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Prefeíturu Municipøl de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Casø:

Bairro:

Cídøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

70853 Data do Pedído: 0710312022

JP CLINICA MEDICA LTDA

4521112410001-54 Tipo de Pessoø: V-1

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO P BLICO N" 00412021

l (
pJESSICA PILQNETTO
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COHTRATO SOCIAL
JP CLf NlcA MÉDIGA LTDA Foll¡ I¿
JESSICA PILONETTO, brasileira, soltolra, nasclda om 20,02.1993. médtca lnscrita
no CRM/PR sob n.o 48.647, portadora_da Cartoira Nacional de Habilitação n.o
0574004v737 expedlda pelo DËTRÂ}{/PR em 25.01.2û,t8 o portadora do ipF n.o
059,874.009{2. residonle o domicilioda nn Run Pará n.o 480" aplo 8o4, Cantro em
Francisco Belträo, Paraná, tEP 85.601-290; RESOLVE, por osto instrurnonlo oons-
tiluir uma sociedade unipossoal limitada, a qual sed rogida conformo a legislagåo
vigente a polas clåusulas e condiçðes seguinles:
ct-Ausut-R PRIMEIRA: A socledade constilulda sob a forma de sociodade unlpes.
soat limitada girarå sob o nome empresarialde Jp cLlNrcA MÉDEA LTDA, e terá a
sede na Rua General osório n.n 3s37, cEp 85.901-110 em cascavel, giuoo do
Paraná.

cLÄusut¡ sEGUNDA: A sociedade lerá por objeto sociato ramo da alividade da
Pre.staçåo de serviços de clfnica rnðdica nas especialidades de clfnico !;*1, *;realizaçåo de oonsultas, realizaçåo ds oxames cornptemenhres e reaiiza$o oe
procedimentos cirurgicos. Realiza$o de alividadss dð atendimenlo em pronto so-
coro e ern unidades hospilalares para atendimento a urgências.
C¡,ÁUSULA TERCEIR.AË A sociedade inlciará as atMdados em ZZ de fevereiro de
2A22 e seu prÊzo de duração é indeterminado.
CI.AUSUT-A QUARTÆ O Capital Social serå no r¡alor de R$ 10.000.00 (dez mil re-
ais) dividido ern 10.000 (dez mil) quota s no valor de R$ 1,00 {um real) cada uma
tolalmenle subscrilo e integralizado na fonna e é assirn distribufdo:

Parágrafo prlmelro: A responsabilidade da únlca socia É restrita o valora suas
quotas, mas ela responderá solidariamente, pela integralização do Capitalsocial.
Parágrafo segundo: Sobre as quolas acima, pesa a cläusuÌa reslriliva de incornu-
nicabilidade e irnpenhorabilldade.

c|.ÁusuLA QUINT& A administração da sociedade unipessoat limitada é exercida
pela única sócia JESSICA PILONETT0, a qual estå dlspensada da prestaÉo de
caução.

Parágrafo primeiro: Pal'a a adminislradora da sociedade unipessoal limitada com-
pele o uso da fin¡a e a represenlafio da sociedade, com poderes e atribuições de
Administrar os negócios da empresa, autorizado o uso do norne empresariai ,*p*
senlåJa ativa e passivamente judieial e extra judicialmente e ou de qualquer oltra
foryt perante órgËos da adminisha$o priblica Federal, Estaduat e Municipal, insti-
tuições financeiras, entldades prÍvadas e terceiros em geral, bem corno pr:aticar t+
dos os demais atos, necessáritos a consecução dos objetivos ou à defesa dos inte-
resses e direitos da empresa.
Parágrafio segundo: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas
ao interesse da empresâ ou assumir obrigaSes, seja em favor do titular ou de ter-
ceiros, bem csmo para onerar ou alignar bens Ímóveis da empresa, seÍn autorização
da única sócia.

Parágrafo terceirol Faq¡lta-se a únlca socla adminisùadora, nos limites de seus
podeæs, constifuir procuradores em nome da sociedade, der¡endo ser especificados
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COHTRATO SOGIAI.

JP CLIN|GA ITTÊDICA LTDA Fdì¡z¡?

no instrurnento dê mandato, os atos e operações que potleråo praticar e a duraçåo
do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderå ser por prazo indetem¡inado.

CIÂUSULA SEKÍA Ao ténnino de cada exercicio social. em 31 de dezembro, a
administradora prestarå cont¿s justllicadas de sua administra$o, procedendo å e-
laboraSo do inventáds, do balanço patrirnoniale do balanço de resultado econômi-
co, cabendo a única sócia, os lucros or perdas apuradas.

CI-AUSULA SEnitf!: Nos quatro primeiros rnssês ao lérmino do exercício social, a
única socia deliberará sobre as contås e designará adrninistradores quando for o
cãso.

CLÅUSULA OITAVft A sodedade poderá a quaþuer ternpo, abñr ou fechar filid ou
outra dependència, mediante alteraçåo conlratualassinada pela única sôcia.

CúUSULA NONA: A única söcia poderå fixar uma retirada rnensal, a título de prû
labore obsen¡ado às disposiçoes regulamenlares pertinentes.

GLAUSULA DÉCiltÀ Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade poderá
continuará suas atividades cûm os herdeiros, sucessores do'de urjus'e do inca-
paz. Näo sendo possivel ou inerislindo interesse deste (s) ou de eventual sócio (s)
rêmånescente (s), o valor de seus haveres serå apurado e lþuidado corn base na
sih.laçåo patdrnonial da sociedade, à data da resolu$o vedficada em balanço espÈ
cialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedirnento será adotado em ouùos casos em que a
sociedade se resolva ern rela$o a rinlca sôcia.

cúusu¡å DÉclttlA PRIMEIRft A Administradora declara, sob as penas da lei, de
que não está impedida de exercer a adrninistraçpo da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condena$o cdminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que
vede, ainda qr.re temporadamente, o aoesso a cargos públicos; ou por crime falimen-
tar, de prevarica$o, peib ou subomo" concussão, pæulato. ou eonha a eoonomia
popular, contra o sislema financeiro nacional, contra normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de @nsumo, fó públla ou a propriedade.

CúUsUt-A DÊG¡ilA SEGUNDft A sociedade poderÉ disùibuir h¡cms a única so-
cia, lucros aqJmulados ou lucros apurados em bahnços intermediários.

CLAUSUI-A DËGIùIATERGEIRA A única sócia dedara, sob as penasda Leique a
preoente empfesa se enquadra na condi$o de MICROEMPRESA nos tennos da

l-ei Complementar ni 123, de 14-1 2.2006.

CúUSUI-A OÉC¡m¡ QUARTA: Frca eleito o fom da comarca de Cascar¡el, Paranã,

para o exercicio ê o cumprimenb dos direítos e obrþações resullanles deste contra-
to.

E, por estar ern tudo justa e contratada. a úniça sócia lir¡a o presente insùumento

em urna via, para que vâlhâ na melhorfonnå de d¡reitt.

Cascavel, 04 de fevereim de
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Secretaria Especialde Desburocralizaçâo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIR PEDRO COMUNELO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 01717206, inscrito no CPF n"

19765428987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original.

TDENTTFTCAçÃO DO(S) ASSTNANTE(S)

CPF N'do Registro Nome

19765428987 o171720,6 JAIR PEDRO COMUNELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09102/2022 23:55 SOB Nr ¿1210535869.
PROTOCOLO: 22O7L3304 DE 08 l02/2022.
cóoreo oB wnrrrclç.ã,o: 12201666096. cNp,t DÀ SEDE: 4521112400015¿
NIRE: {1210535869. COM EFEITOS DO REGISTRO Eýt. 04/02/2022
¡'P C¡,INICÀ MEDICÀ LTDÀ

JUGEPAR
SEBÀSTTÀO MOTÀ

s¡cn¡s¡i¡.ro-o¡n¡l
ww. sDresBf êciL.Dr. gov.br

À validade deste documento, se impresso, fica sujeito à conÞrovaÇão de suð autenticidade nos respectívos portais,
informando seus respectivos códigos de veriticaÇão.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

JP CLINICA MEDICA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOI!1E DE FANTASIA)

JP CLINICA MEDICA
PORTE

ME

CODIGO E DESCRIçAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgênc¡as

CODIGO E DESCRIçAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto€ocorro e unidades para atendimento a urgôncias
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatoria¡ com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade méd¡ca ambulatorial com recursos para realizaçäo de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

E DA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NUMERO

3537
COMPLEMENTO

CEP

85.801-110
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

CASCAVEL

ENDEREÇO ELETRONICO

J EPTLONETTO@HOMAtL.COM
TÉLEFONE

(4s) 99024292/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

0810212022

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SIIUAÇAO ESPECIAL

NUMERO DE INSCRIçAO

45.211.124t0001-54
MATRIZ

GoMPROVANTE DE INSCR|çAO E DE STTUAçAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08t02t2022

R GENERAL OSORIO

UF

PR

ATIVA

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20'18.

Emitido no dia 01/03/2022 às 08:57:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JP CLINICA MEDICA LTDA
GN PJ : 45.21 1.1 2410001 -54

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 Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidåo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo 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. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 08:53:27 do dia 01/0312022 <hora e data de Brasília>
Válida alê2810812022.
Código de controle da certidäo: F558.36F7.FE43.E085
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ns 026230194-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.211.12410001-54
NOME: CNPJ ItÃO 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 Cefiidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida alé 2910612022 - Fornecimento Gratuito

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

Páqina I de 1

Em¡t¡do via lntenet Publica (01/03/2022 08:54:56)
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SEGRETAR|A MUN|C|PAL DE FTNANçAS

t
\ H d

CERilDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
No 27954t2022

A presente Certidão é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissäo da mesma

I coNTRTBUTNTE ]

I REQUERENTE ]

I FINALIDADE ]

Código:

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

1 s951 600

JP CLIN]CA MEDICA LTDA

45.211.124t0001-54

RUA GENERAL OSORIO, 3537

CENTRO

Cascavel - PR

CEP: 85.801-1 10

Código:

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

1 5951 600

JP CLINICA MEDICA LTDA

45.211 .124t0001-54

Transmissäo

I TNFORMAçÖES TOTCTONA|S I

Ceftificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo ac¡ma
identificado.

Esta certidäo compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou näo, inscritos ou näo

em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como lmposto

Predial e Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo de Bens lmóveis - lTBl, Contribuição de

Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuiçäo de lluminaçäo Pública - CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de

Proteçäo a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de lnfração da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, lmposto Sobre Serviços - lSS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa

de Licença Sanitária, Taxa de Localizaçäo e Funcionamento, Autos de lnfração do PROCON e dema¡s débitos
para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo

referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidäo.

Cascavel, 24 de fevereuo de 2022.

A autent¡cidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura
https:i/cascavel.atende.net/#!/t¡po/servico/valor/3llpadraolllloadl0
Código de Autenticidade: WGT21 1202-000-AENYXXKEEUJFJB-8

I
I

IRua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-01 1 - Cascavel - PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br
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Voltar lmprimir

CÃTxA
CAIXA EcoNÔMTCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 4s.2L1.t24/Ooo1-54
Razão SociaIJP CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: R GENERAL osoRlo 3s37 / cENTRo / cAScAVEL / pR / 8s801-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: LB/02/2022 a t9/O3/2O22

Certif i ca çã o N ú m e ro 
= 

2022O2L8 L5 L8242L LO7 9 49

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Informação obtida em 0t/03/2022 08:56:44
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRA,BAIJHISTAS

CNPJ 2 45 .2LL.L24/ 000L-54
Certidão ne : 6963332/2022
Expedição: 0I/03/2022, às 0B:55:51-
Validade:28/08/2022 - 180 (cenLo e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que o CNP,I sob o ne 45.2LL.L24/OOOL-54, Nã,O cONsTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/20LL e
13.467 /20L7, e no At,o 0L/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razã.o social-, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita. fazenda.gov.br) .

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 (htLp: / /www. tst . jus . br ) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçAO IMPORTAI\ÍIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatór:-a transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tít.ulos que, Þor
disposição legal, cont.iver força executiva.
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,^q9.. GARTóR¡O DtSTR|BUtDOR, CONTADOR, PART|DOR, DEPOSTTÁR|O

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARGADECASCAVEL - ESTADODOPARANÁ

TJPR RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

TRTBUNAL DE JUSTTçA
DO ESTADO DO PARANA AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFICIO DO FORUM - CEP 85805-036

FONE: (a5) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO ruECATIVA JUDICIAL ESPEC|TTA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor,
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel,
Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTENCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAçAO EXTRAJUDICIAL
RECUPERAÇAO JUDICIAL (LEl 11.10112005), de responsabilidade de:

JP CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ : 45.211.12410001 -54

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado
do PARANÁ, ao(s) 02 dia(s) do mês de março do ano de 2022. Buscas
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OficialTitular

ffi{;
RODRIGO TIMOTHEO TASORDA

suã ¡utantlcidadc Dodê scr confirmîdÂ ro endarcco:
<http://www,serpro.gov,br/ass¡nðdor.dlqltal>

4r-

ilililililltilililililililt
61166666611664769i|

EIVOIUMENTOS DESTA CERTIDÄO: R6 38,16
A presenle C€rlidâo Negativa somentê t€rá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Olicial do Cartório Distribuidor

IVIARINA

Página 1/1
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JP CLíNICA MÉDICA LTDA

CNPJ 45.211.124t0001-54 - FONE (45) 9902-4292
E-mail iepilonetto@homail.com

REQUERTMENTO PARA TNSCRTçÃO NO
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURíDICA

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

Referente: Edital de CHAMAMENTO PUBLICO no 00412021.

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURiDICAS para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao
Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário
estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22hde 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 17h,para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário
padräo de atendimento objetivando a prestaçäo de serviços especializados, nos termos do
Edital de Chamamento Público no 00412021, divulgado em (data da divulgação).

Razão Social: JP CLiNICA MEDICA LTDA
CNPJ : 45.21 1 .12410001 -54
Telefone: (45) 9902- 4292
E-mail : iepilonetto@homail.com
Endereço: Rua General Osório - 3537
Bairro: Centro
GEP: 85.801-110 Cidade: Cascavel Estado: Paraná

Banco:
C/G: no

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

Item Especificações dos
Serviços

Un

Med

Quantidade total
de horas que

deverão ser
contratadas por
mês.

Quantidade

Total de

horas que

deveråo ser
contratadas
pelo período

de 12 meses

Valor da

Hora R$

Valor total

Mensal R$

Valor total do
perÍodo De

12(doze)
meses R$

01 Plantåo presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno
das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às 22h,

Horas 130 1 560 1 1 0,30 14.339,00 172.068,00

r!

RUA GENERAL OSORIO _ 3537, CENTRO
CEP 85.801-110, CASCAVEL _ PR.



38ez
JP CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ 45.211 .124t0001-54 - FONE (45) 9902-4292
E-mail iepilonetto@homail.com

e-n dias úteis (de segunda
à sexta-feira)

02 Plantäo presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em finais
de semana (sábado e
domingo)

Horas 1'10 1320 121,53 13.368,30 160.419,60

03 Plantäo presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em
feriados nacionais e locais

Horas 24 288 127,53 3.060,72 36.728,64

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 07h30 às 11h30h,
e/ou das 13h às 17h, em
dias úteis (de segunda å

sexta-feira)

Horas 100 1200 1 10,30 11.030,00 132.360,00

Valor Total R$ 501.576,24

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Cascavel - Pr., 01 de Março de 2022

JP ICA M ¡CA LTDA.
Jessrca Pilonetto
Administradora.
CPF no 059.874.009-02.
RG: 9. 51 2.802-5 SESP/PR

{

L

þ
(RUA GENERAL OSORIO - 3537, CENTRO

CEP 85.801-110, CASCAVEL - PR.



370rJP CLINICA MEDICA LTDA
cNPJ 45.211 .124t0001-54 - FONE (45) 9902-4292

E-mail iepilonetto@homail.com

RELAçÃO DOS PROFTSSTONATS MÉDTCOS QUE
PRESTARÃO OS SERVTçOS

Á Comissão de Licitações

Referente: Edital de cHAMAMENTO PÚBL|CO no 004t202'.1

Conforme o disposto no edital em epígrafe, relacionamos abaixo os profissionais à
disposição para prestação dos serviços de plantäo médico:

Nome No da lnscrição no CRM/PR

Jessica Pilonetto 48.647

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Cascavel - Pr., 01 de Março de 2022.

JP ICA M ICA LTDA.
Jessi Pilonetto
Administradora.
CPF no 059.874.009-02.
RG: 9.51 2.802-5 SESP/PR

"t
k

t
,"(

RUA GENERAL OSORIO _ 3537, CENTRO
CEP 85.801-110, CASCAVEL _ PR.



T]NTVER,SIDADE ESTADUAí DO OESÏE DO PARANÁ
CAMPUS DE FRAI\TCISCO BELTRÃO

unioeste
llnhæd¿¡Cc ¡*a¿¡¡¡¡ rfo Oc¡ta rlo F¡nnl

Reconlrecimento pelo(a) Decreto r' , tr8ìTl *,iffo#Diário oficial do Esta<ro de 23nt/20t8

O Reitor da Universidade Estadual
conclusão do Crnso de Medicina, em
confere o grau de

do oeste do Paranri no uso de suas afribuigões e tendo em vista a31 de janeiro de 2022 e a colação de grau ., r ¿. fevereiro de2022

UfOlCe a

Jessica Pilonêtto,
de nacionalidade-.þrasileirq natural do Estado do Paranráu nascida a 2g de fevereiro de lgg3, R.G, no9'512'802-5 - P& e outorga-lhe o presente Diploma" . n- de que possa goz2r de todos os direitos eprerrogafivas legais -- '1*'

Cascavel, PR, 3 de fevereiro de 2022.
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Gertidão de lnscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a)JESSICA PILONETTO, é
médico(a) inscrito(a) perante o Gonselho Regional de Medicina do Paraná, sob o
no.48647 desde 0410212022, estando habilitado(a) a exercer a medicina neste
Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente

Esta Certidão tem validade até o dia 08/05/2022.

Chave de validação 8243285f19716d8f31aad415171a39e75fc2baa1

Emitida eletronicamente via internet em 0810212022

(

I
P

Q(

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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JP CLINICA MEDIGA LTDA

cNPJ 45.211 .124t0001-54 - FONE (45) 9902-4292
E-mail iepilonetto@homail.com

DECLARAçÃO UNTFTCADA

Á Comissão de Licitaçöes

Referente: Edital de CHAMAMENTO PUBLICO no 0A412021.

Pelo presente instrumento, a empresa JP CL|NICA UtÉOlCn LTDA, CNPJ no

45.211.12410001-54, com sede na Rua General Osorio - 3537, Centro, Cep 85.801-110,
Cascavel- Pr., através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666/93, acrescido
pela Lei n.o 9.854/99, que näo empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz(a partir de 14 anos,
deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a) Jessica Pilonetto, Portador(a) do RG sob no 9.512.802-5 SESP/PR e
CPFo 059.874.009-02, cuja funçäo/cargo é administrador/procurador/diretor/etc),
responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o
terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente
e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o
Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : jepilonetto@homail.com

Telefone: (45) 9902-4292

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteraçäo junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Jessica Pilonetto, portador(a) do CPF/MF sob n.o
059.874.009-02, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato,
referente ao Chamamento Público n.o 00412021 e todos os atos necessários ao cumprimento
das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato. tl'r

RUA GENERAL OSORIO - 3537, CENTRO
CEP 85.801-110, CASCAVEL _ PR.

(
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3i5IJP CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ 45.211.124t0001-54 - FONE (45) 9902-4292

E-mail iepilonetto@homail.com

Por ser a expressäo da verdade, firmamos a presente

Cascavel - Pr., 01 de Março de 2022

JP ICA M Dtc TDA.
Jessi ilonetto.
Administradora.
CPF no 059.874.009-02.
RG: 9.51 2.802-5 SESP/PR

(-

+

RUA GENERAL OSORIO _ 3537 , CENTRO
CEP 85.801-110, CASCAVEL - PR.

w
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ESTADO DO PARANÁ,

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚIBLICO N" OO4l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2021-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 às 22hde 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 17h., parc suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 Haracymiw, mernbros 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 de 2021 a 12 dejulho de 202I. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foj recebido via protocolo, da seguinte empresa interessada no
prêsente chamamento: JP CLÍNICA VIÉUIC¡, LTDA, inscrita no CNPJ no 45.21,112410001-

54, sob o protocolo n" 70853. Na sequência, a Çomissão 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 JP CLINICA MEDICA LTDA, que apresentou proposta para os

itens 01, 02,03 e 04 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, encelrou-se a sessão com a
lawatura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

(r^Js å.,.,i
Ricardo Fiori

Presidente

Membro

Silva

Lidiane Helena w
Membro

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5'000
E-rnail: ligila-c,¡tq@¡¡auts.lslll.ptsçty-,.lu-¿]icllsclo]Q2fd¡Ì¿ürus!çjlo.P!,gruù¡ - Telefone: (46) 3525-8 107 / I 105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRÓ
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v

ESTADo oo pnn¡NÁ

cHAMAMENTO púnr,Ico N" oo4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

Rnsur,r¿.oo un ¡ur,c¡,vrnNro n cussrrrc¡,cÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria no 6.597 de 01 de outubro de

2021., com base na Lei Federal n' 8.666193 e legislação complementar, torna público o resultado

da licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

JP CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ no 45.211.12410001-54,para os itens

01,02,03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 09 de março de2022.

ør^^,Is ].^e¿¡
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0lll0l202l

o

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: liqitacao(Ðmanneleiro.pr.eov.br'/ licitacao02(ârnanncleiro.pr'.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DrÁRro oFICIAL ELETnôNICo
vruNIcÍr,Io DE MARMELEIRo - pnnaNÁ

SEXTA-FEIRA,11 DE MARçO DE 2022 EDIçÃo Nu:1189. a Pág(s)

sul¡Ánro
CHAMAMENTo púeuco N" 001/2021 pRocEsso ADMINISTRATIVo N" 035/2021-LIC
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFIC¡.ÇAO .,...........,...,,...1

CHAMAMENTO púnuco N" 004/2021 pRocESSo ADMINISTRATIVO N" 106/2021-LIC
RESULTADo DE JULcAMENTo E cLASsmtcnçÃo ,,............. .....,...,.......,........1

Avrso DE LrcrrAçÃo rnecÃo prBrRowrco N" 019/2022 - pMM - EXCLUSNo PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 02512022-LTC .....,..,,..2

AVISo DE LrcrrAçÃo nnrcÄo BrnrnoNIco N" 020/2022 - pMM - EXCLUSNo PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 02612022-LTC ...

AVISo DE LTcITAç,{o tnncÃo nrprRômco N" 02u2022 - pMM - EXCLUSNo eARA ME E EPP

PROCES S O ADMINISTRATIVO N' 027 I 2022-LTC

ERRATA - NoTIFICeçÃo DE RECEBIMENTo DE RECURSo ............,....

EDITAL N" 07612022 lMposrÇÄo op rENALIDADE DE eovBnrÊNCIA

PORTARIA 04, DE l0 DE MARÇO DE 2022.

cHAMAMEN¡ro ptJeltco No oo1 tzo21 pRocESSo ADMtNtsrRATtvo No 03s/2021 -Ltc
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFIC¡CÃO

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 licitaçäo em epígrafe, cuja proponente habilitada é:

ITEM OI:
. ELIN CRISTINA FERREIRA DOS ANJOS, inscrita no CPF n'081.677.429-38;

Marmeleiro, 10 de março de 2022

ìicardo Fiori

-Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

CHAMAMENTO PIJBLICO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 06/2021 .LIC

RESULTADO pE JULGAMENTO E qLASSIFICACÃO

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 priblico o resultado da licitação em epígrafe, A pessoa jurfdica habilitada é a
seguinte:

. Jp Cllt¡lCe MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ n'45.211.12410001-54,para os itens 01, 02, 03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 09 de março de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

ANO:VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

J

Dlárlo oficlal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão lcP-

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

Medlda Provlsórl a 22OO-Z do Art. 10e de 24.08,01 da ICP-Brasll

o Munlcfplo de Marmelelro dá garantla da autentlcldâde deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://www.marmeleiro.or.Êov,br/ no llnk Dlárlo oflclal'

I

I

In icio
rcP
Brasil

Página 1
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Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
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FERNANDO ALBERTO CADORE
Prof6ìlo Munlclpal
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FERNANDO ALBERTO CADORE
prelelto Münlcipal
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FERNANDOAIBERIO CADORE
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FERNANDO ALBERTO CADORE
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FERNANDO AIBERTO CADORE
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AVTSO DE UCTTAÇAO

pREGÄo ELETRôNtco N" org/zozz - ptr¡r,,,tlcxcLustvo PARAME E Epp
pRocESso Aot\¡tNtstRATIVo N" 025¿022.1rC

MoDAL|DA0E: Regbko dB preç06.

flPO: Monor pr6ço unitário por ltom.
OBJETO: Conlrst4ão de empræ para p¡õsbção dd ærvlç6 do toDqratE. alendondo
õ neffildad6 do Deparlamonlo de Admhlslrâç5o q planglamenb, éon-lm 6æcili@.
É6 e quanlidads qstantG noA¡ero l-TERI\¡O DE REFERÊNCIA.
RECESIMENIO DAS PRoPOSÏAST A parltr dæ 08130 hor6 do dta tj do mãrø de 2022
IERMINO DO RECEBIMENTODAS PROPOSTAS:Aláàs 09100horæ dodta 2b d€ marc¡
dø2022.
rNfclo DA sEssÄo DE DtsputA DE pREÇosr b 09:00 ho6 do dta 28 ds março d€
2022.

Para lodæ æ rolerênclæ ds lempo srá obsNado o horádo de Bmllla lDR.
IOCALT w.æmprÁegoEmff 6nt6b.govh "Ac6s ldmlllic€do no llnli- lÉltåd6s"_
AOUISIÇÀO DO EDITAIT Slt6 sw.ómpÞsgoverumsntds.govbr e w.ûiamoldrc,
prgoÝbr
TNFoRMAçÖES: (46) 3525-8107 @ (46) 3s2H10s.

Mañolelrc, l0 de msrço dô 2022.
F6nctél¡ d€ oilvolra Ìýlalnãd¡

prog@ka

Avtso DE Ltc¡rAçÄo
pREGÄo ETETRôNtco N'ozoizozz - pt¡rr¡ I ExcLustvo PARA ME E EpppRocEsso ADt\¡tNtsTRATtvo r,f 026/2022.Ltc

ITOoAL|DADE: Rlghtrc de prcços,

ltpo: ¡,llonor pr€ço unttådo por ltãn.
oBJETOT ConlElaËo d€ enûæ p¡n lonætmento e lnstabçáo de geom€mbranæ,
atondendo æ nff6CdâdG do Depar{amonto do ¡,4sto Ahblente ehrunÃ Hbdm. mnl
fome spftjfrGçõB o qw¡lldadæ @ßtãnt6 no Anexo I - IERMO DE REFERËNöÁ.
RECEBIMENTO 0AS PRoPOSTAS: A p¡rllr dæ 0g:30 hoEs do dta 

.t I do merm d€ tr?
IERMINO DO RECEBIMENTO DAS PRoPOSTAS: Até b f¡:00 horæ do dø Z'e de mãrço
&2022.
Nfcto DA sEssÄO OE otspufA DE pRËÇosr às t4:00 hffi do dta 28 d€ mãrço do
2022.
PåE lodõ I roferå¡clæ de l€ñpo sd obe€ryado o horárlo d6 86Iñâ OFì.
LOCAL: w.æmp€sgovefM€ntab.qovh'Acñ tdsnilfiødo no lhl¿- ÍálæòÉ.
AQUISIçAo 00 EDITAL: Slls w.@mprægovemaruntds.govbr e m.niameleirc.
prgoýbr.
INFOR¡¿IAçoES: (46) 3525.8f 07 ou (46) 3525{10s.

MameHrc. t0 d6 m6ço de 2'022.
Ftrctéll de otivetE l\¡alnardl

pr€gosim

_ AvtsooELtctrAçÁo
pREGAo ETETRôNtco N. oztlzoz2 - pMulexcLustvo PARAME E EpppRocEsso ADt\¡tNtSTRAT|VO N" 027/2022.1tC

MoDALIDA0E: Reghtro de prcços.

llpo: ¡r€f,or prôço unltário por llem.
OBJETOT Conh0laçlo de €mpræ paia limeclmenio do øgö de gâs tiqusfeito de
pelrólso.- cLP€ bolüöeÿciltndm pj3, ãtendsdo ö næstd-ades dõ depånamentæ
s0llcllant6, confomo 6p€dficaçö6 e quanildad6 ænslanlG no A¡sxo I _ ïERi,,lO DE
REFERÊNcIA.
RECEBIMENTO DAS PRoPoSTAST Apatkdas 00:30 horæ do dh tl d6 mem d6 202,
TERI\4|NO DORECEBIIVENTO DAS PROPOSTAS:Ató å6 OS:OOnorædoOta Z!Oe mãrço
&2022.
NlqO DASESSÄO DE DISPUTA DE pREçOSr às 09:00 ho¡as do dta 23 ds roço ds
2022.
Parc todæ æ referåndas do lempo ærá obs€ryado o horålo do Bræflte IDFì
LOCAL: w.mmprægowamontats.goÝbr'A6so ldsnU{cado no lh[- ú¡tæóes..
ÀOU|S|çAO DO EDITAI-: St6 w.@mpralgowarcnlats.govh € w.ilamdetE.
pr.goÝbr

¡NFORI4AÇÖES| (46) 3525-8107 ou (46) 3525.8105.
ti4ameHro, 10 d€ ma¡ço de æ22.

Frâncláll do Ol{velra Mdnardi
prego6lE

N0004/202i

Podada 6.597

com
de

o

ELIN CRISTINA FERREIRA DoS ANJoS, tn$rita no CpF n. 081.6n.429-38;
[4armsl€ko, t0 ds marco d€ 2022.

Rlcardo Flod
Prosldents da CPL

Porlaria 8,597 ds 0l/10/202t

ffi I'REFEITTJR.Â IVÍUIüCIPAL

BELAVISTADACAROBA

Eslado sBU Prsl8llo
loz saber e3Uæ

on@nlm
Menor

TRATOR

8el! mll 6

å3 08;30 horss,

dsllcltaçôæ €nd€r€ço w.
Vlsls ds Carobr. PR- 9 ds março de 2022.

GELSON MAFFI
P¡of€llo Munlclpel

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
Avtso DE oHAMADA púBLtcA No 007/2022

.. 08JETo: Chamam€nlo publico para credenclamsnto de oeioã lurldlcas *oecta-
ilzadas em consunas medtcas de NEUROLoGIAo NEURC|LoG|AÉEDIATRICÄ. nâi
condlçöos $lãbelecldss no Þr!!ènte Edltol e sôusA¡;m. 

-- - '

DÀTA E HoRA DE ABERIURA: Dta 28 de marco d;2¡22
14:00 horss,

.LOCAL DACHAMADApiJBLtCAt S€ta ds Rounlõð da prcl€llu¡a Munlcloal do cru.

"'¡$Ê8fi ',4t,3[3Ê'* t'¡1,i,,. J,îp¡'åfr ;fsÊ,fiT*1fi,i";gil'1,; ;*
podeó -sr obtlds ãtråvés da wobpagor hflpJ¡flivwcruzei¡odolquacu.or.oàv.bil äåãl
mlslñ10m6çÕæ at@vés do tst€fonoíax (0xx46) 3572-8000 e smallj llcjlæao@cru-
z€[o0oEuacu.p[govbr

Cruzeiro do lguaçu - PR. I 0 de ndrco de 2022.
pr6ldsnleda Coml$ão

Sexta-feira, t!.3.2O22 - N" 7.408

ffilñr4
rREFr!r'ruR^ &fuNtctpÀL DE pliRoL^ D'oEs.r.E

t,úÌíilr t) Ocn..tirrrdod¡ t.¡strìfRrr¡rrrkilccurrúqtr.,.Iùn (r¡ itr.4.nrrr.rr{ñr.orôttrctl:l
.¡,!^,F;.r.n,.ilr s"hhd.1rr.dr¿.sk..,.¡^,.r,

TERMO

lnscrilo no
S€nhor

RuaManoel
de ldenlldade

DO PREGÄO N' 03i2022, r€-
Conkalâção
gnlardadolrå

aqulslção ds

do Agrlcullura o M€lo o @nvánlo

dsPórola
trabalho Parocer dã

pess@

reals),
Pérola o'Ogsle, Eslådo do Paraná, 10 ds milçodo2022,

EÐSO¡/ LUIZ BAGETTI
Prefe¡to ¡¡untclpal

EXTRATO DO CONTRATO N" 10/2022,

. _oBJETOT O pros€nlsconlrsto tom porobþlos Conlralacáo deemoræa oar¡ aou¡-
s{¿o de squrpams[to ag¡lcola, soñdo 0j (uma) snladadbha de fardc illlnd¡ck
para abndor a d€m8nda da Sôcrelada ¡¿lunlclpal deA{rlcultura o lreloAmblente_ côn:
lomeo convónlo no 922574/2021, que cotebram €ntß sl a Un¡ão, 0or tntomádio do
MrnrsÉfo_da A!ilcufluE, Pecuá¡ia o Abãsbclnonlo fl\¡ApA) e o MuniclD¡o do pérotã
Do6te, Estado do Paraná, contome ptåno de trãbà¡o pahã lntesràntãi ñ¿¡siæi
ávol deslo lnslrumenlo

CoNTRAT¡NTE: P¡ôteltura i[un¡ctpat do párola D'O6te_ pR,

. __CONTRÂTADAi FtNARDt TNDUSTRTAE CO[¡ERCIO Oe ¡¡tOUl¡¡StCnlCOLlS
LTDA.ME.

0RIGEM: Lic¡lâção Modaildado Edilat pregão Etekôntco 03i2022
VALPR: R$ 218.700,00 {duzentos € dszo¡io mll o sotocontos reetrt
VIGENCIA: l2 (dozs) m6as, a contar da dala da asslnaturE.
BASE IEGAL| Lel nd8666/33.
DATA D0 FIR¡.IAMENTO: 1 0/03/20i L

EDSOIV LUIZ BAGET'ÍI
profslo ¡.luntctpal

No 46/2021, r€ferenle
novas, z€to hotas,

rurals do Mu.
Jur¡dlca

Rodovla

oslado lnscdla no CNPJ
22.087
RG sob no

valor de mll reals), do llom 03

OBJETOi
EXTRATO DO CONIRATO Nò 11/2022.

zg¡0
para aquls¡çáo d€ máquinas p6adas novas.
srem ulillzadas na cons€ruacåo de 6lrãdãs
Eslsdo do Para¡á.rurals

de Pórola
CONTRATADAI coMERCtO . EIRELI,

l,lodãl¡dâdâ Elelrônlco n'

vtGÊNctAl
sglenla € mll reals),

ãsslnalura.

- ErrRATo 00 CoNTRATo No 12/2022,
oBJETO: Conlralação d0 empresa para aquhlção dã máqulnas oesadas novas

zero no€t, ano/modolo 2021/2021, A Sr6m ulilizadas na coriSeruaião de eslradai
ruEb do Munlcfplo de Pórcla DO6le. Esladodo paráná.

CONTRATÀNTE: Preloilura Muntctpat de pórota D'Oæl€ _ pR.

-_. _ _coNtRAtADA vENEzA EburpAMENTos suL col¡ÉRclo ttol.
oRlcEMr L¡claçåo [¡odafidado Ed¡tat do pregåo Etelróntco n.46/-202i. 

-
. VALOR: R$ 9'l 7.000,00(nowonl6 o-dozor¡dt€ mil ruãkì

VIGÊNCIA: 12 {dozs) m8æ, a cont¡rda data da aisiniiura.-- 
-'

BASE LEGAL: L€I nd8€66ß3,
DATÀ DO FIRI¡AMENTO: t0/03i2022,

EDSOIt,I LUIZ BAGETTI
prololto Munlclpal

DE LIcIIAçÄo DESERTA,

Prsgão Elslrônlco

atendsr
d€ um l6lor agrløla novo,

o convânlo no
celebram do Patrná, 6tado da

@nlome

Mun¡clpal

l€Íðsados pr0æso
quô lem como

€nl¡osl o

confom€

CoNTRATO N" r6/2021

10103t2022.
EDSOII,| LUIZ BAGETTI

Prsfello Munlclpal

EXTRATO DO

de

CAROBA


