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Prefeiturø Munícipøl de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entregø:

Nome do Requerente:

46365451/0001 Tipo'de Pessoa: V-1

Data do Pedído: 1710512022

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

NTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
PUBLICO No 002/2021

NARCISO FIGURA
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INL GOMDS LTDA

CNPJ/MF 46.365.4511 0001-23

Rua Vereador Romeu Lauro \ilerlangn n" ll92- Sala 04

CEP-8560 1-020- Fone 0 46-3 524'1346- ou (t8'99213-7 106

Frnncisco Beltrão-Pr

ANEXO II

REeUERIMENTo pARA INSCRIçÃO NO CREDENCIAIIENTO DE PESSOz| JURbICA

À Prefeitura Municipal cle Marmeleiro
Setor de Licitaçöes e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualifìcado requer sua inscrição no CÍ{EDENCIAMENTO DE PESSOAS

runÍnrcÀs pÀna pRESTAÇÃo DE sErivrços MÉDIcos pAnA ATUAçAo JUNTO A EQUIPE

DA SAúDE DA I.'AMÍLIA B MÉDICO CLÍNICo CERAL oL'jetivando a prestação de serviços

especializados, nos termos do Edital de Cltanamento Pút¡lico n' 00212021, clivulgado em (data da

divulgação).

Banco 0l- cto Brasil- Agencia 814-l cla

l 6059-8

Francisco Boltrão-Pr, 16 de Maio de2022

il (l
(
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Razão Social: IN L COMELTDA
CNPJ: 46.365.451/0001 -23

Telefone: 046-3524 1346- 68-99213'7 106

E-mail:
Rua Vereador Romeu Lauro Werlang No: I 192 sala 04

Baino: centro

Cidacle: Francisco Beltrão Estado: PrCEP:85601-020

Valor Unitário
MensalQtdc

Unid.
Medida

DescriçãoItem

17.657,92
Serviços de Médico Generalista
Uniclades Básicas de Saúrde (UBS),

para atenclimenlo uas
junto à Estratégia da

Saúde da com horária dc 40 hor¿s semaltais
01 t2 Meses

Ingridi Nayara Li tn ll,¡ORlDl NAYAÍ¡ L t'lÅ GOIìIES

$rnno



INcluDl NAYÀRÄ LIMA GoMES, brasileira, solteira, nascida no dia.0?/08/1993, na Cidade

de JI paraná-Ro, lvté¿icå, ;;rie;"" 
" 

domicítiada na cidade de Francisco Beltrão-PR, na Rua

vereador Romeu Lauro vr¡erlang no I192, sall !a, bairro cenüo cEP-85601-020' portador da

Cédula de Iclentidade Ci"ä Rõ n"282264g-6 sÉSpleV e inscrita no CPF/ÌvIF sob o no

0t9.977.682-24.

RESoLVËconstitt¡iTumaSOCIEDADELIMITADÂUNIPESSOAL,nostermosdaLeino
to.4¡6tz0tJze tegistaçaoäil;ã*i; fu se regerá pelas cláusulas e condiçõcs a soguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade, constituída sob a forma cle sociedade limitada

unipessoal, adota¡á o t J,rr" Ln''pr"s"'i"l í" t I L GoMEs LTDA' que seró regida por este

instrurne¡fo oe coustituiiåî " "ä"riJ"rr"¿o 
a d'isposição constante do parágrafo único- do art'

1.052 do Código Civil e'eÁ obudienoia ao contidä na hstrução Nortnativa DREI N" 63' de I I

dejunho de 2019'

cLÁUsuLA SEGUNDA- A sociedade terá sua sede' na Rua vereldor Romeu Lauro werlang

no I192, sala 04, U"¡rro .åtrq-cpp-SSeOf -020, nå cidade de Francisco Belträo-Pr- CEP-

CONTRATO SQCIAI,

DE CONSTITUIÇÃO SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPESSOAL

INLGOMESLTDÀ
Folha0lde 03

85601-020.

cLÁusuLA TERCEIRA- Â sociedade tem por objeto.social a exploração do ramo: cnae

tliõ¡¡õl Atividacle Médica ambulatorial refrita a consultas'

CLÁUSULA qUAlìTA.- O prazo de duração da sociedade é in<let*¡ninado' inicia'do suas

atividades em 3 | I 05 12022,

cLÁUSULA QUTNTA- O capital social na importância de R$ 25'000'00 (Vinte-e Cinco Mil

Reais) dividido em zs.'".ditil ; cinco.Mi) q'otas do R$ 1,00 (Urn Real) cada uma,

totalmente subscritas 
" 

ñAiirrdas pelo socio ínico, em moeda oonente do pals' fica assin

distribuldo:

PÄRÁ,GRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas'

não havendo responsabilião¿" toii¿¿t¡u petas obrigações sooiais, respondendo' no entanto' pcla

integralização do capital socia['

PAR.ÅGRAFoSEGUNDo.Sobreasquotasacim4pesaactáusularestritivado
incomunicabilidade e impenhorabilidade'

370

Página 1 de 4

¿

t
(

VALOR
R$QUOTASPERC. %Único

25.000,0025.000100Ingridi NaYara Lima Gomcs

25.000100'Iotal

c:/f
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CONTRATO SOCIAL

DE CONSTTTUIçÃO SOCTEDADI} ITMPRNSÀRIA T'TDA UNIPESSOAL

INLGOMESLTDA

Folha 02 de 03

CLÁUSULA SEXTA- A adminisfiação da sociedadc caberá ao sócio i¡nico INGRIDI NÄY^RÀ

LIMA GOMES , qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está díspensado da

prestação de caução'

PARÁGRAFìO PRIMEIRO - Ao admínistrador da sociedade oolnpete o uso da firma e a

ö;]ij;;çá" aa socieãa¿e, podendo para .tanto 
realizat individualnrente todos os atos

necessários ou 
"onnuniJntl.'po:* 

g"i"t"ìar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os

assuntos relacionados ¿ *"r"tã, p"í.ndo abrir, .nã"rr",. 
" 

movimeÑar-contas bancárias' Ûssumir

obrigações, assinar e celebrar contratos, finnar compromissos prolìssionais de ârnbito nacional

ou intemacional, confessar dividas, fazer acOrtlos, transigir, reliunciar' clesistir' adqUirir' alienar

e onorar bens i¡nóveis,;;p;;;;;,;i';.sociedade peruntJterceiros, 
^o.Brasil 

ou no exterior e

perante r.epartições pi,Ufilus federais, estaduais, e municipais,. autarquias, socie¿ades de

economia mista, estabel""it"nto, bancr{rios, insiituiçOes firtance'irns, Caixas Econômicas' e

;;rp;;;i;;r-;gências, filiais, sucursais ou conespondentes, bem coÍno para 
'epresentar 

a

sociedsde ativa e passivamente, em juízo e fora dËle, benl co:mo para rcpfeseut* 
" 

*tt:!11:
;;ñJ;;i"*t"åt", ",[J;ã " 

foia dele, podendo aincla. constituir mandatários e outorgar

procurações conr pocleres específicos'

PARÁ,GRAFO SEGUNDO- Faculta-sc sóoio ú¡tico adtninistrador, nos limites de seus poderes'

constituir llrocuradores "r not" da sociedade, devendo ser espeoifioados no instrumento de

mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que' no caso de

mandato judicial, podòrá ser por prazo indetemrinado'

ctÁUsULA SETIMA- DA REII{UNERAçÃO: O sócio único administrador' ftxará ums retirada

mensal, a título a" lrollauoo;,-olrr*rurutor as <lispqsições regularnentarcs pertinentes'

CLÁUSULA OITAVA- DO DESIMPEDIMENTo; o sócio único administrador declara sob as

penas da tei, não 
"rto, 

in-"irro-.,n nenhunt dos ori¡nes prcvistos errr lci que o inrpeça de exercer

a aclministração da sociedade em virtude ¿t .onãtnoçan crinrinai' nem estå sendo processado

nem .ondenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão' peculato,

contra o sistema frnanceiro nacÍonal, con¡a as no*ts de defesa da conconência" contra as

relações de consumo e a fé pública ou a propriedade'

CLÁUSULA NONÄ- Esta sociedade podera a qualquer tempo, atrir e encerÏar filiais' agências e

escritórios, em quatqo""fr;;;-tr"t,ório nacionaiou no exterior mediante alteração confatual

¡ssinada por todos os sócios.

cLÁusuLA DÉCIMA- DO EXERCÍCIO SOCIAL E ltlrLANçO PATRTMONIAL: Ao término

de cada exercíoio ,ori.i "i" 
¡l cle rtezembro. søra procerlido 

.ä 
-elaboracão do balanço

patrimonial e do balaiçä'¿"-.r*ttu¿o ".onOtito, 
cabendo sóçio úrrico' os lucros ou perdas

äpuradas.

l)

¿.
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CONTRATOSOCIAL

DE CONSTTTUTçÃO SOCIEDADD EMPRESARTA LTDA UNIPESSOAL

INLGOMESLTDA

Folha 03 de 03

PAR.ÅGRAFo tinlco- Iìica a sociedadc autoriz¿da a levant{¡r bolonços ou balancetes

inte;ediários etn qualquor per'íodo do ano calendário, observadas as disposições legais'

p"ã*¿" i""f"sive, dìstriúuir os resu.lt¿dos se l¡onvel e se for de intercsse do titular, inclusivc a

ãú¡gàia. da reposiçAo dos lucros, se os rnesfilos forem distribuldos com prejuízo do capital'

CLÄUSULA DÚ,C¡MA PRIMEIRA- Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a

u*pr"ro continuará suas atividad€s com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz'

Ñãã t"n¿o possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado

iiqui¿u¿o com base na situação patrimonial da empresa' à data da resolução, verificada em

balanço especialmente levnntado'

cLÁ,usULA DÉclMA 5E6UNDA- A Sooiedade poclerri ser dissolvida por inioiativa do sócio

,inùo, qo., nessa hipótese, reolizará diretarnentê a liquidagão ou- indica¡á um liquidante'

ditandolhe a forma cte liquiãação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigaþões da Sociedade, o

patrimônio rernaüescente será integratmente incorporndo ao patritnônio do titular'

CLÁUSULA DÉCrIlA rËRCpn¡- DECLÀRAçÃO DE ENQUADRATï¡ENTO: O sócio único

Ja sociedade, declara sob as penas da Lei, que: Se enquadra . 
na c.9n{ieêg ds

VICnO¡UpnnSA; O valor da rccäita bruta ¡¡nual cla sociedade não excederá o limite fixado

noinoisoldoartigo3or]aLeiComplementarnol23del4l|2120a6;Nãoseenquadraem
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4o do artigo 3o da ntesma Lei.

CLÁ.USULA DÉCIMA QUAKIA - Fica eleito o foro da Co¡narco de Francisco Boltrão-Pr, para o

a*"r"ioio e o crunpritneito dos direitos e obrigaçõos resultantes do.pr.esente deste contrato, com

cxclusão do qualquer outro, seja qual for ou vi"r a ser o futufo domicflio do titular'

Lavrado em 0l (urna) via, lido, contpreendidq conferido e elaborado de conformidade com a

il;"çã" ¿o sOcio l¡nico ora presente e qu€ o rnesmo assina o presente instrumento de

ðonriitriçao de Sociedade, obrigando-sc.fïeimente por si, sotts herdeiros e suoessores legais a

cumpri-lo em todos os seus tcrmos.

FranciscoBeltrão-Pr, I I de Maio ds2022

')*$r,111'.^NouPr'a- 
?'al

lngntdl Nayan Lim aâomes

yr\rQ-

l)
¿ (



3739

lr¡tNtstÉRto DA ECONOMIA Página 4 de 4

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestäo e Governo Digital

Secretarla de Governo Dlgital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu,NARC|SOFIGURA,cominscriçãoativanocRc/PR'sobon"PR03422glo'o'inscritonocPFn'
6630g3059g2, DE.LAR9, sob as penas da Lei penal, e sem prejuízo das sançóes administrativas e cíveis' que

este documento é autêntico e condiz com o original'

NomeN" do ReglstroCPF

NARCISO FIGURAPR034223/0-066308305987

vt
CERIIFICO o REGTSTRo Er| L2|Oá12O22 11:t3 SoB tlo 't1210?38981'
PRor€colot 223069990 DB L2 10512022'
øoiõ o" rÆRrFrcÀçÃor 12206030602' cr¡P'it DÀ sEDE: 46365451000123

NIREi {1210738981' col'f EFEIfos Do REcIsIlo Ètt ILlO5l2o22'

I N I¡ GO¡'Es lTDÀ Ê

*g.F"P'# ¡JÀNDRO MÀRCOS R,ÀYSEI¡ BISCÀIÀ

s¡cns'Ð[R¡o-esRå.L
wt. 4Þrq¡af acl¡-.PE. gev' bE +(A valtdado deste r.tocù!6nEo, se lnpresr0, flca su]elto å cd¡provaçáo do sùâ rutentl\ìldaclo nÙ9 Egf'pðct}ÿo9 frlltal9'

iniornanaq leus re5p6ctl"o! códr'gÛs dù verlflcâçilo'

crr
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Comprovante de lnscriçlo e de SituaçÍo Csdsstral
http://sewicos.receita,fazends.gov.br/SewicoVcnpjreva'/Cnpjrevt-Comprov!nte 

Np

coMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SlTtlAçÃo CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

Confira os dados de ldentifrcação da pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, ptoviCencie junto à llFB a sua atualização

cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comptovánte é a declarada pelo contribuinte'

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

fitýilm22

-corlpRovenrÈ 

oE tNscRlçÄo E DE slruAçAo
CÍ\DASTRAL

MAfRIZ

7192

8s.601{20

LÎ¡'AL

tú¡!

CEN'fRO BELTRAO

RVEREAOOR ROUEU I¡URO WERI¡NO

Enpnt¡rlr Llmlt¡d!208.2

sAl oil

PR

(46) 3¿21-13¡l6t (0000) 0000{000

ATIVA

Aprovado Pels lnstruçéo Nomatlva RFB no l'863' de 27 ds dezembro de 2018'

Emltldo no di8 1?05/2022 às 11:23:18 (dats e hora de Bra6llla)' Páglna:1/1

É¡ CONSUTTAR QSA ê IMPRIMIRÐ VOTTAR

A RFB agradece a sua visita. Para informsções sobre polftlca de prlvacldade e uso' clcue-aqul'

I

{
(

W05!202211:29

I of2

passo a Fffso.F¡IÂ-o-CNP,l Co¡s¡lr¡scÄBl E¡lålis!¡¡Â PaEÊ[0i serulços cNpJ

(ã
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MUNrcÍPro DE FRÀNcISco BELTnÃo
ESTADo oo pnn¡nÁ

SECRETARIA MI]NICIPAL DA FAZENDA

CBRTIDÃO NN,CATIVA
Nol700412022

n¡zÃo socIAL: IN L coMES LTDA
CNPJ: 46.365.45 l/0001 -23

rnscmçÃo MTJNIcIPAL: 3 I 6483

nscnrçÃo ESTADUAL:
¡,v.tpi:
ENDEREÇO: RUA Vereador Ronreu Lauro Werlang, I 192 - SALA M; q I 60 103 - Centro CEP: 85601020 Francisco Beltrão -

PR

ATIVIDADE: Atividude médica ambulatori¡l restrita a consultas

Certificamos que näo existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pelo

Secretaria Mu¡icipal da Fazenda. Fica ¡essalvado o direito de a Fazenda Pública do Municipio de Francisco Beltrão cobrar

quaisquer dividas provenientes de t¡ibr¡tos que venhanr a ser apurados ou que se verifiquem n qualquer tenrpo, inclusive enr

relação ao perlodo abrangido por esta certidilo.

DATA DE EMISSÄO:
DATA I'E VALIDADE:
FINALIDADE:
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBI.JFFHCJ2X2sUXRA

A autenticidacle desta certidão dever,l ser confirmadu n¡ Intemet, no endereço wvw.franciscobellrao'pr.gov'br

t2/0512022
1l/0712022

VERIFICAçÃO

Certi dâ o

Qmlqusmsun inwlidüå dle dæummlo,

emitida gratuitamcIlc pe la i trtGrn c t ctn: l2/o5 t2022 l7:ll:34

t
I(
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado daFazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dlvida Ativa Estadual

No 026739842-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 46.365.451/0001-23
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO GADASTRO DE CONTR¡BUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda näo

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Eslado 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 obrigações tributárias acessórias.

Vállda até 09f09/2022 - Fornecimento Gratulto

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

Pâdìa 1 dê 1

En¡lkCo vlÊ lnþtrel Publica (12JO5/m22 15:21:06)

Ê

,[
(

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

cERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBtTos RELATVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNÁO

Nome:INLGOMESLTDA
CNPJ : 46.365 .451 lO0O1 -23

Ressalvado o dlrelto de a Fazenda Naclonal cobrar e lnscrever qualsquer dfvldas 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 inscrlçöes em Dfvida Atlva da Uniäo (DAU) junto à

Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal (PGFN).

Esta certldão é vállda para o estabeleclmento matrlz e suas flllals e, no caso de ente federatlvo, para

todos os órgäos e fundos priblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passlvo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as conhibuiçöes sociais previstas

nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo rinlco do art. 1 1 da Lel n" 8.212, de 24 de lulho de 1991 .

A aceltaçäo desta certldåo está condlclonada à verlflcaçäo de sua autentlcldade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.

Emltlda às 1 5:08:38 do dla 1210512022 <hora e data de Brasllla>.
Válida até 0811112022.
Códlgo de controle da certldäo: F593.8644.E521.2028
Qualquer rasura ou emenda lnvalldará este documento.

\

¡

f)
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üåTXå
CAIXA ECONÔMICA.FEE}ERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

Inscrição:
Razäo

46.36s.4s1.lOo}t-z3

INLGOMESLTDA

R VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG 1192 SALA 04 / CENTRO / FRANC¡SCO
BELTRAO/PR/85601-020

Endereço:

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

Val idade: 1 2/ 05/ 2022 a LOl 06/ 2022

Certif icação N ú mero : 202205L2L61 508 1 1 52 1 325

Informação obtida em 16/05/2022 L4z56zL7

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

û

i
I
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Pàqírra.[ cle.l.

PODË:Iì Jt"rÐrcIÁRi,o
,]USTI(JA DO TPåBALIIO

CERTIDÃO NEGJATIVA DE DÉBITOS TRJABATHISTAS

CNPJ: 46. 365 .45L/ 0001--23
Certidão no: 152L3992/2022
Expedição: 12/05/2022, às l-5 zI3:44
Validade:08/L1,/2022 - 180 (cento e oitenta) dias' contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o no 46.365.45L/000l.-23, Nã,O CONSIÀ 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 72.440/20LL e

13.467/20L7, e no Ato OI/2022 da CG.TT, de 2t de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certicìäo são de responsabílidade dos
Tribunais do Traba]ho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em

vista que o CPFICNPJ consultado não figura na última versão da base

de dados da Receita Federal do Brasit - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ'

consulte o sltio 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 (http : / /www. tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO TMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat,ória 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 leir' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Traba1ho, Comissão de Concifiação Prévia ou demais tftulos que, por
disposição legal-, contiver força executiva.
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TRTBUNAL ÞE JUSTIçA Do EsrADo oo pRnRNA

Secretaria do Offcio Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTTDÄO DE DTSTRTBUTçAO - FINS GERAIS - CÍVEIS - ESPECIFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuiçåo ClVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCn,
coNcoRDATA, REcUpERAçÄo JUDtctAL, REcUpERAçÃo EXTRAJUDICIAL desra secrelaria, verlflquel
NÃO CoNSTAR nenhum regislro conlra:

INLGOMESLTDA
GNPJ: 46:365,451/0001-23

Local da Sede: Franclsco Beltrito - PR

Orientaçóes:

Esla ceildäo l.lÀO APONTA ordlnarlemente os processos em que a pessoa culo nome pesgulsado llgura como Autor(a).
Såo apontaclos os feltos em tramltaçåo cadaskados no Slstema lnformatlzado roferente à comalca de FRANCISCO
BELTRÂo
Não exlste qualquer conexão oom quglquer outra bâse de dados de lnstllulçåo p{¡bllca ou com â Recelta Foderal que
verlflque a ldentldade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferêhcla dos dados pessoals lomeddos pelo
pesqulsâdo é de responsabllldade excluslva d0 deslhalårlo dâ ceíldão,
A certldäo em nome de pe6soa luldlca consldera os processos referentes å matrlz e às nllals.
Consldera-se NEGATIVA a certldão que apontã eomente homônlmos nåo quallncâdos, nos termos do art. Eo, $æ da
Resoluçåo CNJ 12112010.
A presente certldão menciona somente o r€glslro do dlstrlbulÉo, para d_ados complementares do procedhnonto, devo-se
dlrlglr até a Secretarla para onde fol dlstrlbuido e solldtar uma CËRTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MTCROEMÞREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARþ INDIVIDUAL abrsnge também a pessoa tlslca

FRANCISCO BELTRÃO, 13 de Maio de2022

Alessandra Marla Flschborn Abreu
Distribuidor

I of2
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htþs://uwwempresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/irnprime-modelo/ti'.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICENçA SANITÁRIA
Número OSa6l2O22

Empreso ÞÞFúcil

Razão Soclal: I N L GOMES LTDA
Nome Fantasla:
CNPJ: 46.365,45t/O00t-23
Inscrlção Munlclpal: 316483
Enderego! RUA Vereador Romeu Lauro Werlang, IL92, SALA 04;, Centro
CEP:85601020
Munlcfplo: Franclsco Beltrão
Iti"¡Jãà" prlnclpal: 8630-5/03 - At¡vidade médlca ambulatorial restrlta a consultas (Não exerce no endereço)

Atlvldade(s) Secundárla(s):
Responsável Técnlco:
Lqcal e data: Franclsco Beltrão, sexta, 13 de malo de2022
Valldade: sábado, 13 de malo de 2023

Andréa Maria Zor¿o de Almelda
Diretora do Departamento de Vigilåncia em Saúde

Observação
RT: lngrldi Nayara Lima Gomes CRM 2611

Gódlgo de Autentlcldade: 22JFMUOGC6

EMITIDO PELO FUNCIONÅRIO EdVANdTO L|MA dA ROSA

ersi ão.rr"nto deverá permanecer exposto em local vlsível no estabeleclmento empresarlal

{

131051202217:0
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Firefox https://wwwempresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/ti...

Empresø)ÞFúcil
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

rNSCR|çÃO MUNICIPAL
Número 316483

Razão Soclal: I N L GOMES LTDA
Nom€ Fantasla:
CNPJ: 46, 365.451/0001-23
Enderego: RUA Vereador Romeu Lauro Werlang, !L92, SALA 04; Centro

CEP: 85601020
Munlcfplo: Francisco Beltrão
Atlvldad€ prtnclpall 8630-5/03 - Ativldade médlca ambulatorlal restrita a consultas

Atlvldade(s) Secundárla(s):
Protocolo¡ PR82200425280
Locat e data: Franclsco Beltrão, qulnta, 12 de maio de 2022

Elóis Felíclo Rodrlgues
Secretraria Municlpal da Fazenda

Códlgo de Autentlcldade: 22ZHVGACUH
EMrrlDo ELETRoNIcAMeÑre per-o EMPREsA rÁcll pennnÁ

Ë..ä loãurãnto ¿evèrá permanecer exposto em local vlsível no estabeleclmento empresarlal

+
{
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INL GOMES LTDA

C¡IPJ/MF 46.36s.45110001-23

Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, no 1192- Sala 04

CEP-85601-020- F one 046-3524'1346- ou 68'99213-7 106

Francisco Beltrão-Pr

ANEXO V

DECLARAçÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

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

Data do
registro

AssinaturaEspecialidade CRM noN" Nome

¿6ntAc 0l-09-2021generalista)l lngridi Nayara Lima Gomes

Declaramos, outrossim, que a profissional acima relacionada pertence ao nosso quadro técnico de

profissionais.

Francisco Beltrão-Pr,16 de Maio -de2022.

INORIDI NAYARA LIMA OOME]S

Ingridí Nayra Lima Gomes

RG n" 2.822.649-6- responsável lega

Ç
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Á Comissão Permanente de Licitação

pelo presente instrumentrr, a empresa IN L GOMES LTD{ CNPJ no 46-365'45110001-23, com sede na Cidade de

Francìsco Beltrão-Pr, à RgaVereadorRomeu Lauro Werlang no ll92,sala 04 CEP-85601-020, através

de seu representante legal infra-assinado, que:

t) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8'666193, acrescido pela Lei n.o 9'854199,

que não empregamos t"norr, äe l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não

empregamos menores de 16 (clezesseis) ànos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de

uprlnOÏ" (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento)'

ii n""nìuros, sob o, p"nu, da lei, que a ernpresa não foi declarada irriclônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,

iÁstaurados por iste Município, que a responsável lègal da empresa é a Sra INGRIDI NAYARA GOMES'

portadora do RG sob n".2.822.64g-6lSESp-AM é Cpr"otg.q77.682-21,cuJa função cargo é socia

Administradora, responsável pela assinatura do Contrato'
4) Declaramos para os-ã.vicios fins que NENHUM sócio clesta emPresa exerce cargo ou frrnção pública

impeditiva de refacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que .a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contratantes ou ocupantes a.irrgor de direção ou de assessoramento 3té o terceho grau' na forma da Súmula

Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal)'

6) Declaramos para os ¿eìi¿'os 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: escritoriotigura@hotmail.com
Telefone: (46)352+1346']G98A2-9138 68-99213-7106

7) Caso altere o citadò ejmail ou telefone cornprometo-me enr protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema

de protocolo deste lr{unicípio. sob,pena de ser considerado como intirrrailo nos dados anteriormente fornecidos'

Si Ñotn"urnos e constituimos o sônhor Narciso Figura, portaclor tlo 
_CPFAvIF 

sob n.u 663.083.059-87para ser o

résponsável puro u.ornpunhar a execução do Contr;to, rèferente ao Charnamento Público n.' 00212021e todos

os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no

INL GOMES LTDA

cl\PJ/MlT 46.365.451/0001-23

Rua Vereador Romcu Lauro \ilerlang, no ll92- Sala 04

C EP-8560 1-02 0- Fone 0 46'3 52 4'1346- ou 68'99213'7 106

X'rancisco Beltrão-Pr

ANEXO III

DECLARAçÃO UNIFICADA

FranciscoBeltrão-Pr, l6 de Maio 2022

Ingricli Nayara Lima Gontes

Responsávcl Legal pela EnrPresa

cPF-019-977.682-24
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INORIOI NAYARA LIMA OOMES
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UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA
Personeda Fündi¡ . 15 I" 297.ý21

nesoluclön Â¡lmhtstnüha fu' 151,/96

Mlnlsterlo de t**¡dtin- L'tl. À¿" 565
DecrËþ St¡plerne \* au?O

Serie:
MED 4204

Dß. SOO !{ÿít^{cr{a9\tç tPh{D.
MAGNIFICO RECîOR DE I"A T'NÍVDRSIDAD

En uso le sus facu[tøleç frnæ sø6er clue [tt Srta;

ß{çß,IDr w LIflíA çAÿvrES
De n^triona[ilal 6rnçi[¿rø, nncílo et 07 l4 Agosto le L993 e¡L

Ji-þøraná KO - ßrasìf, lia canp{ìlo satisfactorìatrunte æn e['Han le

Btudios e Internalo 9{ospitøfuio futatoriÐ y ef f-gmen le Çmic de ta

CWFÆ. IYE *tfOtUl{n qýílos pot 4 y frcilo*nws le {a

Ihúr¡nsifd{ CrL,.tÌarn le ßofrvi.ø, Pnftr tPLûr et DfP[.Ofr{A

flCfrYHÝftCO ø niue{ Lbencís'tura' cÐrTØ:
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fuí'EÐICO CIK'{-UA^{O

'Ior b tsntt: cn usl leí lereúo que coýicre e[ Artíath 94 le k Corstituciott

fo{ítiu l¿Estnlo, {, ryil" e[ ptzsenteÐipbru,.¡irmalo conjannmente por

ýíce¡ector Acøúitnico, con seffo ,teco le [ø 'Ilnius.çiløf y reýarlaío por

Secretaio Generø[, en [ø ciu[al le Santø Cnrc ríe {a Sicffø, ßo[íøia, a fos 25

líns le[ mu le Septbrntre, 20i9,
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOSÉ ELhNDRO COSTA DA SILVA, em segunda-feira, 16 de maio de 2022 17:49:38

DO OFICTO Ul'llCO Oe BOCA DO ACRAAM, nos termos da medida provi( N.2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade de;

O oresente documento diqital oode ser convertido em oapel oor meio de autenticacão no no 100/2020 CNJ
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CARTEIRA PROFI$SIOI{AL DE IIÉDICO

lnscrição; 0002611 em oltgsný¿I
Nomc:
II.¿GIiiOI I.¡AYAH^ LIMA GOMES

Flllaçåo:

SILVANO PAULO DÂ SILVA Go'/IES o fvoNETE LIÀiIA
CORDEIRO

¡¡aclonalldado:

eR¡ÀSlL

Naturalldade:
J¡.Prranâ-RO

Revsfldado poÌa: Form¡do em:
UNTVERSIDADE FEDERAL DE I,iAIO 25¡0920,19
Facr:ld¡d g gsËangel¡á:

UNIVERSIOAD CRISI]ANA ÞE BO,LMA

t:

POLEGAR D¡REITO

NårclmÊnto:
07/û€Ul9A3

Órgão ExpedHon

ssP-Ail

HentHâdo:
2t?2fì4S6

CPF:

019.977.682.2¡f

Joit fiiicnrÍrc Ccsla oa Sii,re
ûíiciel $ubstituto
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UNTVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

U)

2310E.02E3 tg12020-5s 6
E

INGRIDI NAYARA LIMA GOMES 8
Ë

APOSnLA DE REGISTRO DE RE\tAtlDAçÄO Oe DIPtOMA $
fr
l't

Diploma de Graduação Revalidado em conformidade com a Lei 9.394, de 20 de dezembro d{
1996; Portaria Normativa MEC nc 22, de13 de dezembro de 2016; e Resolução do CONSEPE/UFMT Ne 84H

de26dejunho de2OL7; Ë'õ

Por delegação de competência do Ministério da Educagão, nos termos da Pofiaria MEC/DAU ne 71, de 26
de outubro de L977¡ e da Portaria MEC ne 1.0f15, de 25 de outubro de 2018 (publlcada no Dlário Oflc¡*

-Ja 
Urrlão - ûOU em 2611012018), g

oT
Ë

llonre: lNGRlDl NAYARA LIMA 6OMES É

Curo: Mediclna Grau: Bacharel(a) Tftulo: Médlco{a}

Retl¡tro: 3322 Folha: 070 Llvro: Livro: 04/REVMED Proces¡o SEl n0: 23L08.02&11

59

n€w|Hedo o Dlploma Acadêmlco de Mcdlco Clrul¡no, com cqulvalêncla ao tftulo de Módlcofal

Unlvcnldedc Fcdcrel de Mato 6ros¡o'UFfì,ff, Glau B¡chrr:llal;

Ato dc Reconhccimanb dó Curso dc Mcdldn¡ da UnlYersldedc tcdcral de Meto Grosso.

portarta M€C nc 658/86, publlcada no DOU de 7llO9/L986. Renovado pela Portarla S€RES nc L.f46lL7, de

t5/12/20t7, publicada no DOU det8h2/21ý.

Prcf. Dr. Ev¡ndro Aparcc¡do Soere¡ da Slfua
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REffOR DA UilNEßSIDAOE FET¡ERAI DE MATO GROSSO

ísell .l
i'il Untucnldrde Fedcralde Mato Gro¡¡o - UFMI, em2010812021, às t4zg3, conforme horárlo oficlal

Documento asslnado eletronlcamente por ATAilORO APARECIDO SOARES DA SIwA, Rrhor{a} d¡

i ;rcr;nù1ut¿í û.!Èuð+rç¡ Brasllh, com fundsmento no cft. 6e, $ 1n, do Decreto n0 8.539. de I de outubro de 2015,

A¿utenticidade deste documento pode ser confurlda no slte

nhn?
acaædocumento conferlr&id orEpo acqtJio externo.=0. informando o códlgo verlfrcador &Sln
o códlgo CRC 5'6CÉ6118.

R¡frrûnd¡: Pmce¡so n¡ 231ß,0283791202Ù59 SEl ne

Unhænldada Federal dc M¡to Grosso - Av. Fernando Corrèa da Costa, n 2367 - Balrro 8oa Espennça ' Cutabá/MT'C€P

Jo# Etiandrs Ccch cia $lïua
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O presente documento diqital oode ser convertido em paoel oor meio de autenticacão no Tabelionato de Notas. Provimento no 1OO|202O CNJ - artioo 22.
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MUNIC ípro DE MARMELETRo
ESTADO NOPER¿,NÁ

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO pÚnf,fCO N" 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2 O2I-LIC

OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos (clinico

Geral) 40 horas semanais, para atendimento junto a Equipe da Estratégia da Saúde da Família.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 0l 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

26 de abril de 2021 a26 de maio de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, os envelopes foram recebidos via protocolo, da seguinte empresa interessada no

prêsente chamamento: I N L GOMES LTDA, inscrita no CNPJ no 46.365.45t10001-23, sob o

protocolo n'71293. Na sequência,a Comissão procedeu a abertura dos envelopes e realizova
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: I N L GOMES LTDA. Dando sequência aos atos do processo, conforme o item 8.3

ão Edital consta "As pessoas jurídicas que não se credenciarem até o dia 26 de maio de 2021 às

11:00 horas, poderão apresentar sua documentação a qualquer momento, sendo que o critério de

classificação destes será a data e horário de protocolo do envelope de habilitação, seguindo a

ordem de classificação inicial.", como há cinco proponentes habilitadas no presente Chamamento

até o presente momento, a empresa I N L GOMES LTDA, ftcarâ como a 9o credenciada no

presente chamamento. Tendo visto que o Chamamento Público ftcarâ aberto por um ano e as

èmpresas 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 lawatuta da presente

ata e assinatura dos membros presentes.

(,,.-..ct L-*.
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

da Silva

Lidiane w
Membro

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000

E-mail: licitacao(â)rnanneleirc.¡¡-ggv.br / licitacao02@rnarnreleirn.Ëgqllb¡- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MU NICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po pRRnN.Ä,

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO2l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2 O2I-LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇAO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de2027,

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:

I N L GOMES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.365.451/0001-23o

Marmeleiro, 18 de maio de 2022.

V¡l
fu¿c'.[9 'a-{<;t

Ricardo Fiori
Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0Ill0l202l

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: !icitacaol@Jnalrneleiro.p-tgov.b¡ ¿Jicitacao02@¡:u:¡:ekirop-liggv-þ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUINTA.FEIRA,19 DE MAIO DE 2022 I eNo:vl 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 1235- 7 Pág(s)

1) Fica ALTERADO o edital conforme 1'adendo anexado ao processo e a data prevista para abertura e julgamento das

piopostas e infcio da sessåo de disputa para o dia 06 de junho de2022 às 09:00 horas (horário de Brasília).
2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Marmeleiro, 18 de maio de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

C HAMAMENTO PIJ BLICO NO OO2I2O21 P ROC ESSO ADMI NTSTRAT¡VO NO 07 1 I2O2I.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 legislaçäó complementar, torna público o resultado da licitaçäo em epfgrafe. A pessoa jurídica habilitada é a
seguinte:

. I N L GOMES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.365.45110001-23.
Marmeleiro, 18 de maio de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBLICAçAO OUanTO TERMO ADTTIVO AO CONTRATO DE LICENçA DE

uso E ATUALIZAçÃO DE SOFTWARE No 01312019 Vinculado ao Processo de lnexigibilidade
de Licitaçäo no 005/2019

CONTRATANTE: MUNICfPIO OE MARMELEIRO
coNTRATADO: GOVERNANçABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIçOS
OBJETO DO ADITAMENTO: aditivo de prazo de execução e vigência contratual.
VALOR: Näo haverá reajuste de valores, permanecendo os mesmos já praticados'
PRAZO DE EXECUçÃO f VICÊlrlClA DO ADITIVO: pelo perf odo de 01 (um) mês, a contar do vencimento do instrumento

contratual (1810512022), ou seja, até 18 de iunho de2022.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 18 de maio de2022.
FORO: Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, ',l8 de maio de 2022.

- Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO SECUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENçA DE

uso E ATUALIZAçÃO DE SOFTWARE N" 087/2021 (Vinculado ao Processo de lnexigibilidade
de Licitaçäo no 018120211

CONTRATANTE: MUNICfPIO OT MARMELEIRO.
CoNTRATADA: GOVERNANçABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIçOS
OBJETO: aditivo de prazo de execução e vigência contratual.
VALOR: Näo haverá reajuste de valores, permanecendo os mesmos já praticados.
pRAZO DE EXECUÇÃO e VICÊÌtClA ADITIVADO: pelo perfodo de 01 (um) mês, a contar do vencimento do instrumento

contratual (1810512022), ou seja, até 18 de junho de2022.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 18 de maio de 2022'
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, 18 de maio de2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rcP
Brasil>-

I

Diárlo Oficlal Asslnado Eletronlcamente com Cert¡f¡cado Padrão ICP- I

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a I

O Municfplo de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde qu¿ vlsualltado através de

http://www.marmeleiro.pr.qov.brl no l¡nk 0iárlo of¡cial
hlçi!

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

Página 5
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JoRNALDE BElrn¡oo 13Qulnta.feira, 79.5.2022 - No 7.4.55

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
RElrFIcÁçÃo oo EotTAL oo pREc^o ELETRoNtco oso/z0zz
A p¡otdturå Munlctpdt dã cruzoko do rguaçu túr6 púhLco, Þâ16 corhactmo¡to dos
rrr¿r6!.dæ, do pREc^o ElerRoNrco 0si2022. quø rolotÿc REÌFtcaR o odilar d6
llcilrção, 20 do mrlodâ æ22. @¡fo¡mo !q!ã:

FERRAGENS CISNE LTDA ln3crfla no CNPJ n. 70,3t0,251i000t.55 com sus sede nå
Rua Plo XXll, Bairro Centro, na ctdade de pércta D'Oæte, Esrøo ¿o ÞÀnne.ìãife aið
rpqlss_ell{g pgl! S!loqrlgo Prosdoctmt, brasilBko, podådor da ørtskâ d€ ld€nildad;
clvll n'.8.436.034-l SSP.PR, lnscrito lunto ão CpF $b n. 087.403.339/06, rsstdonte e
domlcll¡ãda n0 Cidade ds Pérota, PR, CEp 85740.000.. dectarådâ vencedora dB lsm
01 pelovalo¡ de RS 182,60(cenloo oltenta edols roå¡s e sessenla centavosl. doltãm 02
p€10 l8lor d0_R$ 42,80 (quarcnls o dols rea¡! 6 ollenla contavo!) do llem dà peb valor
d0 R$ 127,35 (csnlo I vlnlo ô seto rsah o lrlnla s c¡nco cenlãvosi do ll€m 04 ;eb vãtor
do R9187,25 (1eJ1¡:ent6eoilentð o sote roåh 6 vlnts e cinco ceritavos¡ do lteü01 piË
:/.aÞ {€.R.$:4r3q0r9g ( gwlro nlt trez€ntoi s s$senta roats).
Valor Tolalr R$ 5.500,00 (cl¡co mit € qu¡nhentos resls)
Pórola D'ossto, Estado do Pa€ná, tg de malodo 2022.

EDSOM LUIZ BAGEÍTI,
Pref€llo Munlclpal

EXTRATO DO CONTRATO NO 53i2022
oEJETOI O_prsssnls conlralo tem por obþto â Contralaç60 do ompr6ã ospoclslizsda
pa6 aqulslçåo_d€ movols plåneJad6 pãra o dspslam€nlo de adm¡nlskaçåo. do mun¡cl-
plo de Pérols D'Osslo, Estado do pãraná.

CoNTRATANTE: Prolslture Muntctpat de pé¡ota D'Ossl€ - pr
C0NTRATADAT COMÉRCIO DE FERMGENS CTSNE LTDA,
ORIGEMT Dlspensa d6 Lfclaçáo nd 1t/2022, prccesso admlnlskalivo no 36/2022.
VALPR: RS 5.500,00 (clnco mll e qulnhentos reã¡s).
VIGÊNC lAr I 2 (dozo) mes6s, I coilâr da data da àsshåturâ,
BASE IEGAL: Lel no 0666i93.
DATA DO FIRMAMENTOI 18i05/2d22,

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

opllcávols qu6
DO: R$ 2,827

qrd

2.910,56 14.927,920l l2 IABIET rcm €il¡i C¡ndarßtcãi Gor¡k,

oc(dçto do Produro, Irhtei l!h3 Ì211M, 7p
grrncoTvOl0lt0lsG vor 

^ñdd.l 
ounl Core t.2

OH?8Gb,r.m.nhodâteld7'!,ltpodsratârE,
SLt.må ôperâdoñî1, A.drôtdê Vêß;õ 4.1,

Þrocasrado¡DuûlCorc,Vclocld¡d.: r.2crt,
con¿ilo, l¡t.úcr 3O / CoNxto WLCt /GSM,2G
GSM 850 /fio/ 1800/ r9@ MHr,36 ¡sp^r
850 /S0 / 19@/ 2100 MHr, Conex¡õ wLFt

802,llb/r/n, WLF¡ 0ked [t.i. nlehód¡ tnrêná

8GB, Mcmóil¡ crpiñlvoldté 32 Gb, Momóil¡
nÂM 1 6e, nobçlo6ütomúl(¡ do tclãS¡m,
Ièlero¡?51m,R.totuçãodâ(âncrrrronr¡t: 1.3

MP, rÞr!râ:3 MP, GPS Jñ, GpS /^.Gps, tv
Sftn, tnrôdr US8, USB 2.0, Bãteile4000rr^h,
côrBr¡ncoVolr.B!ñ8rwlt,Dhìenrðoei^xtx
F) 1æx ltl x9.9 mñ, P.ro^p,oilmado 304 0

Grrãntr t rnoofcn.d! pelo frbilc0nrê

O15: OBRI6AIóNIA A APNESENIÄCtrO DE

PROSPEqO,'UilIO COM A PNOPOSTA

EDSOI\4 LUIZ BAGETTI
Prefello Munlclpal

Prefeihua Municipal de Nova Prata do Iguaçu
ilov PMTÂDOrcUAçU-Pn

EDIIAL OE 00612022
Hhldplo pLlblto qF hrá rc¡llÈ' às æt00 honr do dta

20/ffi/2022, e
do lguåçu,

ilo Rr¿ Vm*or Vdfior cons, no I l/59,
rqlmc & ampruløð Fr pEF !bht,

sùlà dE

obJcb

3ddMå

à ômBdo de

tERMo DE Hot\.,tolocÂÇÄo E ADJUD|CAçÀo,
9- Uqry9lïg DE PÉROLA D'OESTE, Eira¿o do pafanå. tnscrilo no cNpJ n.
75.924.290i0001.69, nest€ alo r€prssontado Deto pret€lto MunlciDåt. Senhor pOiOli¡
LUIZ EAGEI'Í|, r8sldente e domtclilado na Rua [4anoel Rtbas, n" iZ. negta ci¿øe oor.
lador da Céduls d€ ldenttdad€ lob no 3.719.ôZS-8-SSp.pn, Cp¡ n" æg,¡S¡¡oõJi.'-
HOMOLOGO:

TER[40 DE HoMOLOGAçÀO OO PREGÄO PRESENCTAL N" 12/2022, rstsrcnt€ A
pr€senle llcll4åo, do llpo msoor preço pot lol€ pam â aquls¡cåo do sxoedienl€. Eslru-
luEs melállcæ, vldros, g¡ådos, podãs o ouk6 male¡jab Darg a reformå e manutsncåo
dG prédlos e locals públl6 da pr€lellura l\4unlclpat dr pilrola D Oosls - pR. conlo/me
Parcær dE Ass66oria JurfdJca e, Comls!åo do Llcllacöôs, com ba3s no åd. 24. lncl3ô
ll da L€l n0 8.666 de 21.06.93 € sttorcçðe! p6tedor6. para a Execucåo na io;a teoâl
pela €mprN: CELI SALEIE WOLMUTH DAL BOSCo ME, Dessoa'lurtdica d€ direjb
pilvãdo, com 6ua sedo soctal à Avonlda Brssilla, no 1079, B¡liro Ceníro, ú cl¿a;tJ;
Pércla D'O€slo, Esládo do PaÞná, CEpr 85.740.000 s com tnscrtção no CNpJ mL n;
03.77O752/0CO1-20,Næle ato EpEsnta peto su repr#ntante legat Sra. Ca[ SatàU Wot-
muth_Dal Bffio. p6sa fid6 tnscdto no CpF sob o n" Z¿8.8SS.SõS¡¡ e RO ¡.tZClS¡_Z
llP/PR. Fomsædor do LOTE 01 peto vato¡do R$ 140.4m,00 lænto e quarenta m[ ããuem
cfllos rcais). do LOTE 02 pslo vator do R$ 209.950,00 (duzdnbs e nóre mil now;t6 €
clnqurnlâ ær¡s), do LOTE-q3 p€lo vstor ds RS 321 .930.00 (tGzenl6 e vlnl€ s um n¡l nov6-
cenlü 0 lñnlå rcab), d!_LOTE M polo valor de RS 2æ.350,00 (duzenl6 o v{nle mil t@zent6
ec¡nqænlaroåi!),doLOTE05pglowtordeR$51.000,00(c1¡qusnt66 umm[Gã¡sì
Tolallændo o vdq R$ 943.630,00 (no@ênt8 e quaronb d tr0a mil s€twnlB 6 irtniå r6*t
Pórola D'ossle, Eslado do Paraná, 18 ds malo de 2022. '

EDSOI\¡ LUIZ BAGETTI
prefelto l\,tunlclpål

Qrd Oêdi!o

na cldade

â16a dala de

Pßfeilo

16do malo
e nNnla o
dø2022,pÛt

2009 do

005n022

11 {oNZE)
2022.

avl$ sendo

(slsønt6 I oilenla e oilo mil e

sile ww.ddsvizinhos.p¡.govh Bb€ ilclla-

I

I

I

64t0,0,
Slorc/G¡l¡rÿ ÁÞU ¡ror.srdor:

Odr'C0,. v.loddâd! dô
Þro.c$rdor: 1.361[ Irnd¡I2c c9M (GtÃs/COG¿)j
850, S0, l8@, rg@Mttr !G O0nd¡5:3ll¿tool,
¡41900), M{Aws), ¡f8901, eq9æl rc
ooMlht/UÞl¡nh ttsupA 5,t6Mbpr, HSpÁr 4¡,¡Mbt
rG
6à¡d.r:sllil00¡,!t(t@1,ô¡0roolr{^wsl,r5l05o},¡
712@),!ipm),st¡{16),6t7lr@t,ô2olñ01,3¡¡lroo),
i66lÀwsll 4G cil.foil¡: c'r. 11 lDr) / cil. I ltjrl

tr.tl: 802.1t

¡,rortcar, vß¡æ MU,MMO not?¡dor Wt¡tr !td US0
vl4¡or IUIB Con.ctor lrpo ( Si¡tDr.¡r ÌtÞor de
l!¡þrer: 

^c.l.rô'¡cùo, 
cLo*óptD, G.oñionérko,

lliror ffdl, to¡ ¡60 nr(dhodmunro Foct¡l: Stú
Dlt¡lôy¡ L..óloal.: rrl r¡nrnh! do OßÞhy: to,4' I
¡6¡,1ñn Ndño,o d! pt!.L: ¡oæ I uø lwUrGA¡l
Aù¡ndd¡dc dc Cora!: tO M Vrdró n.tor(ôdo: Str
Mcnöd.! M.oólr ¡nt.h0 tor¡l.oûo¡'dth.dã: úc6'
suÞol. ¡ (odio d. Monóilo: S¡m TrÞo Coillo d.
Mêhód¡SuÞóilûdorMt('oSÞC¡ÞùddidcdoC¿{¡od.

ø(:a¡m.ilo: C¡ndctdndcd¡ 0dt.d! lrrAhl: ro¡o ñÀh
llÞo dc t¡reil¡: to¡! d! r¡ñ6

(oÍrc¡¡dor CãÞo dc d¿do! Edßtor d0 (ilp Cipâ

eßasrEcq,JlJM9laM¡Æotosra

F6noncæm l¡!ll.r¡dâ! !s dãmri! ctáulutas o co¡ótøe3 cddântcs do Edttat. 
^n!¡o¡ 

â
n¿ilføçåo. ! q0rl ænrb s ¡nã dâtr d! AEERÍUM o^s pRoposlÁsi âr æ:æ hoEE do
dh mm/20?2. tNlcto ÞA sEgsÀO DE D|SPUTA OÉ PREÇOS æhmmin. & d,r m2022.
P¿'! lodã! ir rofc,éncl.. dc t!ñF!€rá obÊoil6do ohoradodc 0,!!t[, (DF) O Edi6tcotrr!.davdr. 6lr.raçðêi pod!É æ. ôbtdo .ùâv¿B do dp¡0ó:
hilp/M.úilmLodoìgurd¡p..oov.b/é do,nrh rrtom¡çðo.6rsvó! do tåþtotrs (o!t{B)à5;2-
8018: lâx (0u{6) 3572.m1 6 6ñeÍ: lk{¡câo@cur[dotgurd ø.gov.br to,¡o púbfic;

Crurehodolourçu-Pr, 10d6mf,þde2022.

EXTRATO OO CONTRATO NO 54/2022,
OBJEToT O prosenla conlrato lsn por objelo A prosnte l¡cìlacão, do tiDo menor D¡ãco
pd lole pãra å aqulslçào d€ orp€dlenls, sskulurog melállcas,'vldro¡. dmdes. ooåaq'e
0ulr6 maledals paEa_relomEe manulençåo dos prádlø e læob públiãos da piefo(urã
Munlclpal d€ Pérola DOest€ - PR,
CoNTRATANTE; Prefe¡tuÊ Muntctpet de pérota D'Oeste - pR,

CoNTRATADAT CEtl SALEIE WOLMUTH ÐAL BOSCO ME
ORIGEMT L¡c¡laç¿o Modalldådo Edltat do pr€gåo p.osaîctatio 1212022.
VALORT R$ 943.630,00 (novec6nlo! € quaren-ta e lrôs mll selscontos ê irint¡ rc¡¡qì
VIGENCIA| l2 {dozg) mgses, a contar da dala da allln8lurs.
BASE IEGAL: lel n" 8666/93.
DAIA DO FIRI4AMENTOi 18i05/2022.

EOSOI\¡ LUIZ BAGETTI
prefeito Munlclpal

Luls CadG Tumtto
Pr6foilo

AVISO DE

L pREFEtruR^ uuNtctp^L DE pÉnou n,oesrc ìl

I Hf ",""",.'.".'Í:îlllìÍlf"lilt'llîrî,'r;',l,liiÌi,,.*,..,"",s^,,n ll
r.Fnrß*rft'\iFhhef'c¡,r.! h ll ^v¡30 

oE ¡NExrc¡o¡uD^DE oE uclraçÀo
lNExIGt¡IuDÂDEoEttcF çtro No 00t/to¿z
Pnoc€sso ÂDütNIsmBo N' 07¡l2022
{kl nõ 8.ffi/91. e Frcrors ôttr¡(ðG).
O NUil¡ClPlO DE r@V ÞMr DOt@^çU-€ñft do Þd,¡nt, ahv&& *u?Erato ft,ñtcrDàt. ran6
añ dñ Þr.cùldt6, tnddrndo{c no càs cpbr¡t odßMo nd tcrñ$ do qDúÁdho i5. tñ&;
I, d¡ hl_oo i,ffi/93, (oñryð,s co¡tofnc c.9o am tet¡ 0 hilouild¡do dc u.tÞçiô, nu¡nþ;
90il;ôlüão-d1-lmÞrÐ Éô ¡ Erdbo,ðdo, bFd(ðção ê tñdan¡i¡o ¿o ¡a* ¡riliipi iø iðri
E(orá9h. NIC' do ffunkf¡ro e Novâ ftår¡ do lgurtu.
> conidc'à.do que o Huñkîo do Nñâ ftilà d0 tqu4u nto ,cccbc rcfllE da |CHS Eórtokô otrlc v.n øop'dil I hphnuçto ò ¡$huFeñto hôv¡dor ¿c fc¡¡mcnt¡ dc ra¡rñ¡rio
gcrcndffieñto, e oñhdm4iltô oàr0 tnlari¡o do munt¡pto no mnonrmodo I@S Ecdóqko,Þ ConlUlr¡ú qw ð rnpres ft Ërqufs téffto Nrb¡ do &s[ re¡llbu !-m,êFnld 6cr6dd6 d¡ 'Ètqñ T&n,d e otæn&r@ do |CMS E(otólto dæ 8u¡tclrd do &d; dò Þ¡,rú;r.dil¡doft|¡ ilâuv¿ doSradr e r19'ùa6 no conselþ ncabåt de ErgÞnhâdå e &mrons do Énâ¿;
d0 PüàM þb noó1.ß!/lt¿0210165459{¡E¡r'pR, & @d@ndüru a la¡qln¡r¡ # ø"nn r¡,.rnr ¡"
lc¡s Ed¿g'o, dw o Èlc Fr¡ @r de hfruñenro en @t oo renø o"**ou*nìo ¡ulilü*ì

PSFNOS.
PROPO$

dejunhod€2022àsl4horö ;i
slffintG I dezonow reals, quarenla s dols

Prefeitura Municipal de Manneleiro

N' 087/2021

Et¡ sERVtçOS

de 2022.

b."PùïtlliÉ,'".##,É.*tiîgTîå"#,trili,îÍ".suL 130. cenko, nã crdad€ d€

O edllal æhrá à dlspøtção d6 ¡nlerud6 rc sils w.do{svizinh6.fr0ovbr licilacles dá
Pefeilura.Muntctpat. tntoìrkÉæ æmptementaæ atravås ,n fm;, (4-diä3ãö-dmr 

** *
Dols Vi¿nhos. 18 de mato d€ 2022.

Luts Cad6 Tmno
Prof€¡{o

pREFElluRA MUNtctpAL DE pÉRoLA D'oEsTEipR
Avtso oÊ uctTAçÃo

. EDTTALDE pREcÄo No 16/2022 _Ttpo pREsENctAL
O MUNICIPIO DE PÉROLA DOESTE Estado do paroná. oor seu pr6te[o Munrctonr
Senhor EOSOM LUIZ BAGETT|, s a Sonhora Lats FemaÁria Ci¡¿¿. prøoeira. àà[u]*F p"lgl_".4î,li.Lr. ll q0i2021 dø 3,h2t2oz1, io uto ¿e sues ar¡burço."* iesa¡s,là'z
sber 0 IORNA PUBLICO a6 lntorãgsados, qug ss sncontra abodo o;rosBnie Eã¡tai
de Licfiãçáo. na modat¡dsd€ PREGÀO PRESENCIAL. tipo MENOR pREiO pOR toTE
qæ será regldo pelE Lêl FedeEl ds no 10.520 de t7 de iutho de 2002. Oelieio l¡unicin¡i
de n0 65/2007 de 03/07/2007, Let Comptementãr no tZj. Oe l¿lOZZObe. reoutaránií¿'"
p€la Le¡ Muñiclpal n0 52fl2008, ds 26/02/2008 o subsldtãr¡amento peta Lei ni8666de 2i
de junho do 1993€ luãs poslorlors alte€çóes e leglsbçeo coritata, para a nnãMate
abo¡xo dpec¡fìcãda:

LEONIR  NIÔNIO GETHËN
PREF€IIO MUNICIPAT Udtaç¡ome¡dÉrqod e,mltl ùctñå mndonðd6

N¡vð pnbdo lçu8a. Pr, tBda mrbdc 2012.
S¿Bro Fàur - P4fctb hurþFl

No l6/2022.

> , øfti&,¿d¡ eæ o pÞno ilunk¡pàt do tCffi Edgi@ td cdâdo ! rqtrrado Ft. cm¡a$ dc@usr-ñ¡ 6tdl, no cmtro ¡q'onât de Engahàd¡ c Álonoø¡ *im¿o úo p¡r¿u rc¡ ni
61.ffi/1720¿t2576010, qæ & (ôFdr c drudi o (onk¡r;*r r¿.rc o ¿e o*,0ø"ìä,*¡"
Fr¡ 0 dl¡Co, ¡mftnb c Mthñenþ ft trfdcnr4 ¡r*nUs ¿o .untr.io. lã¡i"uìli
r.nàE!¡r0! pMrç do tOS ECoLoG|Co, c @n ddumcnrâçðo ,¡resÞtd0 d! *d(; r&ntõ
EsNüllndo, ncg@oe do s4uÞddàda (CREA.n), Noroilrdi¡r dm W¡oOo ¿o ¡,iì,,wìàüo
@írrodô mrà ¡rclÆ - hdor¡çllo drs &qb!&e ConrEhB a enoe¡¡¡r ¿o ArrOo ø p¡¡ni. i
d€ c¡ü5 @ftfeilùrðr Muntdpãß & Notdeúde d, Hetdhgtð ¡Eilpp, e de ncffhedoenú d;r¡d& F EnÙû@ c clæ Pmflstd.
> o ¡òno Hüklpd & ICMS €ddg{o . ÞHtC t.ñ com Ð6^!¿ñd, o hrilddo do ñuñktoto dô
Ndr prâb do t9uàtr, c ã trna de cr(uçfo ô Nñc do tetrumeni,¡ Oe o*txáo de *mia *rh/¡nMo @ ¡ d!ç& do GG|A-G@ Ger d$ tdkâddð ÁñbtcillB mùnidÐß,¡ nofmñ

moNmüH^EvtcÊNch

^5 

ð[vldr*s onlmpl¡C¡s 9¡o ðs 5cqùlnhi:
, Oicnbçå, pàð ouhk4¡o keto rtunhtst rdâr& d4 GGIA - 6erc ktd dos lñdt¡dorG
¡@lcnlùnùñk¡pãl¡.6ñmtç8o doi mcñhs ('nr.gdñlÊs m¡b sftquä&s) _ êtrbrâçloh,nut¡ doDtilo flunhlÈl e aomFíçfo rf romenff¡,
> ¡romÈnhrn4nbdð oLbr'@çhdo otrñ Nun6Þt ft r¡çhôGGIA.
Þ toilbç:o6ftocto HmrdN.
, 

. . tiPri¡ç¡-o do( mytr6 do CGI^ huit(.prt {p,c41ct¿t @ dßt¿n(¡J mtnc) gcrenc,¡¡rcnto
múlclÈl dor Ceficcnts c vôillvdr ¡ñ&nÞtr muñtc¡øtr.
/ . EnùS¡ do ¡illc @il ô Inlhbção d8 fcrån,entùr ¡HlC Frð o ocrcncrànpnlo nuil,ctÐr conr
o @n[*¡mcnto do ß¿ntrnú løS Eøligko e hüilþùñeñb/(onùok € eduç¡o do, cendoleg
ãmblenBg ñurbÞ¿tr,

1, DO OEJEÌO

PRESEN-
ATUA.

Pérc|â D'oeslÊ, Esladodo P6raná, tB de Malode 2022.
EDSOI\¡ LUIZ BAcET'fl - protâilo Mu¡ic¡pat

LA|S FERNANDAGINDRT - pregoeka

_TERMO_gE HoMOLOGAÇAO E ADJUDTCAÇÀO D|SPENSA DE L|C|TAçÄO 11/2022

-O l4UNlÇlPl0 DE PËROLA OOESTE, Esìado do paraná, tnscrtto î" CñËi-."
75.924.290/0001.69, nslo ålo reprosenlado Þelo prefeito Municioal. em oleno exe¡ct.
cio do seu mandalo s lunçõs, o Sr EDSOM LU|Z BAGETT|, r$tdsntÊ ä domicitiâdo
na_Rua [4anoel Rlbæ, no 22, nesla ctdadq, portsdor da C&ula do ldentldade sob ni
3.7f9.625.8.SSP-PR. CPF no 629.393 60s.¿¿
HOM0LOG0i

:- _ _ l!ilqEt! lAül¿ -!ÿ$t :üt0{XsÀjEcnomchl_0tSEtrcrvjÀ1ffI0-uDÁ:_ßpl_lt!
!! f9.Pt19!.¡!, é d.hro,0 ldurh dà cäFdþção c r'¡maìlo ¿i -run-Jñic láñã
HunHtrl do t6s E(dÖoh'.

' Âr& D €ñß*o dà odeñ de ka4o, ô a,np'és krá o n6¡o d! 02 (ddt nræs pù¡ h8 à
Foñãøo cct^, cðîr¿rhçfo..nrq¡ do Erno rNtc.

' . ,O 
&nbrb Þ'J vlg[d, ¡ FrUr dr dàh dã iur #ttrturr, Flo pcdú d! t2 (dorc) ñ#r,

mendo prnrdog&où da¡odù ffñhtgtstçlo MLnktør,
. O øgmenb 5sá dduðdo ch il¿ 30 (M¡ló) dbs ðpóe c¡FcA¿, cñb6 dr nob nrd c!!f0!4& do ilunrôido & lþm rñtEU!.
t vrlorrôh¡: Âl ll.9¡¡r@(6ra hI nffiemorvhE uiìrcðß)

Untailo

l2 ¡.91qú l{.927,92

teâl oblîb

P¡ünrc¡t çio úlálttø sbre
4.76,31 mt t50

A oISPENSA DE LIC|TAÇÃO No 1ji2022, rofersnlo ä Contrâlação de gmoresa esoe-
clalizad0 para aqulslçáo de movsts ptEneiados pãra o deDãrtamãnlo ds adh¡n¡shecåô
doñunlclplo do Pérola DOeste, Eslâdo do paraná. ao parecer da Assessoila Jurùice
€. Comilsão dr Lìcitaçöes, com bæe no srt, 24, tnc¡so ll ¿a Let n" ¿.OOO ¿ó el.óO-Sîã
all€råçó€s p6lsr¡0r6, psra a Execuçåo na forma legal pelã €mp¡ssa COÀ¡ÉRCIO DÈ

hð P6lô do lgu(û. pr, l8 dc mtodc 2022.
5ÉRGl0 tÂñ - Prldb ttunkiFt

cHAMAMENTo púBLtco N. oo2i2o2t
pRocEsso A0[¡tNtsTRcTtvo No 071/2021.11C

. RESULÎADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO
Asmlssåo de licflaçáo, deslgnada akåvós dã portaila n' 6.597 ¡s 01 de oulubro dolu¿r, com.Þase na Let F€derat n. 8.666/93 s leglstação comDlemonlar, lolna Dubllco o
rssuilato da tcilação em eptgrafs.Apesroa iurtdtcã habit¡tãda ó a seouinte:. r N LGOMËS LTDA, tnscr¡ta no CNpJ n. ¿e,36S.¡StiOOõt_Z¡.

l\4armstetro, i8 de malo de 2022,
Rìcardo F¡od

prss¡d€nt€ da CpL
podãda 6.597 de 0ii i0/202i


