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Prefeítura Munìcípøl de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Nfimero dø Cøsa:

Bairro:

Cídade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

70808 Datø do Pedìdo: 2510212022

INELATO SERVICOS MEDICOS LTDA

42952'139/0001-85 Típo de Pessoa: ý-1

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO N" OO4/2021

RONALDO RITTER ÇHINE
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE

LIMITADA UNPESSOAL

R. R. CIilNELATO SERVIÇOS NIÉOICOS LTDA

L

RONALDO RITTER CHINELATO, brasileiro, maior, solteiro, nascido no
dia27lllll996, natural de Mariópolis - PR, empresário, residente e domiciliado na
oidade de Mariépolis - PR, na Comunidade Linha Nossa Senhora de Lurdes,'s/no,
Zona Rural, CEP 85525-000, portador da Cédula de Identidade Civil. Registro Geral
n" 12.728.58l-O/SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob o n'088.612.819-66.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITÄDA UNIPESSOAL, nos termos
da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

cLÁUSULA PRTMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituída sob a
forma de sociedadp limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de R. R.
CHINELATO SERVIÇOS VIÉUICOS LTDA, que será regida por este.instrumento
de constituiçãp e considerando a disposição constante do parágrafo único do art.
1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇAO NORMATIVA
DREI No 63, DE 11 DE JUNHO DE 20L9.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SEDE SOCJAL: A sociedade limitada unipessoal
terá sua sede social, na cidade e comarca de Mariópolis - PR, na Comunidade Linha
Nossa Senhora de Lurdes, s/no - Zona Rural, CEP 85525-000.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL: A.sociedade
limitada unipessoãl tem þor objeto social a exploração do ramo: Atividades de
atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a

urgências (CNAE 8610-1/02)

CLÁUSULA QUARTA: DA DURAçÃO: O prazo de. duração é indeterminado,
iniciando suas atiÝidades a partir do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é na importância
de R$ 10,000,00 (dez mil reais) divididos em 10,000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio rlnico, em moeda
corrente do e fica assim distribuído: '

j32
Página1de6 7

./
I(

Porcentasem Ouotas Valor R$Sócia
10.000 10,000.00Ronaldo Ritter Chinelato t00%
10.000 10.000.00Total t00%
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÄO DE SOCIEDADE

LIMITADA UNIPESSOAL

R: R. CHINELATO SERVIÇOS mÉUICoS LTDA

2

pARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor

de suas quotas, não havendo responsabilidade solidaria pelas obrigações sociais,

respondendo, no entanto, pela integralizaçiäo do capital social.

pART|GRAI'O SEGUNDO- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de

incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao

sócio único RONALDO, RITTER CHINELATO, qualificado no preâmbulo deste

instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução. '

PARTí,GRAFO PRIMEIRO -Ao administrador da sociedade limitadaunipessoal
compete o uso da fïrma e a representação da sociedade, podendo para tanto

rcalizar individualmente todos os atos. necessários ou convenientes para gerenciar,

dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma,

podéndo abrir, encenar e movimentar contas bancarias, assumir obrigações, assinar e

õelebrar contratos, f,u.mar compromissos profissionais de âmbito nacional ou

internacional, confessar dívidas; fazer acordos,.trânsigir, renunciar, desistir; adquirir,
alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou

no exterior e perante repartições pú-blicas federais, estaduais, e municipais,
autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições
financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou

correspondentes,'bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em
juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar proourações com
poderes especlficos

PARÁGRAFO SEGUNbO- Facuita-se ao sócio único administrador, nos limites de

Seus poderes, constituir procuradores em nome da sQciedade, devendo Ser

especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que pôderão praticar e

a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo

indeterminado.

CL^ÅUSULA SÉTIMA- DA REMUNEIIaÇÃO: o sócio único administrador,
fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposiçöes
regulamentares pertinentes.

CLÁ.USULA oITAvA- DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador
declara sob as penas da lei,.não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei

333y'
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CONTRATO SOCIAL DE CONISTITUÇÄO DE SOCIEDADE

LIMITADA UNIPESSOAI

R. R. CHINELATO SERVIÇOS VtÉptcos I-TDA

que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação

cìiminal, ném está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de

prevaricâção, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro

nacional, contra as normas de defesa da conconência, contra as relações de consumo

e a fé pública ou a propriedade,

CLÁUSULA NONA- Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar

filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

çLÁUSULA DIDCIMA- Do EXERCÍCIO SocIAL E BALANçO
PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, sÇrá

procedido à *elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balango de

resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

pARriGRAf'O IJNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar

balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendiârio,

observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se

houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros,

se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉcIMA pRIMEIRA. RES9LUçÃO uaS QUoTAS pò sÓcIO
úNrco EM RELAÇÃo À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único

da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou

sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de

seus havéres será apuradó liquidado com base na situagão patrimonial da empresa, à

data daresolugão, verifiÇada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DISSOLUÇÁO E LIQUIDAÇÃO DA
SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio Útnico, que,

nessa hipótese, rcalizaú, diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-

the a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade,

o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULI DÉ,CIMA TERCEIRA- DECLARAçÃO DE
ENQUADRAMENTO: O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob

as penas da Lei, que:
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CONTRATO SOCI4,L DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

LIMITADA UNIPESSOAL

R. R. CHINELATO SERVIÇOS VßUCOS LTDA

a) Se enquadra na'condição de MICROEMPRESA;
b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no
inciso I do artigo 3o da Lei Complernentar no L23 de 1411212006;

c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4o do
artigo 3o da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Cievelândia -
PR, para o éxercício e o cumprimento dos direitos. e obrigações resultantes do
presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o
futuro domicllio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de

conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesma assina o
presente inst¡¡¡mento de Constituição de Sooiedade Limitada Unipessoal, obrigando-
se fielmente por si, seus herdeirbs e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus

termos.

23 de julho de202l
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Página 6 de 6MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

TERMO DE AUTENTICIDADË

Eu, EVANDRO POLO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 040001, expedida em 2110212003, inscrito no CPF

n" 00339503939, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o orig¡nal.

CPF N" do Registro Nome

00339503939 040001 EVANDRO POLO

^

p

(
CERTIFICo O REGISTRO ý"r, 02/08/202L X3t23 SOB No 4121001¡8402.
PnOîocoI.O: 2l^7L682L DE O2/OS/2O2I.
cóp¡co os vERrFrc¡,çÃo: 121055?6Á90. cNp,r DA SEDE: a¡29s2t39ooo1g5
ì¡IRE: 412100{8á02. COM EFEtTos Do REGISIIRO Êtat 23/07l2g2l.
R, R. carr¡ElÀro snRvrços r,rÉo¡cos ¡.¡o¡

.,uçEEAR,
¿¡,ùrolim¡¡rcfr¡i¡rr ttAl{DRo MARCOS RÀYSEI, BrSCÀrÀ

sBcnslÁR¡o-ceRÀr,

.Hw., 
4presåf,acil.pr. gov. br

A valldåde des!ê documento, 9e lmpresso, flca suJEito À conprovaçåo d€ sua auteDticldadc no6 rèspec!ivoa portalE,
Infôrmândo 6eu3 respectlÿog códlgog de Ýêrlflcaçåo.
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TRIBUNAL DË JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Offcio Distribuidor e Anexos de CLEVËmruOn

CERTIDÃo DË DtSTRtBUTçÃo - FtNS cERArs - clve¡s - EspËclFtcA - NEcATtvA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição ClVElS, ESPËCIFICAMËNTE: FALÊNCIA,
FALÊNCIA DE EMPRESARIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, RECUPERAçAO JUDTC|AL, RËCUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL desra Secretaria,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

R. R. CHINELATO SERVTçOS MÉDTCOS LTDA

CNPJ: 42.952, 1 391 0001 -85

Localda Sede: Mariópolis - PR

Orientações:

Esta certidåo NAO APONTA ordinariamente os procêssos em que a pessoa cujo nome pesquisado fìgura comoAutor(a).
Säo apontados os feitos em tramitaçáo cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de CLEVELANDIA
Não existe qualquer conexåo com qualquer outra base de dados de instituiçåo priblica ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade Exclusiva do destinatário da certidä0.
A certidåo em nome de pessoa jurfdica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos nåo qualificados, nos termos do ärt. 80, $2o da
Resoluçåo CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distrlbuiçåo, para d_ados complementares do procedlmento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa frsica

CLEVELÂNDIA, 23 de Fevereiro de 2022

Joao Carlos Reichemback
Distribuidor

JOAO CARLOS

RETCHEMBACT(55506976968

A¡slnado de forma d¡g¡t¡l por JgAo
CARLOS

RE¡CH€MBÂCl(55506976968
Dàdor: ?022.0¡,23 I 8:19:33 -O3'00'

q-

J

SDP.Slôt€ma do Dlslrlbuldor do Paraná Daüâ de emlssão:23l02/2022 18:09 Página de
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

PORTE

ME

s/N

CEP

85.525-000

ENDÊREÇO

POLOEVANDRO@YAHOO.COM.BR

CADASTRAL

AT¡VA

DATA

02t0812021

ENTE FEDERATIVO

(46) 9t03-2338

ZONA RURAL MARIOPOLIS

COM LINHA NOSSA SENHORA DE LURDES

Não lnformada
E

I86. -02 At¡v¡dades atendlmentode pronto-socorro unidadese parahospitalares atendlmento ua rgênciasem0.1
E PRINCIPAL

(NOME DE
**tt**t*

DO

NOME

R. R. CHINELATO SERVICOS MEDICOS LTDA

DATA

o210812021COMPROVANTE DE INSC EDE
CADASTRAL

DE

42.952.1 39/0001 -8s
MATRIZ

ESPECIAL

206-2 - Socledade Empresárla Limitada
NATUREZA

UF

PR

DATA DA

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.8ô3, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0310812021às 17:00:57 (data e hora de Brasília). Página: l/l
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340r
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTtDÃo NEGATIvA DE DÉBtros RELATrvos Aos rRtBUTos FEDERAIS e À oívlol
ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. R. CHINELATO SERVICOS MEDICOS LTDA
GN PJ : 42.952.1 39 10001 -85

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

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-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 funàos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito pass-ivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www'pgfn.gov.br>'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014'

Emitida às 08:10:19 do dia 2310212022 <hora e data de Brasília>.

Válida aIê 2210812022.
Código de controle da certidão: 522D.5837.A442.86D8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(

J



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026193631-38

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 42.952.139/0001'85
NOME: CNPJ I'IÃO 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

^latureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida alé 2310612022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br
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Prefeitura Municipal de Mariópolis
Sacrataria Munlcipal de Finanças

3lr2r
Rua Selr. lll31l -TefrFa* {ü{t} 3?Í8i81{X} - rnr¡il: tributrceo.gnnriopol-rs"pr"gsu.br. tËP 03liÐS.{t0û. flrriópolûs . pR

CERTIDÃO NEGATTVA NR.

:3269-0

r85 /2022

Cadastro Econômico

Razão Social. :

CPF/CNPJ.....:
Nome Fantasia:
Endereço.....:
Bairro..... .:

R. R. CHINELATO SERVIçOS MÉDTCOS LTDA
42.9s2. r39l0001-85
R. R. CI{ÍNELATO SERVIçOS MÉDTCOS LTDA
ZONA RUR.AL O

COMUNTDADE LINHA NOSSA SENHORA
Atividade, . . . : Atívidades de atendimento em p
Alvará. ...... I 3269

CCrt,Ífi.CAMOS, R. R. CHINELATO SERVTçOS MÉDICOS LTDA
em cumprimento ao despacho exarado no reç[ueriment.o protocoLado sob oN' 601202! , que â empreÊra com at,ividade e cádasero econômico
acima mencionados, NADA DEÝE para Fazenda púrblica deste municfpio

A present.e certidão reguerida por EVANDRO POLOgervira exclusivamente para fins de CONSULTA

A present.e certidão não exclui
Municipal exigir a gualquer lempo, os
apurados.

o díreito de a Fazenda
débieoe que venham a aer

Por ser verdade, emitimos a preÊenÈe Cert,idão, que vão assinadaspelo chefe de serviço de cadastro e secretário da fazenda.

CERTIDÃO NEGAÎTVA VAI¡IDA ATÉI 23/03/2022

Mariópol i s , 23 / 02 / 2022

DIV TRTBUTOS

(
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Consulta ReE ularidade do Empreg ador

lmprirnir
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Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.952'r39/ooo1-85
RAzäO SOC¡AI:R R CHINELATO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereco: LINHA NOSSA SENHORA DE LURDES / ZONA RURAL / MARIOPOUS /- PR / 8ss25-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft'
7, da Lei 8,036, de 11 de nraio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acirn identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGÏS.

O presente Certificado não seruirá de prova contra cobrança de

qráitqu"t débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Va lidade : 20 / 02/ 2022 a 2l / 03 / 2022

C e rt ifi c a ç ã o Nú m e r o 
= 

2O22O22OO23 42258324636

Infornução obtida em 23/02/2022 08: 15: 16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionãda a verificação de autenticidade no site da Caixa:

vnww.caixa.gov.br

https://consulta-crf.cai)€.govbr/consultacrf/pages/consultaEmpreg ador.jsf l1
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PODtrR JUDICIÁRIO

'lllsïrÇl\ Do TRABT\LHO

CERTID.Ã.O NEGATM DE OÉgrrOS TRABALHISTAS

Nome: R. R. CHINELATO SERVICOS MEDTCOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ : 42 .952 .I39 / 0001-85
Certidão no : 6316698/2022
Expedição: 23/02/2022, às 0B:13:33
Validade: 22/08/2022 - 180 (cento e

de sua exPedição.
oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que R. R. CHINELATO SERVICOS MEDICOS LTDA (MjATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 42'g52'139lOOO1-85' NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas '

certidão emit.ida com base nos arts . 642-A e 883-A da consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns'o L2'440/201"L e

13.4 61 /20I.], e no Ato oI/2022 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.

os dados constanLes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal- superior do Trabalho na

Internet (http: / /www ' tst'jus 'br) '

Certidão emitida gratuitamente '

rNFOR¡,fAçÃo TMPoRTAT{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimpl-entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatÓria transitada em julgado ou em

acordos judiciais traba].histas, inclusive no concernente aoS

recolhimentos previdenciários, a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinad'os em Iei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, comissão de conciliação Prévia ou demais títulos QU€r por

disposição legal, contiver força execuLiva'

(

J

Dúvi.clafj ¡: sLl<Je:;tã:es: crldt0tst ' jus 'bl: ,'-l
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AHIARADELICENçA
LOCAT.TZAçAO E EAINCIONAD4ENTO

PARA:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

R. R. CIITNELATO SERVIçOS MEDTCOS LTDA

R. R. CHI¡IELATO SERVIçOS mÉprCOS LTDA

ENDEREÇO:

ZONA RI]RAL O ZONA PIURAL

ATIVIDADE:
Àtividades de atendimentc en pronto-socorro e unidades hospitalares Pa

02/08/202L
DATA DE ABERTURA:

42.952.r39/0001-85
CNPJ/CPF:

3?69
NoCADASTRO CONTRIBUINTE:

3269-0

RA:DATA DE LANÇAMENTO:

02/08/2O2L
VALIDAD€:

L/L2 2022

¡} O PREsENTE ALVARÁ DEVERÁ SER EXPOsTO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO A FISCALIZAçAO.

Rua Seis, l-030 | Fone (46) 3226-81-00 | www.mariopolis.pr.Sov.br

o

(

"[

I
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ESTADo oo pnneNÁ

ANEXO III

MoDELo DE DEcLAn¡ÇÃo UNIFIcADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

no instrumento convocatólio, seus Anexos e no Contrato.

ïlîåJîî::îi:îïff liïiJäîîl##^#,,'cNPr*rç¡rì*5/!!uP'n""Fn^¡g'5ffi
t) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n." 8.666193, acrescido pela Lei r-r.u

g,B54lgg,que não empregan'ìos menores cle l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não empregal'ì1os menores de l6 (dezesseis) anos, Ressalva ainda, que' caso eilìpregue Íìlenores na

condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no rnesfiìo documento).

2) Declararnos, sob u. pènus da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou coutratar cotn

a Administração Públ ica.

3) Declararnos para os devidos fins cle direito, na qualidade de Proponente dos nLocediäentos liWffJffirftø€hL
instaurados porìste Município, que o(a) responsáiel legal da enlplesa é o(a) Sr.(a) f
ilriðlot"ã tz.1ääiËJä;::..l).1 ,' " cpF'. ç.öÐø¡t,a'.s...'aÁ , cujá

flunção/carg"¿'llnM/.fulWsócioadrnirristrador/procurador/diretor/etc),responsável
pela assinatura do Contrato.
4¡ Declararnos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública

impeditiva de relacionamento comercial corn a Ad¡'rinistração Pública.

5) Declaramos de que â empresa não contratará empregados collì incornpatibilidade coln as autoridades

contratantes ou ocupa¡tes de cargos de direção ou 
-de 

assessoramento até o terceiro grau, na forma da

Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, berntomo em caso de evéritual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endercço: ¡, , t t I rS I), 
^4 ^¿,/ . . _a-

E-mail: ¡r"'''!a"ol"*("4t @ M uJ'''*
Tetetbne:0 +( 33to'"1 )b

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

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornecidos.
B) Nomeamos e consriruímos o sentror(alftO./f.lÞ$1ffÍA...Ç.[t.tlr*tlÞportador(a) do CPF/MF sob

,íWgftlp¡Bhara ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao

Clramanrento público n.. 00212021 e to<tos os âtos nócessár'ios ao cumprimento clas obrigações contidas

(,'r,*W.Wl,hà ,?.1. de

Local e Data

Empresa

(Nome LegívellCaryolCarimbo do CNP

.. de202l

t
Qn ý+¿b" trfTtl q

A{vto-
Lr,t?É :\z 3ÇT 1$ lool ^85

J

rrtf

,-y'
/tCNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenicla Macali, no 255, Cerrtro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitacaolônranneleir o.pr.eov.br / licitacao02fa)malnreleiro.or.qov.br - Telet'one: (46) 3525-8 I 07 / 8 I 05
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ESTADO DO PARANA

ANEXO V

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que o

responsável técnico pélos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

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

quadro técnico de profissionais.

/,

(,o,t¡u úL' Local,Z\ de oLde202l.

Ðf. ?, d^rr¿/='
(carimbo, nome, RG n" e assinatura do responsavel legal)

?tc ¡tt ¿ þ R t1 'T< R C þt "¿¿ hT)

Ì,e (L?T€ {Eto

r)
(

4

Assinatura
/'l

CRM no
Data do
registroEspecialidadeNo Nome

4ø )s4n?- blÇ.-cÞ trElAt-ol

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

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

E-mail: licitacaó(âmarmeleiro.pr.gov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.gov.br'- Telef'one: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARANA

ANEXO II

REQUERIMENTo PARA INSCRIÇÃo No CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA
(este documento deve ser elaborado em formulário próprio)

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

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS

JURÍDICAS para prestação de seruiço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - pR, para atendimento de plantão em horário estendido das I 1h30 às l3h e das l7h às 22lt

de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento

médico clínico das 07h30 às I lh30 e das l3h às 17h, para suprir eventual ausência de profissional da

classe no horário padrão de atendimento objetivando a prestação de serviços especializados' nos termos

do Edital de Chamamento Público n'00412021, diwlgado em (data da divulgação).

Informar Agência e Couta para pagamento.
A conta deve ser lto nol'ìte do crederrciado

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação dos serviços que

temos a oferecer:

(

Tbø5t/tRazão Social
(CNPJ

Telefone 0

E-rrail: >,or^.-,1./nnA,'^e-l
No: ZfBEnde

JIBairro
EstadoCidade:CEP

.sCIC: n": 2-

Valor
total do

período

de

12(doze)

meses R$

Valor da

Hora R$

Valor
total

mensal
R$

Quantidade
total de horas

que deverão

ser

contratadas
pelo período
de 12 meses

Un.
Med.

Quantidade
total de

horas que

deverão ser

contratadas
por mês

Item Especificações dos Serviços

tn ,6&,a
I10,30 4\,515 *tçbJ

Holas 'Ø0l

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

llh30 às l3h, e/ou noturno

das l7h às 22h, err dias itteis

(de seguntla à sexta-feira)

lk), +
r2t,53 Li-YsJ

t9oHoras llctJz

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

selnana (sábado e dorningo)

r)

J
CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Aveni<la Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitacaolDnrarnreleir o.pr.gov. br / licitacao02f¿ùrnalureleiro.pr.gov.br - Telefbne: (46) 3525-8 I 07 / 8 I 05
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127,53Horas03

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diutno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

l 10,30Horas04

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às I th30h, e/ou das

13h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

ESTADO DO PARANÁ

'rrrouaru /2ê>z,ZS
(cidade), (dia) de (mês) de (ano).

sinatura e identificaçao da proponente)

?e¡auac RttlãR- c&t vebr->

Ê

I
4

CNPJ: 76.205,665/000 l -0 I
Avenida Macali, rro 255, Centlo - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-rnail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacaoO2@marnreleiro.pr.gov.br"'Telef'one: (46) 3525-8107 / 8105

-l
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unloeste w
PARANALlnlverstrtade Estadual do Oeste do Faramá

Campus de Franclsco Boltråo - CNPJ 78.680.337/0006-99
Rua Marlngå, 1200 - Balro Vila Nova - Fone: (46) 3520-4848
CEP 85050-010 - Franclsco Bslträo - Paraná

GOVH RN¡O
DO ESTADO

å

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Cedificamos que RONALDO RITTER CHINELATO, do sexo

masculino, de nacionalidade brasileira, portador(a) do R.G. 12.728.581-0 - PR,

nascido(a) em 2711111996, Mariópolis - PR, concluiu em 3110112022 nesta

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

11801 de23111l2O18 - Diário Oficial do Estado de2311112018, tendo colado grau em

1210212022 e obtido o grau de Médico.

lnformamos, outrossim, que o processo de registro do Diploma

pbrcorre os trâmites legais junto ao órgão competente.

Campus de Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2022

atr 0t _. y )t<> (/\

iiç¡i¡rilvs^tirxlliJfi [l
."b,å;iïî$','Ë,ffiftfüll'å'

.?$kTÈ'i'ï'
. r;\.'Ñlì'*
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Email - Ronaldo Chinelato - Outlook 3522

4

24t12t2022 10:23

^

ruúvr¡no DE INScRIçÃo No cRM-PR - 48796

Denise maciel <denise.maciel@crmpr.org.br>

Sex,18/02/2022IL:24

Para: ronaldochinelato@hotmail.com <ronaldochinelato@hotmail'com>

Cc: gilson roberto tavares <gilson.tavares@crmpr'org.br>;Cascavel <cascavel@crmpr'org'br>

Prezado (a) Doutor(a) RONALDO RITTER CHINELATO

Venho informar que o seu número de lnscrição do CRM-PR ¿:48.796

Atenciosamente,

Denise Regina Santos Maciel
Assistente Administrativo I Dep. de Inscrição e Qualificação Profissional - Pessoa Física

para localizar nossos Telefones de Contato e WhatsApp Comercial, acesse o site crmpr.org.br

Conselho Regionalde Medicina do Paraná | CRM-PR

Rua Victório Viezzer,84, térreo, Vista Alegre, B0'810-340, Curitiba-PR

(4t)3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001

www.crmplglg,br I www.facebook,com/crmp_¡ | www.instagram.com/crmp-¡

t)

JK

T' (-Rtrll_PR l¡ r',
h; -:.,-ü-ý¿'

https://outlook.live.com/mall/0/lnbox/id/AeMkADAwATywMAltY2exMi02N2M2LTAwAi0wMAoARgAAASH4enuJlsZLIXH 
oo/o2Fgmuo/"2BClHAJc2" 1t1
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V

ESTADO DO PARANÁ,

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N" 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 lvlarmeleiro - 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 1.7h, pala suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos dois dias do mês de março 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

Licitação designados através da Portaria N" 6.597 de 01 de outubro de202l. Estiveram presentes

Ricardo Fiori - Presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e

Lidiane Helena Haracyrniw, 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 1 5 de junho de 2021 a 12 dejulho de 2021 . Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da,seguinte empresa interessada no
presente chamamento: R. R. CHINELATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ
no 42.952.139/0001-85, sob o protocolo no 70808. 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 proponentó R. R. CHINELATO SERVIçOS MÉDICOS LTDA,
que apresentou propostaparu os itens 0l e 02 do Edital. Tendo visto que o Chamamento Público
ftcarâ 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.

(^*bu-^*
Ricardo Fiori

Presidente

Everton
Membro

Silva

Lidiane
Membro

I

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macati, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000

E-mail: liciracao(ômanneleiro.prgpy.brllsjlssaoO2@¡uu¡elgilo.pl:gsllb - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO4/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIF'ICACÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de

2021,, com base na Lei Federal no 8.666193 e legislação complementar, torna público o resultado
da licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

R. R. CHINELATO SERVIçOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ no

42.952.139/0001-85, para os itens 0l e 02 do Edital.

Marmeleiro, Q2 demarço de 2022

&u^&o J*er-'
Ricardo X'iori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0lll0l202l

a

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

E-mail: licitacao(@manneleir o.pr'.eov.br' / licitacaoO2(ôrnarrneleiro.pr'.eov. b¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



8 ¡onN¡,r, on sELTRÃ,o Quinra-ferra, 3.g.2o22 - N. 2.402 AtosoT'åfiø

rriqri!¡AÉibÀcfu(ililx

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

Al, 2"- O ændidalo qug rsgulamenle convoødo delxa.do comD8r€csrD6rdârá å
suavsoEo¡ovo Ed¡l6ldoconvocação sorá oxp€d¡do, obsoruondÈ!ô aodañ do ctæ-
slfcåçáo, o mæmo @Í€ndo pE¡aoquôl€s cándldalos qus d€lx8rsm de aDr$€nlara
sua documnlaçáo complrla constants do Edlot no tjo1/2021.

. .Arl- 30 . Revogadæ ss dlsposlçöos om conl¡srlo osle Edllal enlraÉ em vlgor na
dåla de sua publløÇâo.

Edifido da PÉleflrD [,|ni4al de Sslto do L6tr¿, Estdo do p@á,02d€ tr4õço ds 2022.

:.) ,

FERNANDO ALBERTO CADORE
Pr€l€lto Muñlclpal

^uso 
oE MlFtc^çÃo oÊÞrýENa^oE LtcttÂçÄo

. ot3FÊNSPOnJU6ltFtC^lVÀ[0A02rvÞEào Ê¡ro r.cudd, d!Þàßo. tb(to, cohtuñrn.¡to nô t4cho I do Àt.24 d¡ L.t ñr04ù!t.'¡ilico oDÈ¡rnr. p'@.ron^ri4utnt.r óndbô.!.

t¡ã r ddMrñ.d0 ùn'j. F i kth,.h(droddd. ør o (oüür. ño
d.ú{trlE0t.ñnÐ..4kÈ

blÑfol¡ddrúdùtr@rd6,ódú(6oGrn.rtu roñtdñ!4ßûr,r{¡hkd6iofdil
*¡ Bd!ñû oftbÊ e nr 0r lFt. dó ó hB d. ¡¡hft4¡c ù rú rotrñ,uo írh¡o6 Þd¿
Frd,ñ d¡ mh¡h ù rkix&.@ ori. P* !tu4r ht.âiuÑdásÐ 6 0rø6.ãNr,tsùhuró
*r6&ùr¡hdbrr6.rÈôñ.ú'rù*EtÀf 4¡¡m.dhñbkh'Áb.F,ú"i{úkú,6

ñ6hÞ' !ùh E!fr.Àrô kth!&bd

t60úæ@

h EeL hhh ¡Uûrd.' rñdd
h4b, L'¡r ddd¡nnil. rÉñhú4 6 r ú ó l4*d.6 ùrc ø¡. . @er dr arido.ñ

rb.rE ô no!il. il!Ìd¡dõ tdrdd&. or do.d?¡ ¡Ìù nô,h tú. ¡, e6hþ,, rilù Ër ûtrto Þohù
Ûd'bdrks¡o'ôdùdrH¡6

coNcuRso PUBilCO N0 001/2021

.ii,\

PaÉná, no
An. to -

såo Lel;

n0
a0

n0n0 05

apr$onlar

de

ds Sallodo Lontra, Estadodow d€ suãs

fca laz€ndo põrlen0 anexo, qu€
de 2021, pam

, ds 22 da oulubro
fÌns ds nomeaçáo:

horâs do dia
Rua Prefeito

LrcrTAÇ40
t3/2022 PROCESSO

s¡bdoLônrd, @ dc màrço do ¡022

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefello Munlclpal

^t¡* 
lMûgdcr¡kD^rúNamotrutr

FÊRNANDO ALEERÌO CADORE
P16te¡lo MuniciÞål

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
E TERMO DE

em lavor da

F¡cando adjudlcada a pr$onlg licllaçåo, nos lem6 snterlor€s m€nc¡onadd.
SåoJorce 0'0esto.Paraná,21 ds fsvoreho ds 2022,

0logo ds Ollvoka
P16o@ho

po¡tada n¡ 2042202t

TERMO DE
[¡ODÂLIDADEI

de 2l ds
oplgrålo, smdovonco.

r.[8^TO æSSNTOSCUNIC EU¡,OæñLæt@LD
.Æ

0t rã!0Ð

Flca I empro$ vencedors aclm8 d$cdls, convocada pãra asslnslura da ala ds
reglslrc do prsços, no p¡azo ds 03 (lrås) dlæ, a conl8¡ I mrlhdosla oubllcæáo.

Såo Jorgo Doffle - PR,24 de lev€i€ko do 2022.
LEILADAROCHA

PREFEIIA

AVISO DE

PRECOS,
SERRADA

o Pregoolro docedame
8.666i93,
gm favor

vsncedora abalxo

Fiændo adjudlcada a Fæ€nle llcllação, nor lem6 snlsdoras menclonados.
Sào Jorce D'O6ts-PEranå, 25 ds levere¡ro do 2022.

Dtogo do otivelra
Pr€gæ¡ro

Potlailaî" 204712021

_ TERI¡oDE Ho[4oLoGAçÂo
MODALIDAOE: PREGÄO PRESENCIAL N' 028/202i

PARA
PONTES NO

Em n0 Arl. 38, Vll da Lel 8.666, d€ 2t ds iunho de 1993,
proced¡m€nlo llcllalório em eplqrafe, sndo venæ-lomá'se

empresa âbalxo

rLLrß0uoM6ncos soMNÍ [D^ rtsíû¡0

F¡ca I gnpr€sE voncedor¿ ãcima doscrila, convocads pala asslnalura dg alã d€
reglsl¡odq prsJos. no prezo ds 03 (lrôs) dlEs, å contor a paitkdosls publ¡cÊção.

Sáo Jorgs D Offle - PR, 02 dø na(,o dø 2022.
LEILADAROCHA

PREFEITA

Extuñ3 ÞÁRA FtNs oE FUELtcaçÄo

DE

5¡ô Jorsã o 0.!lr/Pr. 2al02/2o¡2

rrnAlog PARA FfNs DE pu6LtcÂçÀo

AVISO DE
[,ODALIDADE PREGÄO N0 039/2022

AO DIA

Avtso DE LtctrAçÄo
I¡oDAL|DADE pREcÄo pREsËNctAL N. 40i2022

O!!!çlplg d9 São Jorce o'Oeslô.PR, avhs E6 lntor6sadæ qu€ la¡á reallzar no
didllß?n022aléæ l4ht,0, a ab€duÉ da lic¡tação na modaildade p¡ogåo prcsndst,
lipo l,4enor Proço Por lt€m quo tem por obþto RÊGISTnO De pReCOõ. Oe¡elV¡N-
Do A FUTURA ou EVENTUALAou¡stÇÄo DE EeutpAMENTos tiE TGRATÊ. PARA
SEREM uTrLrzADos poR ATTETAS Do MuNtclpto DE sÄo JoRcE D' oEsTE/pR
E[4.CAMPEoNATOS. Dãla paß onlregs do(s) documonto(s) paE credenc¡amento, da
dælaração doplgnoålendlmenloaos requhllG de habllllaçåoedosenvelopesproDosla
€ dæumonlG de habililac¡oi 1710312022 as i4h00. Locat dã rgallzacåo da s6såo oú-
blicãdopregáo: Pr€felluÉ dg SSoJoqE DOsls.PR, sltuada naAv lguaçu.28l, coniro,
nr cldadsds SáoJoruoD'Oæle-PR. Edltel na Intográì ådsposlçãod-6 l;toG$ados n;
Dlvlsåode Lic¡l8ções, no m6mo endereç¡. lnfomaçöes complsmentares alravós do lo-
lefof,s (46) 3534.8050 ou do s¡le: hfpÍîw.pnsloro€.Drooÿbr São Joros D'O€st+pR
0203/2022. LelladaRæha-Prsfsita. DtogodóOtivàrd-pregoeko -

r.trw^ro æs SNIoteNlqEu!, oDomloclco tlD^
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AVISO DE

v€ncsdofa abalxo

NSRNSPORE IDA

Flcando adjudlcada a prssenle Ilcltaç¡o, nos lsmos anlsdorss monclonsdos.
Såo Jorge D'0esle.Paraná,24 de lwerckodo 2022,

Dloqo d€ Ollvel¡a
Ht€o001m

potd¡ts îr 2047 12021

PERTENCENTES AO

Flæ I amprssg vencedorâ ac¡ma d6crila, conv@da Dara
no plâ20 de 03 {lrô3) dla3, a ænlsrå padirdsslâ pubilcação.

S5o Jom6 DOælo - PR,02 do mårc¡ de 2022.
LEII.ADAROCHA

PREFEITA

æslnalura do conlralo,

Município de Enéas Marques
Avrso DE tIc¡TAçÃo

DEPARTAMENTo DE courms r trcneçõts
Prtresso Admlnlstrâtivo n0. 10/2022 Modalld¿de: Tomada de preços no.
U2022 Ttpo de ,ulgâmento: Menor preço ObJeto: Contratação parà
execução de reforma da antlga Escola Muntclpal Crlançâ Fellz locâlliada
na Avenlda Joaqulm Bonetü, Centro - Enéas l,|arques/pR. conforme
Prdeto Báslco, ART - Anotação de Responsabiltdade Tsnte, lvlemoriðl
Des(rltlvo, Planllha Orçamentárta, Cronognma Flslco-Flnãnceko, BDI e
Projetos em Anexo. cot'1 vALoR Mi\xtMo DE Rg 239,236,66 (duzentos e
trlnta e nove mll, duzentos e trlnta e sts reals e sessnta e sis
cenbvos),
Entrega e aberhJra dos Envelopes: 22103/22 as t3:15.
O Edltal poderá s€r obildo no site do munlclpio:
eneasmarques.ãtende,nel dúvldas entrar ern contâto pelo fone
(0'*46)3544¿103 ou n¿ Aventda Joaqulm gonetfl, 579, nos dias útets,
de Segunda à Sext¡-felra, das thoomtn às l1h3omln e das t3h00mtn à;
17h00nìln.

rlÉnn NnnqUes, oz oe Março de 2ozz,
EDSON LUPATINI Prefelto Munlctpal
JoEIMIR CARLoS MARnNS Prestdenþ dà CpL

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Acom¡ssãodo

42.952,139/0001.85, parã os
dø2022.

Port6ria 6,597

ExTRAIo PARA PUBLIcAcÄO
CONTRATO DE COI\4PRAE VENOA N'OO4i2O22

Derlvsdo daAta de Rsolsko do p@o! N.05ii2021
(VÌncutado æ prsgão Eletontco n,o ô02/202j - pMt\¡ì

CONTMTANTE: MUNICIPIO DE I¡ARMELEIRO 
'

CoNIRATADAT POSTO CANAL BATEL LÏDA
_ _OBJETO: a cotrkslaç6o do ompræã para lomoclmânlo ds combusltvel-ólso dl€sl
5 r0 s gasotinô quãndo em vlågôñ à Curll¡ba - pR, pora åtendgr 6 nsBsidad€s dos
D4adam€nl6 rollcllanl6.

VALORTOTAL: do R$ 20.865,00 (vtnls m¡t e oltocsntc o ssssntá eclnco rããtst
PRAZO DE EXECUÇÃO EVIGÊñCIAì OconlratotoÉvtoáncla ¿e O¡ nr¿it m*ás.

conladæ dâ dala do sua a$¡nstura, ou s.ia. aló 20 de malo-ds 2022.
0ATA DE ASSTNAIURA DO CONTRAÌi): 2t d€ foveretro de 202i.
FOROì Comar6 ds l\4armeloko, Eslado do paBná.

Mam€leko,2t do fsvsrelro dB 2022.
paulo Jatr pitafi

prsfslto de l\,lamotelro

Prefeitura Municipal de Verê

revlsão do

æ da Lel 8.666, de 21 dô lu.
qplgrafe, apreæntando o(s)nho o

Msnor

....Valor lolal dos-gasl$ com a llcilâçáo no 3i2022 . ln€rlgib¡ltdado:
l\4il o Quarenta o Ssls Roats s Solloñb 6 Ouako Cont0voi),

Homologos 0dludlco a pr8€nlr ltcltæão,
Vsrâ - PR.02 de msrço de 2022.

ADEMILSO ROSIN
PREFEITO II¡UNICIPAL

R$ 1.047,64 {Um

para ser ullllzado

ä CONTRATADA o valor d€ R$

It4uniclpal

TzuCULA 700 LOTE RURAL 54 da Gleba l0

SÚMULA DE REQUERIMENTo
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

SERGIO DONASSOLO torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Licença AMBIENTÁL Simóliñcada óara
Ayl_Cy-IaTqRA DE CORTE a ser implantada NA LñHA
SAO JOAO - FLOR DA SERRA DO SUL -PR SOB MA-

+


