;! ,:e GJhS,:cc~ 

PREFEITUR..A.. MlJNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

AVlSO DE U(Tf:\.Ç,,\,.O 
TOMADA DF, PREÇOS :'>l" 3/1013 

O Jvllfl>,;!CÍPIO DE HONÓRIO SERPA, Estado do Paraná, 
,muv.is da Presidente da Comissào Pem)anent.e de Licitaç()es (de
signada pda Pormia n'. 01/2013, de 0710112013). em e(infonnidad~ 
com a Le, nº. 8.666193. de 21/06.'93, e swis alt~rnções, TORNA 
PÚBLJCO que fani realizar licita~ão no dia 11104/2013, i,s 09hs. na 
sede do Paço Municipal, sito ii Rua Elpidiu dns Santos, 541. r;~ 

mndalld~de de Tü\1ADA DE PREÇOS, dn 1ipo MENOR PREÇO 
GLOBAL visanC.u s: "Construção de un1a cdifücaçiio para funcic,
namento da Academia da Saúd«, sim a Avenida Likrdad.e, s/n'., lote 
n". 12 da quadra 11'. OS. Centro. nesta cidad~ de Honorio S~rpa. fatado 
do Paraná. com a área global de 54.23m'. incluindo ,erviços pai
ssgi,m10. ,inaliza~ão: e. fornecimento de equipamcnws de gimislicas". 
confonll', memorial descriciv<1. orçamanms e projews c~cnicos anexo,; 
ao çdital. O edital encontre-se à disp0siçã0 dos inkressados nn cdl
iicio da Prdi:itLJra Municipal d~ Honório Serpa. sito ~ Rua Elp,dio do> 
Són!\ls. 541, m> ncriodo da.s Shs ás 12hs e das 13h,30min às 
lihs3ílrnin. no · Departamrnw de Licitações. Informaç(ks 
OXX(46J3245"1130 

:-L,:o,i,, Scq1:c. 21) :k n,a1~,, ik 2.l!i.\ 
EDEVALDO MIGUEL PHlLJPPSEN 

T'r~,:i([,,iu~ d,1 Cmiio;:i,_; Penn.,,,,,,<', 

PREFEITL"RA MUNICIPAL DE JAPIR..'\. 

f.XTRATO DE co;-,;TRATO 

COKfRATO W 014/2013~P:v!J PREGÃO PRESEJ\CJAL >l" 
01Si20l2-Pl\·1J PARTES, MUNICÍPIO DE JAPlRA (PR) e a emprc,a 
TRATORNEW SIA OBJETO: O Objeto do pre.seme Contrarn é a 
aquislç~o de 01 (um) trator agrícola novo, conforme Convênio r." 
7i'.'.902/2012, rdalivo ao objeto do Pr~gão Presencia! n' O 18,2012-
PMJ. ~ue juntamemc com a proposta da CONTRATADA. p:ira todos 
o,; fins d~ direito. obrigando as partes em todos os seus w1;11os. 
pa,;,;am a ,mq;nr ~ste instrumento. md~-pendcntcmcmc de transcnção 
·,)O VALOR: Pelo fornecimento dü Objeto ora comrn1ado. a COl\'
TRATA;-.;TE pagará i1 CONTRATADA o valor M RS 100.000,00 
(cem mil rcai~). rcfore,m ao ikm 00 1 do Lok 00 1, pelo M~nor Preço 
apr~scntaclo. DA VIGÊKC!A: O presente Contr~to ter.í vigênóa pdo 
penodo de !2 (doze) mc~cs. c_onrndos a.partir de sua a._ssma:ura. 
podendu .,~, .prorrogado ~ cntc'no da ad:mnisiração, d~ acordo e".~' 
Art. 57. lnciso ll da Lei n' R.666193 FORO. Comarc~ de !ba,ti, 
E,1,1Jo do Paran:i. JAPIRA (PR). 25 de Março de 2013. WILSO/\ 
ROl\:ALDO ROJ\'Y DE OUVE!RA SANTOS Prcfoim Municipal 
CONTRATA'\'TE EUGE:,,JJO TE'JK FERREfRA Tmomew S/A 
COC'lTRAT.A.DA. 

PREFEITURA. Ml,:-/ICIPAL DE MARlLEN"A 

.\VJSO DE Ll(TL'\Ç.-1.0 
PlU::(;,\o PRESS"-CHL :--' (,/20U 

OBJETO: Conmuação de Serviços Profissionais de Técnico 
tr!l Prótc,;e Dentária destinado ao atendimen\Cl do Centro Od0nto· 
lógico ,t,, l\·lunicipio <le Marilena. fa1?do d.o Paranci 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: lmegra do Edital a partir de 27 
de Marçc de 2013 - de segunde. à sexta-feira das OS:00 às l 2:00 hor,,s 
e da~ !4:00 as 11.00 horn:;, desia data até 24 hüras antes illl d~rn 
des,gnada para abcrtu:a dos em·dopes, mediante apresentação de re
~ib" de pagamento_no valor de_ RS 15,01) (-Quinze reais-) na sal?. &o 
l<e1Uçiie.s cla Prefo1tura :Viun,cipal de Marikm.-PR, qlle devera ser 
efoiuado mediante reco'.himenm da guia DAJ\1 - Docu.mentn de Ar
reca<laçiin Municipal retirado no Setor de Triblllação Municipal da 
Prefeitura \fonicipal de Marikna - PR 

Diário Oficia! da União - s.(!'ç:ão ·3 

LOCAL: S~IJ Ué L~iQ!eiies Prckni.-~ !vl&.1clpal de kbrilcna !R 
Rua Dante P1.squ~!Gl1D. n'. 855. Ccmrn - C\J~;Licn~ - Vi< 
Tdefo:1~: ('~4J 3"-48-1314 
E-mail; u,dm~r(à,brcurbo.~om.br c,c. c-1L:mlt· 

na@prcf.pr.~ov.br 
ABERTL'RA Üi\. s;::ss.\o: 

horas, na sala de hcn:sções eis Pret\':,tur;i 

PREFEITURA. iviC!\lClPAL DE >.JOVA CA.J\'TU 

Processo Licimór[o C'lº li 16120 l 3 
OBJETO: Contrar.,c:;o Jç Pres1,i~~·J de S,;n'1c0s H-idm1~ iC:1-

versos), conforme espe..:,fic~çQcs em ed,:a: 
ABERTURA: .À. parc,,- d~, 09:00 •;"'" .. " ,. dé 

Abril de 2.013. na oal~ de ,,;uniões do cm 
Canlll, J'31·otii. 

A Pa~ta co:n 
pode,ão ser .;;o!icltaçlos n.i 

CANTC - PARANA. 
9:00 i;; 11:00 Hs e 
35271363 - 3s2~-12s1 -

PREFEITCRA \HJNICIPAL DE POGTA GROSSA 
COlvlPA)JHl..;_ DE HABITAÇ1\0 

A Cmr,panlli~ de H~~, tado d.o P:rnt~ Gr,,ss~ - PROL;.:~ 
torna público que ,eabari iicéta;:iio n~ rnudal,d~de CO:\COR.RE:-J
CIA, do üpo MENOR PREÇO NO TOTAL D .. , ?'.W:'OSD. ;;c1 

regime de em)}l'çicada pc1 preçü global 
OBJETO: c;:Hrn·,r,;ç~o cl~ empres~ e.sp~ual1zad~ pare\ ., rc'1-

lizaçào das ativid:u:tc.s :or.01.1r.1cs nu iwn ,tl - L1c,n.;gr.,1r,lls de Exc· 
cução. do Prajcw d: T,~b~:ho Ticnico s~cial ,:.->.'.le>eu \' du Erl.,~:,1 
rcforeme ao Res,Mnéi.tl Rnr.1~. Localiu:lo r,c, C\Junicé~i" de Pc1c,,~ 
Grossa/PR, no i,mbltq du h-0grrnia Mrniêi. C:,,~ \1inJ·,:, \'id,1 

VALOR )v(AXlMO. RS45.000_{J0 (c.:crcm~ :;inc,, n;:! 
reais) 

COXDJÇÔES DE 

~:::};:\~n~~iàtc e[;:~:~~~~'1~;· ,:-,:,:·: : .,::::.:,:.: du 

Anexo V, do Edital 
DATAl}-)0:0\. DA r.BERTUR.;, • .:i1 2°) it abd de 20D. ;,s 

14:00I-L 
EDlTAL: '.nfo,rncçi'ia:s, 

~~e~;:ãi ~~e;~;;ttJ;~-;~', .... ·,ao, .. ,,. '?'?:""''e'' R,i)?'d,'';' 
Taquts, 11°445, 2° a;\dar. Canuc. 
Paraná. das 13 ~, JS ho.-a:;, ,,u 

A Compar,hiJ d~ H~úLI~ção d~ P,mta Cr,1»~ · PRllL.'.'.-"
rnma público que .-~ulàzari !1c:1,,çiio nc modahd~d~ CO:\CORREN
CIA, do tipo MENOR PR.ECO NO TOTAL D_->. PROP-'.)ST.->.. nc1 
reglme de empre;tadJ. per pL'eco glob: 

OBJETO· cO>fü~I~,;~~ d~ ,:mpr~s~ ~,opec1~:12:d~ p,11-Cl ~ 
lizaçào das aliv1<lliüe> co;;s1cC;;:ç; .no itçm iO - C,on0grnm~, d<e i:x,;,
cuçào, do PrnJelO <!e Treb.ilho Têcnica Soe,~! ,:Anexo\'~,, Ednol;, 
referente ao Jardim !\m;.!í:, 2. l0c~liiadu nc, l,Junlcip1n de Ponto Crc,<
sa/PR, no âmbi10 do. Progroma Millha C1,a '.\'.,nhci \'isb 

VALOR '.\1,A.XJMO: RS43.00ü,ú(1 (qMrémc.,: trés mJ ,,e:cós;, 
COC'DlÇÔES DE !'AGP_MEJ\ TO: os ~"g~uwJ,o:, :·ccfercmes 

ao obj~m ,~r~o çfcruaJVi em 06 (seis] psr,~:c,;, de scm·ç!Q 
cumprimento de c,onogre.c,1~ d~ execi.:ç:o p:·cvJ>c~ no Jien, J,, 
Anexo V. do Edital 

D.".TAIH08.A Dl, ABERTIJR;\. C.i., :0 de .1.1101 C:c 20:_; 
16:00H. 

EDITAL: lnforrnaç),cs, ·s>claréê1n-.é~'lb. 
adendo; e oncxos, podeiii;:, ser 1~alizactos na 
Habitado de Panu Grnssa - PROLAR 
Taque~·, n'+.5, 2' 1LJdJ.c. Ccntrn. Ll~ cid:sdc; 
Paraná. d~s i3 is IS [l;:,fos. ou pele st'.~ "''ª ,V~<\ilc:q11 .pg 

A Co:np:1,1111:! cc: HJbL:açâo e:,, Pou~ G1Jss:c - ?ROL.;'-R. 
torna público qu". r~:ii,zad lic_ic~ç~o nd ,i1"d:1!1d:cú _CONCORRE'\:
CIA, do tipo Mil\OR !'J.E(.G NO TOTAL [)_-,_ l'lWl'OSTr •. 11-1 
regime d,; cmpr:,t~da ;1c1r pceçc global 

OBJETO: contcc,ta,:So '.!t ~mp,ç,:~ csp,;,;nii2~cia pai~ 
llz:i.çào ó> aCJVLd~Jes c,rnstame, no irem Jú • (rJll0_grc,~,a; 
cu~ilo, do ProJ~tü de TL'~·oall.o Técnico. Suw.l l,'I.J\éXJ V do 
referente ao Rc;,dencU: Alhc,us, Joc~l,zadu 100 '.<.-mmcip,o de Punta 
Grossa/PR. no irnbno Gel Prog,~ma Minh~ e~,~ Mlnn.J Y:d.i 

!SS\' 1677-7069 195 

\'."..L()R ô,:l.',XIMO: R.$43.000.00 (gu.or~nt~ e ,r~s 
CONDlÇüES DE PAGAMEl\'TO: os pgJmcntõ.< 

,\o ub_i,cto sec!io efetuados ,;m 06 (seLSJ parcelas. de 
cun:pnm_cn:" d,1, c:rnno1,'T~m~ de cx•acuçJç, r,rc\'!IW no 
.-'..t>axo \·. do Ed:c~l 

DATA HOR.->. DA ABERTURA; di~ 30 de ~htil de :?.t 
1-1-·00H 

escbrçcimc,ntos. reL1r~d,1 do éC,tai. 

c:·o::.:;c::::"'."\~~fJ~'.s l~~a(,:~~odaà ~;~,p~~'.~~i.~: 
e; • • :.• : ,C • n~ cidud~ Jc Ponlu Gro.ss~. E':,L.é,, 

ou pdo site w1,0 .vprolarpmpg.c,1n, br 

COJ';CORRÉ:--lCL\ CS" 4/liJL~ 

Ct1r,1poé1hiz de I-bhirnçiio de Puma Gms,~ • P'.U)l..-\.'t 
pu\11,cv gw rc~hzari. licíração na modahc'.ade CONCGIO.E:--:
dn lip,, h!ENOR PREÇO t-:0 TOTAL DA PROPOST->.. "" 

de cn1prcit:á1 por rreço global 
OBJETO: comrnmçlo de emp,esa eopec,allzada p:cr~ ~ 1·ea

!1za,;:;,, j.,; a1i1'1dac'.cs c,1n,;tanr.:s no item JO - Cn,m1gr~nu; ik E-.;:~
c.içiio. ~.o Pcoj~ro d~ Trab~l110 Técnico Social (Anexo V do Ed,r,c!, 
,d,,~m.; a,, K~:;idcr,ciJI R~camo Vcrd~. localizaJ,, no Yiurncioi,., Jo 
Pon:c, Grv1s,,PR, no _àmbito do Programa \1inha (~_,a 'vhné10 \·-,e:, 

\'.'1.LOR \JAXlMO: R$4.5.000.0(1 (quarenta e cincG ,_-,,: 

COND:Ç()ES DE PAGAMENTO: os pagarn~ntos referentes 
éf<'.Cru~doe< em 06 (seis) paredas. de acorJ.·, 
,,ronogrum1 de exccuç5o prcvhto no it~10·, 

DA ABERTURA. dü1 30 de ::,bni d~ 2,j i C 

~sclun:cim~ntos, rctir1da d0 d,:.,' 
ser re:ilizado;; na iedé da Com1,,;nhi ~.:: 
- PROLAR. localizad~ ,i Rua fü!t,.:.-,-, 

na cid1(k d~ Poora Gn,.ssa, E<Lcó, d" 
ou pelo sile w,vw.prolarpmpg.com CJ 

JNCf.ilslÜ'.:--lCJ.\ :,;i" 5/201.> 

A C'c,n,p:mhi~ de !Jabitação de Pont~ Gros,a • PRUL:\l'. 
pub'.ic~ qut realizará !irnação na modalidade COl';(()JU'..E>
clu 1;;1'1 \JH~OR PREÇO NO TOTAL DA PROPO';T-'. º' 

,-,:~,~K J,: ~mpreilod~ por preço glubal 
OBJETO. c,,ntrntaçiio de empresa cspeciali2ada p:ucc .L ,e,,

i,n,;2o dJs sri_,·i(bd_cs con.st"ntes· 110.,1cm 10. Cronogr1,;ias ele r:'.c
cu:;õc, dé, J'rGJciV at T;dba)ho .Técmco Social (Anex~ \; de Ed,;:,1 
,·,fcrcr,,~ o,, Re11c'.,,,ciaJ c,,!Jfomrn 1. locJliz~d~ n,1 Mun.cip,c, ele 
Pcntw Grn_,,::,l'R. no.~mbiw do Progr~m~ l\-1i11hu c~,n lvln1k, \':J.1 

\·.-\LOR \i.-\X!MO. RS45.500.00 (qu;,rcnrn ~ crnu, ,,,: 
,1·.11·,l:cnlos rcasi 
. C):-..:D!CÕES DE P.t,GAMENTO: os pa;amenLos rdc1 

~0 ob;e1·· ,~rlll afc:ua,fo,: çm 06 (scisi parccbs_ dG ~c~1ed,1 
cun:prin:c;e::'J d0 ~,onogr;::m~ de ex~rnçilo ~r~v,s:o n0 ,r,;rn 
.-\ne~J \-. e'.,; Etl:u! 

:J.".T~.,1-TOR.->. :Jt.. <,BERTGRA. d,J 02 de maiü de 21,:; 

PREFEITURA \1UNIC!PAL DE PORECAJU 

~,~;~~~,' ·:'.td{~;:~'/i,'.i:nf;"i~º·t:~~~~1~,t~c~:ctn~,f'l:1:~;:~;::::~I~~~ c!1{;: 
cnlsr ~c:·s,-.is dc, C:1~ma111cntQ Púbho nº ü[,JOJ3.\'~lnrc 2~ li22.J,, 
fundnm;cnw Leg~l: Lnci.,o XXX do ~nigo 24 do Le, n' ., Gó6'0C 
.1.,,i,1~cu10: 271:)3121):3. 

Este documénto pode ser verificado uo enckreço eletr~nico http://w\w,.m.gov.bci;c.llfnticicb::lê:j,unJ. 
pdo código 00032013032800!95 

Goccienéllff S%ir.~do t:1(1t0Jrnen:~ cu~,fonnc Jv:P n' 2.200-2 de 24:Cl812001, guc 
- l»t:'1;:sm:,ura ele Ch~ves Pú.blicas Brn,;,k.ra • ICF-E 
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Prefeitura u 1 
1 ova Cantu 

Rua Bahia, nº 85 - Centm - Mova Cantu - PR - CEP: 87330-()()(l 
CNPJ N.ª 77.845.394/;)Qi:J'l-03- Fon& {044} 3527-'i23't - Fcne Fax (044) 3527-1363 

E-mail: QIT)Jl(::.?c.GMª2h.Q!IG..ª122ill Oê ======== 
PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2!l13 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial Nº OG9/2(H3 
ABERTURA: 10/ABRIL/2013 HJ1)R~R10: 

O Município de Nova Cantu, Ests:do do ·p,, .. ,.,-,5 terna público que fará realizar, às 09:0C: 
nove) Horas do dia 10 de Abril do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sico 
à Rua Bahia, nº 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, na forma presencial, tipo menor preço, por íten1, fixo e serr1 reajuste, de acordo COIL e 
que determina a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte cbjeco: 

1-DO OBJETO 

Ll - O presente Edital de PREGAO tem por objetivo a contrataçáo de empresa 
especializada (s) para prestação de serviços rnédicos, nos segui::lles termos: 

Lote 01: Prestação de serviço profissional de 
Consulta de pré-natal, partos normais e Cesfrias; 

n1édico obstetra, compreende:c_do 

Lote 02: Prestaçáo de serviço profissiornJ de 02 
atendimento a consultas médicas; 

rnédicos (Clínico Geral), 

Lote 03: Prestação de serviçc profissional 

geral; 

rn.édico pedi2.tra, para atendinienú) 

Lote 04: Prestação de serviço Drofissional d~ rnea1c0s, clinico geral ~::;-a 0
-~'. 

~!..tendimento ao PSF - Programa saúde da Faff.âlia) corn. carga horária de (vinte) horas semar:.2tis 

:ada; 

Lote 05: Prestação de serviço profissionais fc,;fédicos (Clinico Geral), para atendimento dt-

30 (trinta) plantões mensais de í2 (doze) hcrns; 

Lote 06: Prestação de serviço p:·cfi~sional de lvlédic0· (Dennatologista), para atendiff1etrcc 

geral; 

Lote 07: Prestação de serviço prcfission/ de 
cirurgias ( emergenciais e outras); 

Iviédi:::o, geral, para atendirr1en-cc ~ 

Lote 08: Prestação de serviço p,ofissional de 
AIHs e Palestras Educativas; 

1.2. Os plantões médicos para attLdic'.1entc de 
finais de semana e feriados, deverão ser realizadcs em 

Cantu. 

1.3. Além dos plantões médicos, ,J prestador 

:vlédico, c·~írâ,:o geral, para assinaturc. ê:; 

e crne::.·gências no período notur:c-~c:, 
iocal 2.p:co-,:i,~·\aao :no rnunicípio de Nov::., 

fazer os procedimefo· -



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia, nº 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: omncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

necessários, bem como, assumir a realização de cirurgias emergenciais de baixa complexidade e 
seu posterior acompanhamento. 

1.4. Somente será assinado o contrato após a vistoria do local que será realizado os plantões 
pelo conselho municipal de saúde, bem como comprovado a possibilidade da realização do 
referido plantão, por meio de declaração do médico a executar o serviço. 

2 - CONDIÇÕS DE P ARTICIPACÃO NA LICITACÃO > , 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 

Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenhal!! 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERA.IS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pe_o 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes ele representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 

(Modelo ANEXO II); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO l!l); 

e) Declaração de que a empresa proponerite, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
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condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância 2. Lei Federal 9854/99, 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 \"rn'"'"" ANEXO IV); 

que 

f) Declaração de que a empresa proponeEte conhece todos o-s termos da licitação, bert1 
como tomou conhecimento de todas as especific2,ções concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação 1noc,nu ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estamto ou documento eqi:iva]eme, para comprovação de 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente oojew desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregr~e em l (urrrn) via, sendo que, 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese ce inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão cer sido """"'Ll"" menos de 60 dias da dar2 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão ap::-esentados ern. envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 01 - Habilitação 
CONVITE Nº.: Prefeitura 
ABERTURA: HOR.c4,RIO: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá ser el2.borad2 ern ofício e:,11brn(lo, ou formulário contín-uc. 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/1-;IF ds. e::npres2, ern liEgt:agem dara, sen1 rasur::'.S;, 
emendas ou entrelinhas, com identificação de número, assinada pelo se:.1 representante legal, 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da etllp:es2. e/ou aurônor.oo;. 
b) indicação do preço unitário e total por item 
e) Validade da proposta (o qual nãc poder{ set ,,.,-,.º.,,.e, 3 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em co::isideração 
especificações exigidas. 

dias, contados c2. 

::-_:_ao se enquadrem _:_1.c:..:::-

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecirnei:ros à Corn.issão Per:-_ci2::_1ente de Licitações 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incl-üídos ·~odes cs custos diretos ou indiretos LÜS 

como: despesas com impostos, emba}agerr( seguro de ·trans/oone , -··" ---· e descarga) até o desti::.-:-D 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniforrr.es, 1e:encli;c;',~CJes pessoa:s, segu:os, e u-anspone :i:: 
pessoal até o destino do objeto, se for e caso. 
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A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº. 02 
CONVITE Nº.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura. Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os faros 
praticados no decorrer do processo !icitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão cte Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facuhado solicitar e.as proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventua1mente surgirem durante as .sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o lici:arire que oferecer a proposta de menor preço, 
Unitário, e a observância do disposto do Edital, respeirnndo as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 
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6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faitas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo ó4, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse ô.a Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta r..a licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer pomo duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumir[ integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em toáas as suas fases . 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objew deste edital deverá ser realizado no Centro 
Municipal de Saúde "Emiliano Bonifácio Carnpigotto" 0u local àesignado pela licitante. 

7.2 - O Material e/ou serviço será emregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada üer.1 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quimo) dia 'G.til, meàiante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pe~a da sec:-e'if!.:r:a recpisitante. 
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9-DOVALOR 
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9.1 - Estima-se o valor máximo, glob21 desta licitação em até RS-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais) Mensais. 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação 
07.02.1030.10428-2028 - 33.90 .39 
07.02.1030.10428-2029- 33.90.39 

10-DAS PENALIDADES 

Secretaria 
Secreta:cia Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) a::ios; e 

d) Declaração de inidoneidade para licilar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou~ penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sa:'.1.ções, administrativas ot: 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convoca1ório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, Sêrá designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnan·:e, a matéria impugr1ada, os fur..damentos da impugnação 
e o pedido. 
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11.5 - A petição apresentad& roca de 
especificados, não será conhecida. 

,====~=====s=e==e==-
~iO'cl ser.e_ ·00 dos requísitos acnr12-

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licüdr:e IOffúcclsr n!,,e,:vs,ff, 

licitação, solicitando que constem em ata dos crúdhos. 
DO transcurso das sessões 

~-los terrnos do Artigo 1os· dà 12.2 - Das decisões da Comissão c{berá reo,,cso, 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazc de 02, 
de decisão, em única instância, ac SecreLiric de A:irr1i:'cistrn:r§ 
interposto perante a Comissão, a qual poderá re,co-,s,:cern: 

a ccrn:ar d2. data da divulgaç2~o 
e Negócios Jurídicos, desde 

úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, de·vidc:D1en-tc :_L:_u:::"'-'-'

no pr2zo de 02 (dois) 
r:.este caso a decisão st:c" 
coTitados do recebime:LT:~· proferida pela citada autoridade, dentro C:o 

do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de rectirso, os lici·~&lites s.;:;;ãc 2orr.:::.nic2:dos, para os efeitos 
previsto no parágrafo sexto do Anigo 109 :ia Lei -

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERP,IS 
13.1 - A PREFEITURA MUNIC1? AL 

licitação nos termos do art 49 ( qnarem2e e 

13.2 - Não serão admitidas a 
impedidas de licitar, bem como as que 

licits.çE.o 

13.3 - A Comissão Pem1anente de '--":u,,~'''-', 
omissos, dirimindo dúvidas que porventurn ,'.)ossarn 
interposição por parte dos participantes_ 

13.4 - Somente terá direito a usa, da 
interpelar, assinar ata, apresentar rec~;~·~;cs, JS 

proponentes e mernbros da Comissão d.e 

G.utônoruos suspensas u..:: 
:::'alêT1cia e:,::_ concordata. 

~- . ,·•.-,-·, r,..,,. 
'-',..:.J1-,;.·~Cl 

resol-ver todos os cas:cs 
;:..,::::eirnr ou não 

cs é.ccu111entos e propos·zs.s. 
das e:r.npres:.s 

13.5 - Uma vez iniciada a aóe:n..:.::-2 dos 
admitidas quaisquer retificações que pcss~m 
proponentes retardatários, 

a..~ prepostas, não se~'2.:: 
~ .. " :-,esL:..I2<.c.o, :;'-e:rn ,,c'ü12,uu,vo a parnc1parern ::>s 

13.6 - A participação nesta lici 02 .. ;?~o~ 
condições estabelecidas no Convite e dem3is ia Lei 

":c::·esui':a aceitação 
e suas alterações. 

13. 7 - Ocorrendo a hipótese 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo 

àG' lvfunicípio de Nc-. e 

co::-~\iC>:.:r,::: s.s "'"''-''"'-''" re:fflé',.c.escentes: na crden1 .=.se 

(~, 

V;,) 
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classificação, para a adjudicação do objeto em igual 
primeiro colocado ou revogação a licitaçfco. 

e 1-12:.s rllesrr~&S con.dições propostas pele-

vencedores obrigados 2. 

aceitar, nas mesmas condições contran .. :ais Ju :~e corn1,c1me,ü:,:i, os even-cuais acréscimos o:...:. 
supressões, em conformidade com o /\.rtigo é5) se-is :;2~r?.grafcs e i:ncisos d2.. Lei nº. 8.666/93 e SL:::s 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia óecorrerite deste cc:cuir.üé\ e Foro competente é o Cê. 

Comarca da cidade de Campina da lagoa~ E .. sta.do do Par2n21 exc~·:2íc:c qr!.alq1:.er outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE 
14.l - A Divisão de Licüações 'Octc 0: 

interessados nesta licitação, estando di,;ocl,jve :,2:-à 

horário de expediente NO PAÇO Municép,,: -::!e 

c:s esc~2recin~en1os solicitados pelos 
1 ,_ .e . segcmo.ét a sexLa-1e1ra, !'.:i~. 

ainda pelo fone /fax 44-35271281 / 35271363- e-cai: - e_ r,1:,c:,:, 
na Rua Bahia S/Nº: e_, 

.'.Jr. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES coivIISSÃO c.PoL, 

PREFEJrIO 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitacão 
PROCESSO LICITATÓRIO N~ 016/2ú13 
EDITAL DE PREGÃO, na forma >'N•,ar, 

Pela .cLedendan:r.os o(a) 
dB. Cédula de identidade 

sob nº. e CPF/ ____________ ;, i: 
--------------

participar do pirocedimerrác s;cb o modalid:2Jà,2· 

·--' 'úDlc este Departamento ae: 
Compras. 

empresa _______________________ _ 
se ao acima credenciado (a), d.entre üüt::os ü lle rcr1iU.cncL2Lt 2:0 .direito de iinterposiç:ã,:; 
de :recurso. 

i'.i:·_t:1 ----· ____ de 200 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl.J 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº Olói2!H3 
EDITAL DE PREGÃO, na forma l'irióSc,llCial Nº 01<,:,u,,c,c.> 

Declaramos para os d-ovdc.s fiLs :,e de proponente de 

procedimento licitatório, sob a modalidade - ::_;.2 f-::.,rc.:.s. Presenci2.l 009/2013) instauré::C'.s 

pelo Município de Nova Cantu, que n2:o ±'cr.c;.os óedc,::z:2os in.id6Ee0s 

o Poder Público, em qualquer de suas esre:ê.s. 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT'U 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma l:'n"s,;,:,,c,at Nc 

procedimento licitatório, sob a modalidélde - Preg!':o, re21 ,,º 009/2013, instauraé0 

pelo Município de Nova Cantu, que r.:os co~:prorr1e~e:cüos a e;:-c::egz.::: os produtos ganhos por esü; 

Por ser expressão da verds.G.e, :fi1.Tn2.:cr::.0s ct s:::,;eclce 
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PARA: 
PREFEITURA JVIUNICIPAL DE NOVA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRJIO Nº 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Pn:Se::1c :sd Nº 

procedimento licitatório, sob a modalidé:k - ?reg}.c, 

pelo Município de Nova Cantu, que " en1c,~sa >-:ie:clil-'éi1 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e jrr1 

salvo na condição de aprendiz) a p2.1T1x ce 

9854/99, que acrescentoa o inciso V ao 

Por ser expressão da verdêc.c:, ::,rmrx,,r,s : 
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!E-mai!: ""'=""'--===== vu ======== 
-================-· -

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTV 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma cm:x,nN° 

Declararnos pa:a os dev~dcs 

procedimento licitatório, sob a rnodalidicdcê - Preg~c, =.2 

pelo Município de Nova Cantu, que a empresa p,1:0()001,:e 

declarando ainda que preencha todos rs 

~-:; qr:cüidacie de proponente éc 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma rn:St1:1ci2c1 r,:c, •Jc·,,. k,h,c 

Objeto: Contratação de Empresr, 

O Signatário da pnesenre ,cec,a,rn 
documentação relativa a licitação s,1:0n,1n2r:ck 

Médicos, 

,c21dn'ibü f: :assinatru:s 

,•s,·,"'"'º''"''""'''"'lega! da 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO nº 016/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contrata~ão de Em12resas/S ervi~os 
Médicos. 
VALOR ESTIMADO - R$-80.000~00 (Oitenta Mil 
Reais) Mensais. 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 
Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Dispensado Concorrência 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

NÃO AUTORIZADO 1 

DATA: / '/ 

DATA .J8 / o3 /13 

,u, 
, 

Rua Prof. João Farias da Costa, slnº - Fone (44) 3527-1281 / 1363 - CEP 87.330-000 




