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coNTRATO SOCIAL DE CONSTTTUTçAO DE SOCTEDADE EMPRESARTA LIM|TADA

UNIPESSOAL

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, Empresária, nascido(a) em 11/09i1995, n'do
CPF 078.545.439-09, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA José Kaminski, ne 270, Novo
Mundo, CEP: 81050-460;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

cLÁusuLA t- Do NoME EMPRESAFTAL (arr.997, il, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial:ODARA RENATA LTMBERG BARBOSA LTDA.

cLÁusuLA il - DA SEDE (art.997, il, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOSÉ KAMINSKI, ne 270, NOVO MUNDO, Curitiba - pR,
CEP: B1 050460.

cLÁusuLA ilt- Do oBJETO SOCTAL (art.997, il, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:EMPRESA DE ATIVIDADES
PRESTADAS POR MÉDICOS AUTÔNOMOS QUE EXERCEM A PROFISSÃO EM CONSULTÓRIOS DE
TERCEIROS OU EM UNIDADES HOSPTTALARES, COM A REALTZAçnO Oe ATENçAO AMBULATORTAL E
ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS MÉDICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ao) exercida(s) a(s) atividade(s)de EMPRESA
DE ATIVIDADES PRESTADAS POR MEDICOS AUTÖNOMOS QUE EXERCEM A PROFISSÃO EM
coNSULTÓRlos DE TERcEtRos ou EM UNIDADES HosptrALARES, coM A REALtzAçÃo or ATENçÃo
AMBULATORIAL E ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS MÉDICAS..

E exercerá as segu¡ntes atividades:

CNAE Na Bô10-1102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a
urgências
CNAE Na 8630-5/03 - At¡vidade médica ambulatorial restrita a consultas
CNAE Ne 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

cLÁusuLA lv - Do lNíclo DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAçÃO (art.53, ilt, F, Decrero n" 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 1010112022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

cLÁusuLA v - Do cAptTAL (ART. 997, ilte tv e ART. 1.052 e t.o5s, cc)
O capital será de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1000 quotas, no valor nominal de Rg 1,00 (um real) cada
uma, em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subsçrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio Qtd Quotas Valor Em R$ olfo

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA 1 000 1.000,00 100,00

TOTAL: 1 000 1.000,00 100,00

cLÁusuLA vt- DA ADMTNTSTRAçAO (ART.997, Vl; 1.013,1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócioODARA RENATA LIMBERG BARBOSA que representará
legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de
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CoNTRATO SOCIAL DE CONSTTTUTçAO DE SOCTEDADE EMPRESARTA L|M|TADA
UNIPESSOAL

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA
trh

autorização da maioria.

cLÁusuLA vil - Do BALANçO PATR¡MON|AL (arr. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboraçäo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de rãsultado econômico,
cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

cLÁusuLA vlll- DECLARAçÃO DE DES|MPED|MENTO DE ADMTNTSTRADOR (arr. 1.011, S 1. CC e arr.37, il da
Lei n" 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a póna 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 normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX. Do PRÓ LABoRE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA x - DtsTRtBUtçÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA xI. DA RETIRADA oU FALECIMENTo DE sÓcþ
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas at¡v¡dades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuldo ou suportado pelos sócios na
proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII. DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e näo poderão 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 à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII . DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV. PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar na 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no g 4a do art.
3e da mencionada lei. (art. 34, l, LC n0 123, de 2006)
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CoNTRATO SOCIAL DE CONSTTTU|çAO DE SOCTEDADE EMPRESARTA LIM|TADA
UNIPESSOAL

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA

CLAUSULA XV. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a
qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será desinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do paraná.

Curitiba - PR, 10 de janeiro de 2Op2

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA
Sócio/Administrador
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçäo, Gestäo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

Página 4 de 4

3 It
/

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA consta assinado digitalmente
por:

CPF/CNPJ Nome

07854543909 ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA

^

^

CERTIFICO O REGTSIRO EM 26/OL/2022 13:57 SOB No {121050439{.
ÞRoEocolo¡ 220L6A733 DE 26/OL/2022.
cóorco or venrrrceçåo: 12201001582. gNpü DÀ 8EDE¡ a¡SO2263BOOO161
NrRE: 11121050r¡394. coM EEErrog Do REcIgrRo w.: La/0L/2a22.
ODÀRA RENAÎA ¡.TMBERG BARBOSÀ LTDÀ

JUCEÞAn¿trr¡ (ûf¡atr¡r ¡o ¡r¡^.¡ I.E.AI¡DRO MÀRCOS N,AYSEÍJ BISCÀIÀ
gpcnrrán¡o-csn¡¡

emprêsafaoil,pr. gov. br
À validade deste documento' 6e Impresso, flca suj€lto à comprovação de sua autentlcldade nos respectivos po¡Eals,

Infornando seus respectlvos códlgos de verlflcaçåo.
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10102122,17:10 Redesim - Consulta Pública CNPJ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

3 T2

w
NUMERO DE tNSCR|çÃO
4s.022.638/0001.61
Matriz

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçAO
GADASTRAL

I]ATA DE ABERTURA
26101t2022

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA
UPI-

078.###.##.09

PORTE

ME

Sóclo-Adminlstrador

8610-1/02 'Atividades de atendimento em pronto.socorro e unidades hospltalares para atendimento a urgênclas

E630-5/03 . Atividade médlca ambulator¡al restrita a consultas
8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

206.2 . Sociedade Empresária Limitada

JOSÉ KAMINSKI
NUMERO

270
UUMPLEMEN I O

CEP

81 050460 NOVO MUNDO

MEUCNPJ@CONTABtLIZEl.COM.BR

CURITIBA

(41) 96869828

CPF/CNPJ

078.#*#.#tH.o9

26101t2022

uArA uA st I uAçAo ESPECTAL

Sócio-Admlnistrador

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA

Código de autenticidade: 556407c2dc2f034c

.863, de 27
no dia 1 às 17:10:53 (data e hora de Brasflia) por Odara Renata

o código pode ser consultado no endereço

na
Barbosa - CPF 078.545.439.09
redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao

"l
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PR

Ativa

https:/iconsultacnpj.redesim. gov. br/comprovante-inscricao
r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETAR|A MUNtCtpAL DE PLANEJAMENTO, FTNANçAS E ORçAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FTNANCEIRO

CERÏDÃO NEGATIVA

DE DÉBITos TRIBUTÁRIoS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

9.521.569

45.022.638t0001-61

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA

313a.

Certidão no:

CNPJ:

Nome:

A autenticidade desta certidäo deverá
https://cnd-cidadao.curitiba. pr. gov. br/CertidaoA/alidarCertidao.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos näo existir pendências em nome do contribuinte acima identifiðado, relativas a créditos
tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em
dívida ativa junto à Procuradoria Geraldo Município (pGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre serviço - ISS), Tributos lmobiliários (lmposto predial
e Territorial Urbano_- IPTU), lmposto sobre a Transmissäo de Bens lmóveis lntervivos- lTBl e òontribuição Oe
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

Ä. certidão expedìda em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no' ìunicípio de Curitiba.

ser confirmada no endereço

Certidão emitida com base no Decreto 619t2021 de 24t03t2021.
Emitida às 11:29 do dia 15t02t2022.
Cód igo de autenticidade da certidäo: 6EAO6 1 1 9E8D54DF A2B7 1 6CE4}S2AC4}4 1 O
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até I 6/05/2022 - Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de eRCode

J
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

3t1V

Gertidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026124213-37

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.022.699/0001-61
NOMC: CNPJ ruÃO COI.¡STA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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 contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida até 1410612022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br

J
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lvrrusrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERilDÃO NEGATIVA DE DÉBltOS RELATIVos AoS TRIBUToS FEDERAIS e À o|v¡on
ATIVA OR Ul,¡¡ÃO

NOme: ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA
CNPJ : 45.022.61810001 -6'l

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange-inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1g91.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.T51 , de 211012014.
Emitida às 11:16:57 do dia 1410212022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1310812022.
Código de controle da certidão: 5882.205E.4CD2.F893
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certiflrcado de Regularidade do FGTS

GåT-Wå
O,ùlXA Êir-JNüMÐÀ FEE¡FFA¡'

rl

^

Ca¡tificado da Ragularldade do FGTS - CRF

Ihscdção :4s022ô38/oool-61

Razáo Social ! ooARA RENATA UMBERG BARBoSA LTDA

Endereço ! R JOSE KAMINSKI 270 / NOVO MUNOO / CURITIBA / PR / 81050'460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atr¡bu¡ção que lhe confere o Aft. 7, da Le¡ 8.036, de.11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima

identificada encontra-se am sltuãiåo resulaipLr"ni" o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGT5'

o presente cerflfìcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contrìbuìções e/ou encargos devidos, decorrentes das

obrigações com o FGTS.

validade! LS | 0212022 a L6 / 03/2022

Certificação Número: 20220215152331 8747 1209

lnformação obtida em Lsl02/2022, às 15:23:31.

A utilização dastc Ceftificado para os finc previstos em Lci cstá condicionade à vcrificação dc autenticidadc no sitc da caixal

www,ce¡xa,9ov.br

file'. I I I C: Nsers/c 1 3 2009/AppDat alLocallT emplsRKD SN7U. htrn

4
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PODER JUDIC]ARIO
JusTIÇA DO TRABALHO

CERTID.ÁO NEGATIVA DE OÉSTIOS TRABALHISTAS

Nome: ODARA RENATA L]MBERG BARBOSA
CPF: 078.545.439-09
Certidão no: 5380591 /2022
Expedição: L4/02/2022, às 11:38:11
Validade: l-3 /08/2022 180 (cento e
de sua expedição.

oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ODARjA. RENATA LTMBERG BARBOSA, inscrito(a) no CPF sob
o no 078.545.439-09, Nã,o coNsra como inadimplente no Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2071 e
13.467/2017, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 2t de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunai s do Trabal-ho .

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
rnternet (httpz / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçAO IMPORTATìITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit,ada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títutos gue, por
disposição legal, contiver força executíva.

Jk

Dúvidas e sugestões: cndtGtst, jus.br ,/f
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TJ DtT ïHiiï::i:l,ïî' D,srR,ro FEDERAL e oos t¡RRrón¡os

cenil0Ão NEGATTVA DE DrSTRreUrçÃO (AçOES Oe ralÊ¡rcrAs E RECUpEnAçÕeS JUDtCtAtS)
1a e2a lnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 1610212022, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA
45.Q22.638/0001 -61

oeseRvRçÕes:
ÂOs dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida

¡.,elo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, $ 2o da Resolução 121ICNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperaçöes extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais; Demais informaçöes sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cfvel atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 16/02/2022

,&l o d i g ita I d e seg u ra nça: 2022. CTD.XCLX. LJ N l. B B53.2CUJ. N E26
* VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Serviços,
digital de

Certidões,
segurança

4 (

16/02/2022 09:55:34

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasflia - Mllton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasflia - DF
Horário de Atendlmento: 7h às 1 th, de segunda a sexta-feira, exceto fe¡lados. +(
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO 1.618.802
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para

Localização, conforme processo N" 20-00366312022, a:

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA
R. JOSÉ KAMINSKI. NO: OOO328

lND. FISCAL: E5,362.020.000-1 |NSCR|çÃO MUNtCtPAL:04 03 995.078-2 CNPJ/CPF: 45.022.638t0001-61

Taxação: SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

',+ Q.86.1.0-1102-00 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a
urgências

'+ Q.86.3.0-5/03-00 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

'+ Q.86.3.0-5/99-00 Atividades de atençåo ambulatorial não especificadas anteríormente

rICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERA PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME
LEGTSLAçÃO ESPECIFtCA.

FtcA ctENTE QUE TODAS AS ED|FICAçÕES OO LOTE DEVERÃO RETOER O ARTTGO 30 DA LEI MUNICIPAL N" 1'1095/2004.

VALIDADE ENQUANTO SATTSFTZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAçÃO EM VIGOR.
CURITIBA, 26 DE JANEIRO DE2022

DMSÃO DE ALVARÁ E ETCruOIMENTOS
ASSINADO ELETRONICAMENTE

(

tililil tililil
"l

B. CBFS . 7 6DF. 4 8 0F-5 . A248. 6BBA. 29C2 .8245-5
1de1

IMPORTANTE:
a A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrÔn¡co fica dispensada nos

termos do Decreto no 881/2018. A verlficação de sua autentlcidade deverá ser
confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará
Comercial - dados.

o É obrigatória a comunicação lmedlata em caso de oncerramento, paralisaçä0, alteraçåo
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evltando as penal¡dades previstas na
¡eglslaçäo.

A partir da versäo 2.1.0.60, de 03/08/201 7, passou a constar no alvará forma de
e código CNAE.

Documento impresso em l4/02/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão viCente.,2(
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certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr'(a) o.PAtA RENATA

LIMBERG BARBOSA, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de

Medicina do Paraná, sob o no. 48iÌ21 desde'1810212022, estando habilitado(a) a

exercer a medicina neste Estado'

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Gertidão de lnscrição

Sem mais para o momento, firmamos o presente

Esta Gertidão tem validade até o dia2110512022'

chavedevalidação dfc2ddc62085beb8edaab588c6abd760623ebad7

Emitida eletronicamente via internet em 2110212022'

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www'crmpr'org'br

(

"/

Lr
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unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Campus ds Franc¡sco Beltråo - CNPJ 78.680.337/000&99
Rua Maringá, 1200 - Balno V¡lâ Nova - Fons: (4ô) 35204848
CEP 85650-010 - Franc¡sco Beltrão - Paraná

PARANA
GOVERNO
DO ESTADO

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Certificamos que ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA, do sexo

feminino, de nacionalidade brasileira, portador(a) do R.G, 12.430.372-9 - pR,

nascido(a) em 11togt1gg5, curitiba - PR, concluiu em 91to1l2o22 nesta

Universidade, o curso de Medicina - Bacharelado, reconhecimento pelo(a) Decreto no

11801 de 2311112018 - Diário Oficial do Estado de 2311112018, tendo colado grau em

1210212022 e obtido o grau de Médica.

lnformamos, outrossim, que o processo de registro do Diploma

percorre os trâmites legais junto ao órgão competente.

Campus de Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2022

20 TABEIIÍ|NATO DE NQIAS JrdorlulzRlb€ko'rrbol¡o

02 . crnh . Fr¡nclrco Bilblo .

nurrrunc¡çÃo
A presentÊ bbocópia conÉre com o documento a mim

apresentado
c reÊrldo é verd¡de

Francioco .PR ,{ (
ANA MAR¡A

,54

re
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ANEXO V

DECLAnAçLo un RESroNsAIIILIDADn ríicNrc*r

Confor¡ne o clisposto no Edital em epígrafb e cle acordo conì a legislaçäo vigente declaranros que o
responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a rsferida licitação, é:

Declaranlos, outrossirn, que o(s) profissional(ais) acinta
quadro técnico de prolissionais.

Marmeleiro, 23 de fevereiro de 2022

Odan Limberg
uÉorc¡

CRM PR 16,U¿1

RGn"e ru do res¡tottsti.vel legal)

Odara Renata Lintberg Barbosa
RG: 12.430.372-9

) ao nosso

,4

(,

NO Nonle Especialiclade CRM n"
Data clo

rcgistro ,i, Ay natura

18t02t20221 Odara Renata Limberg Barbos¿ lvledico genelalista 48.821

CNPJ : 7ó.205.óó5/000 I -O I

Avcnida Jvlacali, n' 255, Ccntm - Cx. Poslal 24 - CliP 85.ó l5-üX)
E-mail: lisitdçdr¡QsímlslauU.¡rçCstlÞJ.¿lisi[rcqr]0?€l¡:rí]ff[çlgiLuûrSsy*k -'lèleft:ne: (4ó) 3525-13107 / fll0-5
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
IISÏA,DO DO PÁIIANI,

ANÐXO II

nttrQurlnnrltNTo pAItA INscIilÇÃo No CIìËDIINCIAN,II'NT() DIi PIiStiIOA JUnÍDICIA
(este docume¡rto deve ser elabornrlo em tbtr¡¡ulúrio pró¡rrio)

À P¡:ef'eitu¡rr Municipal cle lylanneleircr
Sctor de l..icitaçÕes c Contralos
Marnreleiro - PR

C) intcres.sado ahaixo c¡ualificrdo rcquor sua in.scrição no CRIIDIINCI/IMBN'IIO DIi PESSOAS

JI-,RÍDICr{S para prcstação tlc selviço nréclico, clínico gernl, .iunto au Dcpartanrcnto tle Saúclc clc

Manucleiro - PIì, pala atenclimcnto dc plarrtâo cm hor¿lrio cslcntlick¡ clas I I h30 às l3lt c das l7h às 22h
de scgnncla ¿t scxta-fcira, e das 08h às 20h aos sábados, tlonringos c feriados, bem cclmo atcndinwnto
rnédico clínict¡ tlas 07h30 às llh30 c das l3h ¿\s l7h, para suprir evenl,uHl ausência tle ¡:rolissional da
classe no hon{rio ¡laclrão cle atcndi¡nerrto objelivando a prestação cle sewiços es¡rccializaclos, nos tennos
clcl ErJital clc Channl¡lento Público no 004/?021, divulgado cnr (data da divutgaçifo).

lnf'onnar Ag0ncia c Con[a pam paganrcttto.
conta clevc scr no tìotne do crctlenciado

Apresent¿¡nus c sr¡trr¡rctern<ls a aprcciaçíio de Vossas Senhorias, a especilicução dos scrviços cluc
tem<¡s a of'erccer:

"/ '

Raztro Sr¡ciat: ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA ITDA

CNPJ: 45.022.ô3810001-64

Telcfc¡ne: (41)99936-0557

E-rnail: odaralimberg@gmail.com

Såo Paulo NO

Bairro: UtrN IKU
CEP: 85601-010 Clclade: FRANCISCO BELTRAO Estado: PARANÁ

.Banco: tto ot4 Agência:nu croaJ
C/C: n": t'+o/r 3 t {

Itcnr
Vrlor tln
I{or¡r Rfi

lls¡lccificaçõcs tlos Scrr,iços
Uu.

lltctl.

Qunntld¿ttltt
tot¿l clc

horas quc

tlovorrio ser

contrat¡l<las
por rnô.s

Qrmntldadc
total do horns
que tlever'Íio

!iel'

co¡¡trufud¡rs
pelo pcríodo
dc l2 nreses

Vnlor
total

nrousal

tì.$

Vulor
totr¡l do

¡loríodo
th'

l2(dozc)
¡neses R$

0l

Pl¡mtãc¡ prcsencial pinïr

scrviç r de ¡létlico
GIINIIRALÍSIIA. diurno dus

I llt30 ùs l3h, c/ou nolurno
das l7h às 22h, ern ditrs [rteis

(de segunda åt sexta-feira)

Horas e,4/L a,ît k I t0,30 d,641,d' 31.166,{

IJ?

Planläu presencial patÌr

scrviço clc nÉclico
GENER,ÀLISI'Á, diurnu, das

08h lts 20h, em fTnais cle,

senìana (s¿lbudo e dorningtr)

Homs 4rh 516 q"

I2t,53
5 t33,( Io,cctt,zl

CÌNI'J: 7ó,205.6ó5/0rX) I + l
Âvcnitla lvlaouli, il" 255, ücntfir - Cx. Posral 24 - Cllül' S5.615.(XX)
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ESl"ADO OOPRRIt¡Á

23 feverelro de2022

da proponente)

03

Plantäo prcsencial para

serviço de médico

GENERALISTA, cliumo. das

08h às 20h, ern lþriados
nacionais e locais

Horas 127,53

04

Plantão presencial p¿rr¿

serviço de rnédico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 ¿ìs 1 lh30h, ey'ou clas

l3h ¿ìs I7h, eur dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas il0"30

ìor.161, rVALOR TOTAI, DÀ PITOPOSTA t 4 8g¿q

JT
Ç

Cltl PJ : 76. 205.ó(15/000 l -.0 I

Avcnida Ma¿i¡li, n" 255, Centro- Cx" lt<xtr¡l 24 - CEP 85.ó15-m0
E-mail: lirri(aclç@¡rurruqleirc.pr.sr¡v.br l l!çil{c{¡o02@rlqrFpleit<r.pr.r¡W,fu - Tolefono: (4ó) 3525-8107 / lll05
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ESTÂDO DO PAIìANÁ

ANEXO Iil

N{ODIILO DE DIICILA RA(IAO UNIITIC¡\D¿\
(papel timbradr¡ da licitante)

Á Comissão Pennarrente de Licitação

Pelo presente fnstrumento, a ernpresa Odara Renata Limberg Barbosa LTDS, CNPJ no 45.022.ô38/0001 - 61, com sede

na Rua Jose Kamtnski, 328, bairro Novo Mundo, Curitlba-PR atraves de seu representante legal infra-asslnado, que:

l) Declaramos, para os lins do disposto no inciso V clo art- 27 daLei n." 8.666/93, actesciclo pela Lei n.o

9.85411)9,que não empregalnos nìenores de l8 (dezoil,o) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregatilos ntenorrls de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso enìpregue nìenores na

condição de apr:endiz (a partir de l4 an<ls, cleverá infor¡rtar tâl situação no me$fito docutnento).
2) Declaralnos, sob ¿ìs penâs da lei, que a erììpresa não foi declarada ini<Jônea para licitar ou contratar com
a Adnlinistração Pú¡blica.
-ì) Declarantos pâl? os devidos fins clc direito, na c¡ualidade cle Proponente dos procedintentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa e o(a) Sr.(a)Odara Renata

Limberg Barbosa, portador (a) do RG sob no 12.43A372-9 e CPFo 078 545.439-09 .. . . ..... cuja
função/cargo é sócio administrador (sócio administradoriprocurador/diretor/etc), responsável
pela assinatura do Contrato.
4) Declararnos para os deviclos lìns que NIINHIIM sócio desta entpresa exetcc cargo ou [unç:¡s pública

irupeditiva de rclacionamcnto comercial com ¿l Aclntinistração PÚlblica.

5) Derclararnos de que a ernpresa não conlr¿tará ernpregados com inconrpatibilidade cont as autoriclacles

contratäntes ou ocupäntes de cargos de dircção ou de asscssor¿{rnento até o terceiro grau, na fortna da

Súrnula Vinculante n" 013 do STF (Suprenro Tribunal Fedcral).
6) Declaramos pala os devidos fins que erl caso clc qualquer comunicação f'utura rcl'erente e este processo

licitatório, tre¡n como cm caso de eventual conlratação, concordo c¡ue o Cotttrato seja encaminhaclo para

o scguinte endcreçn:
E-måir: odaralímberg@gmail.Com
Telefone: (41) 999360557

7) C¿rso alterc o citado e-¡rrail ou telefonlÌ conìpronreto-rne enl protocolizar pedido de alteração.iunto ao

Sisteula de Protocolo deste Município, sob pena de ser consicleraclo c'onto intimado nos dados

antcrionnente fornecidos. /, -t/ I ./ /
Bl No.me-amo$ e constituímos o senhor(aV/,h*..(.*J.*.f?"'.árr?.t"rk*,'portador(a) do CPF/MF sob
;'û]:lýÝ.1X!aíaDÿer o(a) responsávet para acompanhar a execução do / L/ C)otttrato, refercnte ao

Charnamento Público n." 00212021 e toclos os ato.s necessários ao cumprintento clas obrigações contidas
no instrunlento convocatódo, seus Anexos e no Conträto.

Assinatura clo Responsável pcla Entprcsa
(Nonrc Legível/Cargo/Carirnbo do CNPJ)

ú

@r<-,*L t-/? f*Lu-ro-
I

+
(

(INI)J : 76.2()5.665/üX) I -0 ¡

Avcnitla þlacali, n" 255, Ccntro - (.-x. Postal 24 - ClllP lJ5.(¡ l-5-(XX)



32

û

\

\/-

"/

v

v



MUNICIPIO DE MARMELEIRO 327
,/

r,/
I q'4.,'

ESTADO DO P

ATA DE JUIGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚNITCO NO OO4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço médico, clínico geral,
junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário
estendido das 11h30 às 13h e das 17h às22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos
sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das
13h às l7h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de
atendimento.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, junto
a sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitagão designados através da Portaria N" 6.597 de 01 de outubro de 2021. Estiveram presentes
Ricardo Fiori - Presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e
Lidiane Helena Haracymiw, membros da comissão. O presidente informou aos demais membros
da comissão que o presente edital de Chamamento Público ficou à disposição dos interessados
do dia 15 de junho de202l a l2 de julho de202l. Aberta a sessão, não foi registrada presença de
representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da seguinte empresa interessada no
presente chamamento: ODARA RENATA LIMBERG BARBQSA LTDA, inscrita no CNPJ
n" 45.022.638/0001-61, sob o protocolo no 70787. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura
do envelope e realizou a análise da documentação contida no envelope confrontando com o
exigido no Edital, e rubricando folha a folha os documentos apresentados. Concluída análise dos
documentos, a Comissão constatou que foram cumpridos os requisitos exigidos no Edital e
declarou HABILITADA: a proponente ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA,
que apresentou proposta para os itens 0l e 02 do Edital. Tendo visto que o Chamamento Público
ficarâ aberto por um ano e as empresas interessadas poderão apresentar seus documentos a
qualquer tempo para julgamento da comissão de licitações. Sem mais a ser tratado, enceffou-se a
sessão com a lavratura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

(r_-,Jg l;cgu'
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

da Silva
Membro

Lidiane
Membro

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(âtnalr:cþugnr..g0lrbr./ licitacao02ff)nralnrelcig¡.p11.g1¡-v-.-b¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARAN

CHAMAMENTO PÚTBLICO N' OO4/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2 O?I.LTC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO-|_--_- __

A comissão de licitação, designada através da Portaria no 6.597 de 01 de outubro de
2021, com base na Lei Federal no 8.666193 e legislação complementar, toma público o resultado
da licitação em epígrafo. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA, inscrita no CNPJ no

45.022.638/0001-61, para os itens 01 e 02 do Edital.

Marmeleiro, 25 de fevereiro de 2022.

(r^,b 'X,*
' Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I l0l2Q2l

o

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(â)¡narrneleiro.p.::,eeLbr.¿l_rsiþ9aa02(@¡¡ar.¡¡gleiro.p¡gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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UTFPR vai inaugurar o UTLac ,Iúoratório de
prestação de serviços para análises de leite e derivados
JdeB-AUTFPR,carn-

pus de Francisco Beltrã0,
vai inaugurar seu laborató-
rio de análises da qualidade
do leite e derivados nrodu-
zidos na região, o ÚTLac.
Na entrevista que.deu ao
programa De Cara com a
Imprensa, da TV Beltrão,
no começo deste mês, o di-
retor do campus, professor
Heman Vielrno- destacorr
esta conquista pára a cadeia
Ieiteira regional.

Heman comentou: "Nós
buscamos muito apoio,
através de editais de óreãos
públicos e emendas pãrla-
mentares aos orcamentos
dos govemos, parã conse-
guir ajuda. Para vocês te-
rem uma ideia, nós vamos
implantar um laboratório
completo de análises de lei-
te e derivados, nós não te-
rnos este tipo de laboratório
na região e vai ser instalado
ern Francisco Beltrão. Is-
so é justamente pelo apoio
das pessoas que eru(ergam a
unive¡sidade corno algb que
tmPä\ona .

,rba para a obra
Estetrabalhoeamonta-

gem do projeto começaram
na gestão do professor Ale-

0 local 0nde luncionará, pr0visotiamenle, o laboraló¡io.

O Iaboratório
Provisoriamente, o

UTLac funcionará em duas
salas do campus da UTF-
PR. 'T,lós compramos todos
os equipamentos, mas não
tlnhamos lugar pra instalá-
-los, e ficarfamos dois anos
até construir; numa ação da
gestão, conseguimos dois
espaços, negociamos e va-
mos rnaugurar em abril".
informou Heman.

Coordenacão
O UTLac será'adminis-

trado pelo curso de Enge-

k
o

nïaria de Alimentos, com a
participação de professores
e esfudantes. As professoras
Andrea Badaró. e Fabiane
Cislaghi estão na coordena-
ção do projeto. Serão feitas
análises ffsico-oufmicas e
microbiológicas ' do leite
e derivados. como queijo,
manterga, logurte, etc. A
prestação de serviços terá
como público-alvo produ-
tores de leite, laticfnios e
outros segmentos da cadeia
láctea.

"Esse laboratório vai
propiciar muito apoio para
a comunidade. oois várias
análises poderãó ser feitas
também aqui, e não só em
laboratórios particulares da
cidade ou de'outras cidades
da região", destaca o Dro-
fessor Heman.

"Esta também poderá ser
uma boa oportunidade de
obtenção de dados e, através
dos resultados, contribuin-
do para encontrar possfveis
causas de problemas relacio-
nados à alimentacão. ao so-
lo, à genética e até *ésmo ao
manejo dos animais. Então.
dá para contribuir bastante
com o setor leiteiro fazendo
esse tipo de mapeamento",
comenta o professor.

no MEC, a formação com excelência
de profissionais capacitados e a visão
crít¡ca e avançada do coço docente
loram pontos observados para que eu
fizesse a minha escolha".

xandre Alfaro. no camDus
da UTFPR de Beltrão.^ O
processo deve ser autori-
zado este ano para a cons-
trução do espaço, dentro
do campus. Foi inclufda no
orçamento do Govemo do
Estado uma emenda oarla-
mentar de R$ 700 nil.

O convênio prevê a libe-
ração da maior parte dos
recursos financeiros oela
Superintendência Estaàual
de Ensi¡o Superior, Ciên-
cia e Tecnologia (Seti) e a
UTFPR entrará com recur-
sos complementares.

)-
Cesul inicia o ano letivo de 2022

Nesta semanaforam os
cursos de Administração
e de Direito. Dia I4 de
março serão os novos

cursos de Análise e
Desenvolvitnento de
Sistemas, Gestão de

Cooperativas e Marketing.

Da assessoria - Nesta semana ini-

.9

ciou oficialmente o ano letivo no
Cesul. Dia 2l os conedores estavam
repletos.de alu¡os de Administração e
de. Pireito. A instituição deu as 6oas-
-vndas aos calouros e veteranos, com
todas as aulas presenciais, respeitando
os protocolos de prevenção à c-ovid-19.
Apenas alunos com atestado médico
par-lmorbidades ou que estão po-sit .; para a covid-I9 assistirão as
aulu. ..e forma remota.

__O professor Luiz Carlos D'Agostini
Júnior, coordenador do cwso de-Direi-
to, enfatizou a importância destâ ¡eto-
mada. "Estamos muito con_fiantes com
este retomo, que é 100% presencial e
seguindo todos os protocoios de segu-
rança. As aulas remotâs são somente
para os alunos com atestado médico.
Todos os demais alunos estão em sala
de aula. Agora foram os cursos de Di-
reito e de ADM. Dia 14 de março serão
os novos cursos de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Marketins e Ges-
tão de Cooperativas. Faremos-a Aula
Magna no dia 2l de março, para todos
os cursos, com uma Dalestra motiva-
cional.com a Ione Cortese. Esperamos
que seJa um ano muito produtivo e que
possamos manter o ensino Dresencial e
a excelência de semore". ^

O coordenador d'o curso de Admi-
nistração, professor Robson de Faria,
também comemora o inlcio das aulas.
"A faculdade não é feita de prédios e
mstalações e sim por pessoas, alunos,
funcionários e professores. É uma
grande alegria receber a todos. Temos
odesafio de transformar e, assim, con-
tribuir para uma comunidade melhor.
Desejo a todos um bom inlcio de ano
Ietivo".

Alunos empolsados
Nos conedores e ìas"salas era evi-

de¡te a felicidade dos alunos pelo
inlcio das aulas. Todos os acadêmicos
focados em seus objetivos, seja pelo

Galouros do curso de Adminislragão conhecendo as lnslalações do Gesul.

inlcio do curso superior ou monografia
e .conclusão da graduação. Nataäa de
Llma, caloua de Adminishação, está
animada. "Escolhi estudar no õesul
porque é referência deste cu¡so em
Francisco Belhão. Minhas exDecta-
tivas em relação aos professorei e ao
curso eram altas e estão sendo supera-
das".

. Tayane Cris Frantiscki está no 9" pe-
rfodo de Direito e neste ano conclúirá
o cu¡so. "Minhas expectâtivas são as
mehores possíveis, tanto em relacão às
aulas e à monogralìa, quanto ao exame
{a OAB. E, apesar de-ser um ano que
dema¡dará be-m mais horas de dediôa-
ção à faculdade, acredito que estamos
preparados, pois durante á graduação
lrvemos excelentes professores que
nos.capacltaram para esse momento.
E a formatura virá para coroar todo o

esforço despendido desde o primeiro
ano". Gabriela Braghirolli, caioura de
Direito, mora em Cñopinzifuro e já pla-
neja.a sua caneira. "Em primeiró lúgar
escolhi o curso de Direito pela pluia-
lidade de escolhas futuras. 

'O 
anlardo

pela formação, aprovação no Éxame
da Ordem, advogar ou-concursar são
expectativas de grande parte dos es-
tudantes, como eu. Acredito que tais
esperanças evoluam ainda mais com
o aprendizado, fazendo com oue cada
um de nós busque, constaniemente,
âlgo que está denho da gente. A es-
colha pelo Cesul foi fácil Seu ótimo
histórico acadêmico, a nota máxima

Solenidade cornemora os I 28 anos do
Esquadrão de CavalanaMecanizado

Da assessoria - Ontem foi realizada
solenidade comemorativa aos 128

Grupamento de Bombeiros, Maior Ivo
Fischer, dentre ouhos convidadós.

No seu discurso, o comandante Ri-
naldo De Moraes enfatizou o ótimo
relacionamento da comunidade bel-
tronense com o Exército. Segundo ele,
"desde que a corporagão

sempre recebeu
se instalou em

Beltrão apoio e admi-
ração da comunidade e que esse vfnculo

mais fortalecido".se manté¡n cada vez

anos do 16' Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado de Francisco Beltrão. O
evento foi marcado por hornenagens,
resgate da história da organizacãõ mi-
litar e o desfile da hooa. -

Coordenaram a prögramação o Ge-
neral Ma¡cos Américo Vicira pessôa,
comandante da I5" Brigada de Infan-
taria Mecanizadà, e o ciolnandante da
unidade, Capitão Rinaldo Reis De
Moraes. Participaram o prefeito Cleber
Fontana, o comandante jnterino do 10"

Várias pessoas que colaboram com o
Esquadrão, chamados de .,Amigos 

do
Exército", forarn homenageadai com
drplonìas durante a solenidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PDROLA D'OESTE

¡¿mln D 06tc. ¡.íddo dî I'rmid
Ith ¡dld(iE Cônr . S¡ht, n , (ì¡ t!,r¡n$ , t^tr.ftt 06 j $fr Dt¡

llñm. ¡¡a(: hin h$\rFbhd6tc.îr.¡.vt. . F.hilt: Frùt4hlFmhdRtcÍtó hr

. EDSOI\,I LUIZ BAGETTI
prele¡lo Munlc¡pal

--.--EXTRATO 
DO SEXTO TERMOADITìVOAO CONTRATO N" 76/2019.

OBJETo: Roai6tarovalordoquilomoko.
COll'fRAlANlEr Muntctp¡o de Þércla D'Oostei pR.

_ qON'IRAIADA: ALDEMARE DE SOUZATRANSPORTES LTDA,
oRIGEM: Pfegão pressnc¡at no 33/20t9 € conk;toìó cieJr{!ä oe seru4os n.
76i20't9.
VALoÎ ORIG|NALi R$ 393.639,7' (trezenlos e oitenta o trés mit s€licentos e klnla
o nov€ r€ãE I Sgl€nla g Um cânlsvosì
VALOR COM ADITIVO: Rg 4t9.774,¡6 (quatrccenlos e dezsnow mll sotecåntß â
sorsila 9 quaúo reats e quârcnla e se¡s centavos),
BASE LEG,AL:Ad.57, piágrafos 1o e 20da Le¡ nb8,666/93.
DATA DO FIRi,,IAMENTO: 2¡/02/2022.' EDSOM LUIZ BAGETII

Preleilo Munlcipal

^_ .__EXTRAÌO DO SEXTo tERt\to ADflVO AO CONIRATO N" 7712019.
OBJETo: Reajuslarovatordooullomâko
CoNTRATANTE: Muntctpto de pérota D.Oeste - pr
CONTRATADA: TRANS FÊRRARI LTDA
oRlGEMi Contrato no 7712019 na modaildads ds pREGÄo pREsENctAL 33i2019.
Valoroflglnal: Rg 4,64 (quako reals e sesssnla o qualrc cenlavosl_
Vâlorcom adil¡vot Rg 5.08 (clnco reals e ollo cenlávo). '
BASE LEGAL| lst no g666ii]3.
DATA DO FIRI.,IAMENTO: 25i022022,

EDSOIM tUIZ BAGETTI

^-,--EXIRATO 
DO SEXTO TERMOADITIVOAO CONTRATO NO 75i2019.

OBJET0: Rêðjuslar o vatordo quilomsko.
CoNTRATANTE: Muntctplo ds pérola D.OsslB - pr,

CONTRATADA: OEPDNTI e DALLoMo LTDA.
0RIGEM; Contrato n" 78i20.t9 ne modaltdads de PREGÄO PRESENC|AL33/201g.

Y,l!.91 9ll9t¡4!, $ q,S2 (quauo reãis e sess€nta e oois ænìãvmi 
- -' -" "'

VALoRCoMADtTtVo: R$ 5;d6 (cinæ reats e sets centâvos).
BASE LEGAL: Lel nô8666/93.
DATÀ DO FIRMAMENTO| 25/022022.

.- ..-E-XTRATO DO SEXIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 78i2019,
oBJETo| Rsaluslaro valor do ouilomêtro
CONTRÀÌANÌEr Municlpto ds Þérola D'O6to_ pr

- _. -_. CoNTRATADA: ADR|ANo CHTARELLO _ ¡rE,
ORIGEM:.Contrato n.78/2019 na modaildads ds ÞnEéÂò pnes¡¡¡Ct¡r ¡ÿZOlS,
V-alo-ror¡glnãl:R¡ 821.225,44 (o¡tocsntos o vints s u; mli¿rzent*ã"irjãäïiãå
rea$ € quarcnla I qualrc cenlavosì.
V¿loJ com adlllvo: Rg 901.036,0.1 inovrcanlos o um mil, olloc8ntos e trinla e sels
feaß g um centevot.
BASE LEGAL: LEI Á" 8666/93,
DATA D0 FIRMAMENTO: 251022022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
profeito Munlclpal

EXTRÁIO DO DËCIMO TERCEIRO TERMOADITIVOAO CONTRATO Nô
102t2018

OBJETO:Aditaro valore a quanfldade conlËlual.
CoNIRATANTE: Muhtpro de pérota D.Oesia/pR.
CONTIATADA: NetvaAddana parcltn Bottæa & Cta Llda.
ORIGEM: Pr€gåo Pre$rclat !o 33/20i0 - Cõnt€to n" 

.t02/20lB.
VALoR oRtc|NAL Do oU|LôMETRO RODADO| R$ l¡ì 1quãìro reats e sessenta
cenlavos)
vALoR coMAotTtvo Do OUtLô¡rElRo RoDADo: R$ 5,04 (clnco rcsts e quatrc
conlavos).
BASE TEGAL: Let n" 8,666/93.
DATA D0 FIRMAMENTO: 25/022022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
pref€¡lo Munlctpal

EXIRATO DO

¡,,t8

do

adillvo: dez
Le¡

na

OBJETO:

33i2019.

DATA

EXTRAIO DO SEXTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N" 80/20I9.
o valordo

-P[
0RlGEMt Conkato

odginal: R$

AD|TTVOAO CONTRATO No 92i2021.

no 19/2021 Conhalo do

Prcfello Munlclpal

Municlpal
BAGETTI

rua¡s e sessenta I sels cenlavos),
rea¡S e dszcenlsv6ì.
20 da L€l n" 8.666ica:

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prslollo Munlclpsl

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CHAMAMENTO PUBLICO N' OO4/202I

_ PT0CESSO ADtr¡tNISTRAItVO N" 106/2021.[¡C
REsuLlADo DE JULGAMENTo E cL¡ssr¡ic¡cÄo

^^Ácom¡ssãods 
ilcilaç_ão, destgnade alravós da portarta n-. o.Sdi íó ò-l ¿e outu¡,o ¿"

¿u¿Ì. @m.Dase na Let Fodsrot n.8.666/93 e tsglslaçåocomptomentar, tomo públliJã
rcsullådodðlicilaçåoemeplgrafe.Apessoa¡uridtcahabltifaóa¿aseoiinroi'-- ---
._.__ _. oDARA RENÂIA LTMBERG slneos¡ LTDÀ, üirilänã c¡rp¡ n.

45.022,636/0001.61, para os ¡lens Ot,0Z e 03 do Edilal.
MEmolêlrc, 25 de lov€tôko de 2022.

Rlca¡do Flori
prosldents da CpL

podadã 6.SS7 ds 01/10/2021
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA,2 DEMARçO DE 2022 ANO:VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIç.Ä,O No: 1182- 13 Pág(s)

Art.4o A nomeada no art. 1o desta Portaria se não desejar ser empossada no cargo poderá formalizar a desistência
mediante preenchimento de termo próprio a ser solicitado e encaminhado à Divisão de Recursos Humanos.

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 25 de fevereiro de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.723, DE 25 DE FEVEREIRO DE2022,

Dispöe sobre o enquadramento de servidores estatutários do Quadro Geral no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração,
^do Poder Executivo de Marmeleiro e dá outras providências.

O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes legais, de conformidade com o disposto
no artigo 23 da Lei no 2.096 de 23 de setembro de 2013 e, considerando a Ata no 133 de 25 de fevereiro de 2022 do Núcleo
de Gestão de Carreira dos Servidores Municipais de Marmeleiro,

RESOLVE:

Añ. lo ENQUADRAR os servidores estatutários, admitidos no mês de fevereiro de 2022, de acordo com o estabelecido o
arl. 23 da Lei Complementar no 2,096, de 23 de setembro de 2013, no disposto na Tabela "4" Quadro Geral, do Anexo lll,
da mesma lei:

CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM

CARGO: SERVENTE GERAL

Matrícula Nome DataiAdmissão Padrão Grau Classe
1 909-7 André Luís Severo 0110212022 7 I 1

1 928-3 Chaiane Gonçalves de Oliveira 1810212022 2 1

1927-5 Tangriane Andressa Provence dos Santos 1610212022 2 1

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

,vlarmeleiro, 25 de fevereiro de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

CHAMAMENTO PÚBL¡CO NO OO4I2O21 PROCESSo ADMINISTRATIVo No 1 06/2021 -LIc
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n'
8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da licitação em eplgrafe. A pessoa jurfdica habilitada é a
seguinte:

. ODARA RENATA LIMBERG BARBOSA LTDA, inscrita no CNPJ n" 45.022.638/0001-61, para os itens 01 e 02
do Edital,

Marmeleiro, 25 de fevereuo de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

i

i lcp
Brasil

i,,_.P
I

Dlárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

Bresll e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsórla22OO-2 do Art. 10c de 24.08,01 da ICP-Brasll

O Munlclplo de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste
documento, desde que vlsuallzado através de

httÞ://www.marmelelro.or.gov,brl no llnk Dlárlo Oficlal,

ì
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