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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ: 31.441.115/0001 -45 - Inscrição Estadual: ISENTO

Fone: (49) 9925-7327

.r-1. 3gB"l

REQUERTMENTO PARA TNSCRTçÃO NO CREDENCTAMENTO
DE PESSOA JURíDICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: GHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO2I2O21

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURíDICAS PARA PRESTAçAO DE, SERVIÇOS MÉDICOS PARA
ATUAÇÃo JUNTo A EeurpE DA SAúDE DA FAMfLn E MÉDrco cLlNrco GERAL
objetivando a prestação de serviços especializados, nos termos do Edital de
Chamamento Público no 00212021, divulgado em (data da divulgação).

A & M GLíNICA CIRÚRGICA LTDA estabelecido(a) Rua São Paulo, 313 - Sala 02,
Centro, Francisco Belträo Paraná, CEP 85.601-010 inscrito(a) no CNPJ
31 .44 1, 1 1 5/000 1 -45, cl i n icac erbazzi@gm ai l. com, Fo ne (49) 99925-7 327 .

Banco: Banco do Brasil Agência: 616-5 Conta: 77187-2

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão - PR, 11 de Maio de 2022.

C;
A&MC NtcA cr L
Marcio CerbazziT
cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

rý .aqn',ü I 5ftÌ{}ffi 'r .",4$ 
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Â & FJ¡ çUnUl'i[}n
c ¡ RÚ Rffi È',rï,,r\ tT't},A

Rua São Faulo, 313
Centro - CEP 85601-010

¡- Francisco Beltråo - Paraná ¡
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Item Qtde. Und. Medida Descrição Valor Unit. Mensal
01 12 Meses Serviços de Médico Generalista para

atendimento nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS), junto à Estratégia da Saúde da Família,
com carga horária de 40 horas semanais.

R$ 17.657,92

Rua Säo Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - pr
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QUARTA ALTERAçÃO e CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL
A & M CLíN¡CA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.1 l5/0001 45 - NIRE N.o 41208884886 Forha 1/4

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido em
25.05.1980, natural de Rio de Janeiro RJ., médico, inscrito no Conselho Regional
de Medicina do Paraná sob n.o 031533/PR expedido em 28.05.2013, portador da
Cédula de ldentidade Civil n.o 13.883.289-9 expedida pela SSP/PR em
08.07.2013 e portador do CPF MF n.o 086.727 .447-64, residente e domiciliado na
Rua Säo Paulo, n.o 313, Centro em Francisco Beltrão, Paraná, CEP 85.601-010;
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida em
14.09.1982, natural de São Paulo - SP, médica, inscrita no Conselho Regional de
Medicina do Paraná sob n.o 0312521PR expedido em 28.02.2013, portadora da
Cédula de ldentidade Civil n.o 14.815.287-0 expedida pela SSP/PR em
29.08.2016 e portadora do CPF MF n.o 100.016.337-75, residente e domiciliada
na Avenida Antônio da Paiva Cantelmo n.o 570, Bairro lndustrial em Francisco
Beltrão, Paraná, CEP 85.601-270, sócios componentes da sociedade empresária
limitada que gira sob o nome empresarial de A & M CLINICA CIRURGICA LTDA,
com sede na Rua Säo Paulo, n.o 313, Sala 02, Centro, CEP 85.601- 010 em
Francisco Belträo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob n.o
31.441.115/0001-45, com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do
Estado do Paraná sob o NIRE n.o 41208884886 e última Alteraçäo arquivada sob
n.o 20218319940 em 13.12.2021, a qual é regida sob a forma de sociedade
empresária limitada nos termos dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei n.o
10.40612002), tendo como regência supletiva as Normas Regimentais das
Sociedades Anônimas (Lei n.o 6.404176), RESOLVEM, por este instrumento
alterar e consolidar o Contrato Social e alteraçÕes posteriores conforme as
cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: lngressa na sociedade nesse ato GUILHERME CIRINO
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido em 14.09.1990, médico, portador da
Carteira Nacional de Habilitação n.o 06638613821 expedida pelo DETRAN/PR em
22.02.2021 e portador do CPF MF n.o 076.126.979-71, residente e domiciliado na
Rua Clevelandia, n.o 1560, Apartamento 302, Bairro Vila Nova, em Francisco
Belträo, Paraná, CEP 85.605-000.
CLAUSULA SEGUNDA: A sócia ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA
que possui no sociedade 9.800 (nove mil e oitocentas) quotas de capital no valor
de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)
vende de forma onerosa para o sócio GUILHERME CIRINO RODRIGUES a
quantidade de 200 (duzentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada
totalizando R$ 200,00 (duzentos reais) e recebe a referida importância em moeda
corrente neste ato
CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude da alteração ocorrida o Capital Social no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na
forma revista fica assim distribuído entre os sócios:

I
SÔCIOS QUOTAS VALORES

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO 10.200 10.200,00
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA 9.600 9.600.00
GUILHERME CIRINO RODRIGUES 200 200,00
TOTAL 20.000 20.000,00

+
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QUARTA ALTERAçÃO e CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL
A & M CLíN¡CA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.115/0001 45 - NIRE N.o 41208884886 Fotha2t4

cLÁusuLA QUARTA: o sócio GUILHERME ctRtNo RoDRtcUES que ingressa
na sociedade, declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade,
ficando sub rogado aos direitos e obrigaçöes decorrentes do presente
instrumento.
cLÁusuLA eutNTA: A sócia ANA PAULA FELtx DE ANDRADE oLtvEtRA que
ora vende parte de suas quotas, dá para o sócio remanescente, para o sócio
ingressante bem como para a sociedade plena, gerale rasa quitação da venda de
quotas ora efetuada e declara nada mais ter a reclamar.
CLAUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
contidas no Contrato Social que não colidiram direta ou indiretamente com as
disposições decorrentes do presente instrumento.
CLAUSULA SETIMA: Tendo em vistas as alteraçöes ora ajustadas e em
consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10406/2002, os sócios,
RESOLVEM por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato Social, tornado
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçöes contidas no
contrato primitivo que, adequado às disposiçöes da referida Lei n.o 10.40612002
aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:
A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31 .441.115/0001 45 - N|RE N.o 41208884886
coNSoLrDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL
MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido em
25.05.1980, natural de Rio de Janeiro RJ., médico, inscrito no Conselho Regional
de Medicina do Paraná sob n.o 031533/PR expedido em 28.05.2013, portador da
Cédula de ldentidade Civil n.o 13.883.289-9 expedida pela SSP/PR em
08.07.2013 e portador do CPF MF n.o 086.727.447-64, residente e domiciliado na
Rua Säo Paulo, n.o 313, Centro em Francisco Belträo, Paraná, CEP 85.601-010;
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida em
14.09.1982, natural de Säo Paulo - SP, médica, inscrita no Conselho Regional de
Medicina do Paraná sob n.o 031252/PR expedido em 28.02.2013, portadora da
Cédula de ldentidade Civil n.o 14.815.287-0 expedida pela SSP/PR em
29.08.2016 e portadora do CPF MF n.o 100.016.337-75, residente e domiciliada
na Avenida Antônio da Paiva Cantelmo n.o 570, Bairro lndustrial em Francisco
Belträo, Paraná, CEP 85.601-270; e, GUILHERME CIRINO RODRIGUES,
brasileiro, solteiro, nascido em 14.09.1990, médico, portador da Carteira Nacional
de Habilitação n.o 06638613821 expedida pelo DETRAN/PR em 22.02.2021 e
portador do CPF MF n.o 076.126.979-71, residente e domiciliado na Rua
Clevelandiâ, r.o 1560, Apartamento 302, Bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão,
Paraná, CEP 85.605-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada
que gira sob o nome empresarial de A & M cLíNlcA clRÚRGlcA LTDA, com
sede na Rua São Paulo n.o 313, Sala 02, Centro, cEP 85.601-010 em Francisco
Beltrão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob n.o 31 .441.11sl0001-4S, com
Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob o
NIRE n.o 41208884886 e última Alteração arquivada sob n.o 20218319940 em
13.12.2021, a qual é regida sob a forma de sociedade empresária limitada nos
termos dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei n.o 10.40612002), tendo
como çgência supletiva as Normas Regimentais das Sociedades Anônimas (Lei
n'o 6.404176), RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato ¿

(

social e alteraçÕes posteriores, conforme as cráusuras e condições tes:
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QUARTA ALTERAçÃO e CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL
A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.115/0001 45 - NIRE N.o 41208884886 Forha 3/4

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada, gira sob o nome empresarial de A & M CLíNICA
CIRURGICA LTDA, e tem a sede na Rua São Paulo n.o 313, Sala 02, Centro,
CEP 85.601- 010 em Francisco Belträo, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de atividade
de Prestaçäo de serviços de clínica médica nas especialidades de cirurgia geral,
cirurgia vascular e angiologia.
CLÁUSULA TERCE¡RA: A sociedade iniciou as atividades em 10 de setembro de
2018 e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social no valor de R$ 20.OOO,0O (vinte mil reais)
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizado na forma prevista é assim distribuído entre os
sócios:

s0cros QUOTAS VALORES
MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO 10.200 10.200,00
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA 9.600 9.600,00
GUILHERME CIRINO RODRIGUES 200 200,00
TOTAL 20.000 20.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital
Social.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de capital säo indivisíveis em relação à
sociedade e não poderão ser cedidas, transferidas, oneradas, caucionadas ou
empenhadas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço o direito para a sua aquisição se
postas à venda, com prazo de trinta (30) dias para ser exercido o direito de
preferência.

GLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio
MARclo cERBAzzl TAVARES cARDoso, com poderes e atribuiçöes de
Administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção das quotas, os lucros ou perdas,
apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro primeiros meses ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o
caso

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

/\
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QUARTA ALTERAçÃO e CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL
A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.115/000145- NIRE N.o 41208884886 Fotha4t4

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a título de pró-labore observado às disposições
regu lamentares perti ne ntes.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relaçäo a seus sócios.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios,
lucros acumulados ou lucros apurados em balanços intermediários, que poderão
ser partilhados de forma desproporcional aos percentuais de participação do
quadro societário, segundo autoriza o artigo 1 .007 da Lei no. 10.406/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram, sob as penas da Lei que a
presente empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da
Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade técnica da sociedade perante
o Conselho Regional de Medicina do Paraná será exercida pelo sócio MARCIO
CERBAZZI TAVARES CARDOSO, inscrito no CRM PR sob n.o 031533/PR.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco
Beltrão PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçöes
resultantes deste contrato.
E, por estarem em tudo justas e contratadas, firmam o presente instrumento em
uma via, para que valha na melhor forma de direito.

Francisco Beltrão, 29 de abril de 2021

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA I
(

4GUILHERME CIRINO RODRIGUES

ñ



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocralizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRôNrcA

Certificamos que o ato da empresa A & M CLINICA CIRURGICA LTDA consta assinado digitalmente por:

- 103a
Página S det

CPF/CNPJ Nome

07612697971 GUILHERME CIRINO RODRIGUES

08672744764 MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

1 0001 633775 ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA

u()CERIIIFICO O nEOISERO EN OS|0â12O22 14:03 8OB ñ. 20222789267
PROEOCO¡.O: 222788267 DE 05 lO5 12022.
cóo¡co o¡ wntrtceçÃo: 12205685486. c¡¡pir DÀ sEDE: 31{¿u15000145.
NInEs {120888{886. COM EmITOS DO REOTSERO Eýlz 2910112022.
À & II C¡JINICå, CIRI'RoICÀ ¡Jl¡DÀ

JUCEETR
IJEÀ¡¡DRO ¡IÀRCOS NÂYSEL BISCATÀ

gpcn¡¡Á¡¡o-o¡n¡¡,
w.dDr.aafacll.Dr. gæ.br

À validade deste documenlo, ae lnpresEo, fica sujelto à conÞrovação de sua autenllcidade nos respectivos porÈais,
lnfgmando seus respecÈlvos códigos de verificaÇão.
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS¡L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOME EMPRESARIAL

A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

LOGRADOURO

R SAO PAULO
COMPLEMENTO

SALA 02

CEP

85.601-010
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

FRANCISCO BELTRAO

ENOEREçO ELETRONICO TELEFONE

(491 992s-7327

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE CADASTRAL

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

NUMERO 0E TNSCRIçAO

31.441.115/0001.45
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCR|çÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/09/201 I

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

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recun¡os para realização de exames complementares

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

313

UF

PR

06/09/2018
DA CADASTRAL

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia2810412022às l6:50:51 (data e hora de Brasflia). Página:111

I
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADo oo pennNÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N"14680t2022

n¡,2Ão socIAL: A & M cLrNrcA crRURcrcA LTDA -'ME
CNPJ: 31.441.115/0001 -45

rNscnrçÃo MUNTCTPAL: 308654
INSCRIçÃO ESTADUAL:
ALVARÁ:20190093
ENDEREÇO: Rua São Paulo, 313 - Q277 L 18 - Centro CEP: 85601010 Francisco Beltrão - PR
ATMDADE: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização
de exames complementares

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela

Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA
cÓuco DE AUTENTTcAÇÃo: 9zrMHBUFFH9JCX28B398

E/OU

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

28t04t2022
27 t06t2022

LICITAçÃO

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer rasura invalidará este documento.

j

,(

pela internet em 28t04t2022 l6:45:08
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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

Ne 026640140-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.441.115/0001-45
NOME: CNPJ HÃO COT'ISTA 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 Ceftidäo 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 alé2610812022 - Fornecimento Gratuito

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

Pág¡na 1 de 1

Emitido v¡a lntenet Publica (28/04/2022 t6:44:03)
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MIN|STÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNñO

Nome: A & M CL¡NICA CIRURGICA LTDA
GNPJ : 31.441.1 1510001 45

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:

2.nâo constam inscriçöes em Dívida Ativa'da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidäo
negativa.

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Leino 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbíto da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 I da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de211012014.
Emitida às 10:48:29 do dia 04/0412022 <hora e data de Brasília>
Válida até 0111012022.
Código de controle da certidáo: 6483.3l30.F0E5.BDDF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 3L.44L.LLs/ooo1-45
RAZãO SOC¡AI:A M CLINICA CIRURGICA LTDA

Endereço: R SAO PAULO 313 C SALA 02 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR /
8560 1-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.
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 Ce¡tificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27 / 04/ 2022 a 26/ 05 / 2022

Certif icação N ú me ro ¿ 20220427 0 1 5 I 3 I 3 54948 58

Informação obtida em 2B/O4/2O22 t6:49:22

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

,-l
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PODER JU]JICTÁRIO
,]USTIÇA DO TRÂBALHC)

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTAS

NOMC: A & M CLINICA CTRURGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 3l-. 44L.LL5 / 000L-45
Certidão ne : L32395L5/2022
Expedição: 28/04/2022, às L6246:03
Validade: 25/L0/2022 - l-80 (cento e oitenta) dias, cont,ados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que A & M ctrNrcÀ crRuRGrcA r,TDA (MÀTRrz E Frrrrlrs),
inscrito (a) no CNP,J sob o ne 31.44L.Lts10001-45, NÃO CONSTA 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, acrescent,ados pelas Leis ns.o L2.440/20LL e
L3.467/201"7, e no Ato 01,/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a CerLidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

I¡IFORMAçÃO rMpOnre¡US
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenles perante a 'Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecídas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,' on decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, Þor
disposição legal, contiver força executiva.

+
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Cert¡licado digitalment6 põr:
KAFLA ISABEL DA COSTA

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTTDÃO DE DTSTR|BU|ÇÃO - F|NS GERATS - CíVE|S - ESPECíFICA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CíVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO rXlnR¡UDICIAL desra Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31.441.1 15/0001 -45

Local da Sede: FRANCISCO BELTRnO¡pA

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinar¡amente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de FRANCISCO
geLrnÃo
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOMBRAZÃO SOC|RI- com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8e, S2e da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRlO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 11 dE MAiO dE 2022

Karla lsabel da Costa
Distribuidor

Documento ass¡nado digitalmente, conforme MP n.' 2.200-2/2001, Lei n." 11.419/2006 e Resolução n.. 09/2008, do TJpR/OE
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCISCO BELTRAO

SECRETARIA M UN ICIPAL DA

FAZENDA

Empreso Þ)Fútit

ALVARÁ DE LOCALTZAÇÃO

ruúueno: 20190093

Razäo Social: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

Nome Fantasia:

GNPJ: 31.441.11 5/0001-45

lnscrição Municipal: 308654

Atividade Principal (CNAE) 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas - Exerce no endereço

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE) 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realizaçåo de
exames complementares (Exerce no endereço)

Endereço: RUA São Paulo,313, SALA 02; Centro

Município: Francisco Belträo

GEP:85601010

Locale data: Francisco Beltrão, quarta, 27 de fevereiro de 2019

Validade:

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES
Secretaria Munic,ipal da-. Fazenda

Observação

Código de Autenticidade: l9GYDZOFUG

"EMITIDO PELO FUNCIONARIO MILTON BRESOLIN''

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
(^

I
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31.441.115/0001-45 - lnscrição Estadual: ISENTO
Fone: (49) 9925-7327

DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO2I2O21

A empresa A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA estabelecido(a) Rua São Paulo, 313 -
Sala 02, Centro, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85.601-010 inscrito(a) no CNPJ
31 .441. 1 1 5/000 1 -45, clinicac erbazzi@gmail. com, Fone (49) 99925-7 327 .

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente
declaramos que o responsáveltécnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida
licitaçäo, é:

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Francisco Belträo - PR, 11 de Maio de 2Q22.

A & M CL|NICA CIRÚRGICA LTDA
Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso
cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

rg1 
.4A'A" 1'Í 5/{}fl ffi 'l -{ßsT

L

/{ & Mr Çå-l}üü#A
ctRÚRffiÍtÉt Í-:Tt!,-\

Rua São Paulo, 313
Centro - CEP 85601-010

Francisoo Beltrão - Paraná

p

"l

tÌ
l(.'

No Nome Especialidade CRM no Data do Reqistro Assinatura
01 Guilherme Cirino Rodrigues ***** 49.444 13t05t2022

Rua São Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - Pr 4
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31.441.115/0001-45 - lnscriçäo Estadual: ISENTO
Fone: (49) 9925-7327

DECLARAçÃO UN|F¡CADA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO2I2O21

Pelo presente instrumento, a empresa A & M CLINICA CIRURGIGA LTDA, CNPJ no

31.441.115/0001-45, com sede na Rua São Paulo,313 - Sala 02, Centro, CEP
85.601-010, Francisco Beltrão - 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, QUê, caso empregue menores na condição de
aprendiz (a partir de 14 anos, deverá infoimar 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) Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso, Portado(a) do RG sob no

13.883.289-9 SSP/PR e CPFo 086.727 .447-64, cuja funçäo/cargo ê sócio
administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo
ou funçäo 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 direçäo 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: clinicacerbazzi@gmail.com

Telefone: (49) 99925 -7 327

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração 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) Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso,
portado(a) do CPF/MF sob n.o 086.727.447-64, para ser o(a) responsável para
acompanhar a execuçäo do Contrato, referente ao Chamamento Público n.o 00212021
e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

(

+

Rua Säo Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - Pr. f
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ: 31.441.115/0001-45 - lnscriçäo Estadual: ISENTO

Fone: (49) 9925-7327

Francisco Beltrão - PR, 11 de Maio de 2022.

A & M CL|NICA CIRÚRGICA LTDA
Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso
cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

rg1 .A4i.1'! s/@0fi I .o{.s"t

A E. M OLíN[Ç,Ä
CIRÚRGIGFI ¡.Til}A

Rua São Paulo, 313
Centro - CEP 85601-010

¡ Francisco Beltrão - Paraná ¡

P
JF

(

Rua Säo Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - Pr q
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de Foz do lguaçu

Anilton Cezar Feldøus.
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula 121068-T, da Junta Comercial do Paraná.

Tradução n".: 10.046 Livro no. : L2O Página 1 de 2

Eu, Anitton Cezar Feldaus, tradutor público, certifico e dou fé, para os

devidos fíns, que nesta data me foi apresentado um DIPLOT'ÍA UNMRSITÁRIO,
em Espanhol, que traduzo para o vernácul-o no seguinte teor:

UNIVERSIDADE CRISTÃ DA BOLíVN
Pessoa Jurídica - R,S. Ns 207.021

Resolução Administrativa Ns 151/96
Ministério de Educação - R. M. Ne 565

Decreto Supremo Ne 23.370

lConsta foto do
diplomadol @

MED 3102
Série:_

N" 002097

Dr. Soo NYIúN OftUNq ?luD.
MAGNíFICO REITOR DA UNIVERSIDADE

No uso de suas faculdades, faz saber que:

çuILh{EWE CIRINO KOØR! çuES
De nacionalidade brasileira, nascido em 14 de setembro de 1990, em ltapejara D'Oeste - PR - Brasil,

cumpriu satisfatoriamente com o Plano de Estudos e lnternato Hospitalar Rotativo e o Exame de

Graduação do CURSO DE MEDICINA exigidos por Lei e Regulamentos da Universidade Cristã da

Bolívia, para optar pelo Diplomo Acodêmico em nível de Bacharelado como:

svr(Éøtco crKüKçrAo

Portanto: no uso do direito que lhe confere o Artigo 94 da Constituição Política do Estado, expede o

presente Diploma, assinado conjuntamente pelo Vice-Reitor Acadêmico, com selo seco da

Universidade e referendado pelo Secretário Geral, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, aos

05 dias do mês de dezembro,20L7.
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[Consto rubrico]

Dr. HC. Winston N. Montero Ayâla
vtc¡-nEllon ncnoÊvltco

UCEBOL

vtcE-REtroR AcAoÊtvt lco

[Consto rubrica]

Dr. Soo Hyun Chung Ph.D.

REITOR

Universidade Cr¡stã

da Bolívia

[Consta rubrico]

Eng. José Ernesto Aldunate Rivera

sgcn¡tÁRlo egnnr
UCEBOL l)

(

J
'ü'ii'¡'P*,fiiJ^

Ruo Borcelono, 76 - Jorai^ etice I - f@
Tel,: +55 (45) 999-78-2967 | eJmo\l: oniltoncesot@gñdll,com

Este documento foi assinado digitalmente por Anilton Cezar Feldaus.
Para verificar as assinatulas vá ao site https://www.portaldeass¡naturas.com.br:443 e utilize o coaioo +szo-cof,[ffi_U*

f



nÈÞúnucA FEDERATIVA Do BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de Foz do Iguaçu

Anilton Cezør Feldøus,
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula 121068-T, da Junta Comercial do Paraná.

Livro n". : L20 Página 2 de 2Tradução n" . : 10 .046

418¿

IConsto rubrico]

Maria Eugenia Flores Alfaro
ENCARREGADA DE EQUIPE

o¡ vrrvrónl¡ tNSïTUcroNAL
vrrnrsrÉnto DE EDUcAçÃo

IConsto rubrica]
Lic. M. Fabiola Dominguez Casanova

DIRETORA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

rvrusrÉRto oe nruçörs EXTERToRES

[Consta selo do Consulodo Geral do Brasil em Sønta Cruz, em
português, com o reconhecimento de firmo de Mirian Fabiola
Dominguez Casanova em 15/03/2018 e ossinotura do Vice-

Cônsul, Elizdbete Gonçolves do AmaraL Código de borros com o
número 801029MN1

NADA MAIS constava no referido documento que devolvo parte interessada com essa tradução 
"j

fiel, que conferi, achei conforme e assino na data abaixo. DOU FÉ. Foz do lguaçu, 13 de abril de !
0)

2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t(!
No
O
c

-

[Assinado digitolmente] ä
Anilton Cezar Feldaus 2o

Tradutor Público e €
lntérprete Comercial 'Þ
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o Ministério de Educação certifica
que a assinatura e rubrica que

consta no documento

L7 DEZ.2OL7
Acadêmico resumo, corresponde a

Dr. Soo Hyun Chung
Reitor

URH € OO

tA PAz - BorfvtA

MlNtsrÉRto DA

EDUcAçÃo

ARQUIVOS E

LEGALIzAçöES

o rvrrursrÉRro DE RELAçöEs EXTERIoRES

vlcEwtttrttslÉRto oe c¡srÃo tNSÏTUctoNAL E coNSULAR
DIREçÃo DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CERTIFICA que a assinatura de:

MARIA EUGENIA FTORES ALFARO

APRESENTA SEMELHANçA COM A QUE CONSTA EM NOSSO

REGISTRO.

Santa Cruz - Bolívia, 05 MAR. 2018
rEGAuzA-sE A ASSINATURA, ruÃo o co¡¡reúoo.

coñsulãdo Gerãl do Bras¡l

Sântâ Crur de Lã S¡errå

Ruo Bqrcelono, 16 - lotdim Al¡ce ll - Foz do lguoçu - Porcnó - BRASTL - CEp 85.858-150
fel. : +55 (45) 999-18-2967 - e-mo¡l : oniltoncesot@gñoil,com

Este documento foi assinado digitalmente por Anilton Cezar Feldar"¡s. d, 
"u^ 

rb**;rþ::-^'
Para verificar as assinaturas váão site https://www.portalcleassinaturas.com.br:443 e utilize o cócligo 4526-CD4E-eÐeg+ffiî¿\.I U 1'"4
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para

verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.brlýerificarl4526-CD4E-CDE9-

3766 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se

este documento é válido.

Código para ver¡f¡caçáo: 4526-CD4E-CDE9-3766

iltiltililililililil ilil ilililtililil|il rilillililllll llil lllllllllillllil ltil
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Hash do Documento

99C947 D23801 3C3CB47BBFF1 D92C4336FFDE70DA60AA1 8AAFD33B 47840617 C0F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1310412022 é(são) :

s Anilton Cezar Feldaus (Tradutor Público) - 648.058.599-20 em

1 310412022 00:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

t
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA

Certidão de lnscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) GUILHERME CIRINO
RODRIGUES, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina do
Paraná, sob o ne. 49444 desde 1310512022, estando habilitado(a) a exercer a
medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente

Esta Certidão tem validade até o dia1410812022.

Chave devalidação 30f8d675839b68d08b556e313638810f2a839e7d

Emitida eletronicamente via internet em 1410512O22
(

4Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br

/
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Prefeiturø MunícípøI de Mørmeleíro

IROZ BENATO LTDA

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Baìrro:

Cìdade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

71305

43971 083/0001 -7S

Data do Pedìdo: 1910512022

Típo de Pessoa: E

Número da Casa: t---l

Marmelelro

8561 5-000

@
Entrega de envelope para credenclameno no Chamamento
Prlblico n'00212021

Silvia Letlcia Quelroz Benat

,(Ê't 
,-(
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QUEIROZ BENATO CLíNICA MÉDICA LTDA

CNPJ 43.971.083/0001-79 - lnsc. Estadual: lsenta
Fone (46) 9140-6008

ANEXO II

REQUERTMENTO PARA |NSCRTçAO NO CREDENCTAMENTO DE PESSOA JURíD|CA

Ao
Município de Marmeleiro - Pr
Comissão de Licitaçöes

Ref.: Ghamamento Público n.o 00212021

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURíDICAS PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAçÃO
JUNTO A EQUIPE DA SATJDE DA FAMíL|A E MÉDICO CLíNICO GERAL objetivando a
prestação de serviços especializados, nos termos do Edital de Chamamento Público no

00212021, divulgado em (data da divulgação).

QUEIROZ BENATO CL|N|CA MÉD¡CA LTDA, CNPJ no 43.971.083/0001-79, com sede na
Rua Marino de Vasconcelos Leäo - 122, Casa Unid. 02, São Cristóvão, CEP 85.601-377,
Francisco Beltrão - Pr., fone (46) 99140-6008, e-mail cadastro@comunelo.com.br.

Banco: Bradesco Agência: 2282-9 Conta: 28153-0

Por ser a expressäo da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão, 04 de Maio de 2022.

QUEI L NICA M DICA LTDA
Silvia Leti a Queiroz Benato
Administradora
RG no 8.443.392-6 SSP/PR
CPF no 049.868.099-11

J( Ê

Item Qtde. Unid. Descricão Valor Unitário Mensal

01 12 Meses
Serviços de Médico Generalista para
atendimento nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS), junto à Estratégia da
Saúde da Família, com carga horária de
40 horas semanais.

17.657,92

Rua Marino de vasconcelos Leão - 122, casa unid. 02, são cristóvão
CEP 85.601-377, Francisco Beltrão - pr.

Lf
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CONTRATO SOCIAL
QUEIROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA Fdha 1/2

SILVIA LETICIA QUEIROZ BENATO, brasileira, solteira, nascida em 19.03,1986,
médica, portadora da Carteira de ldentidade n.o 8.443.392-6 expedida pelo SSP/PR
e portadora do CPF n.o 049.868.099-11, residente e domiciliada na Rua Femando
Fraron, n.o 511, Bairro Fraron em Pato Branco, Paraná, CEP 85.503-320.; RESOL-
VE, por este instrumento constituir uma sociedade unipessoal limitada, a qual será
regida conforme a legislação vigente e pelas cláusulas e condiçöes seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade qonstitulda sob a forma de sociedade unipes-
soal limitada girarâ sob o nome empresarial de QUEIROZ BENATO CLINIGA ME-
DICA LTDA, e terá a sede na Rua Marino de Vasconcelos Leäo, n.o 122, unidade
02, Bairro Säo Cristóvão em Francisco Beltrão, Paraná, CEP 85.601-377.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objeto sociat o ramo de atividade de
Prestação de serviços de clínica médica nas especialidades de clínico geral, com
realização de consultas, realizaçäo de exames complementares e realização de pro-
cedimentos cirúrgicos. Realização de atividades de atendimento em pronto socorro e
em unidades hospitalares para atendimento a urgências.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará as atividades em 10 de novembro de
2021 e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social será no valor de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valorde R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizado na forma prevista e é assim distribuído:

UNICA SOCIA QUOTAS VALORES
SILVIA LETICIA QUEIROZ BENATO 10.000 10.000,00
TOTAL 10.000 10.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas
quotas, mas ela responderá solidariamente, pela integralização do Capital Social.
Parágrafo segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomuni-
cabilidade e impenhorabilidade.
CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade unipessoal limitada será exer-
cida pela única sócia SILVIA LETICIA QUEIROZ BENATO, a qual está dispensada
da prestação de caução.
Parágrafo primeiro: Pa¡a a administradora da sociedade unipessoal limitada com-
pete o uso da firma e a representaçåo da sociedade, com poderes e atribuiçöes de
Administrar os negócios da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, repre-
sentá-la ativa e passivamente judicial e extra judicialmente e ou de qualquer outra
forma perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, insti-
tuiçöes financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar to-
dos os demais atos, necessáríos a consecução dos objetivos ou à defesa dos inte-
resses e direitos da empresa.
Parágrafo segundo: O uso do nome empresarial é vedado em ativídades estranhas
ao interesse da empresa ou assumir obrigaçöes, seja em favor do titular ou de ter-
ceiros, bem como para onerar ou alienar bens ímóveis da empresa, sem autorização
da única sócia. ¿

Parágrafo terceiro: Faculta-se a única sócia admínistradora, nos limites de seus
poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados
no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duraçäo
do mandato, gue, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
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CONTRATO SOCIAL
QUEIROZ BENATO CLINIGA MEDICA LTDA Foha2t2

GLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a
administradora prestará contas justificadas de sua administraçåo, procedendo à ela-
boraçäo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo a única sócia, os lucros ou perdas apuradas.
GLÁUSULA SÉn¡Vn: Nos quatro primeiros meses ao término do exercício social, a
única sócia deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o
caso.
CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.
CLÁUSULA NONA; A única sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-
labore observado às d isposições reg u lamentares pertinentes.

CLÁUSULA OÉCIUR: Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade poderá
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores do "de cujus" e do incapaz.
Näo sendo possível ou inexistindo interesse deste (s) ou de eventual sócio (s) rema-
nescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situa-
çäo patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especial-
mente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçäo a única sócia,
CLÁUSULA OÉclme PRIMEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei, de
que não está impedida de exercer a administraçäo da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos ptiblicos; ou por crime falimen-
tar, de prevaricação, peita ou suborno, concussäo, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concor-
rência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá distribuir lucros a única só-
cia, lucros acumulados ou lucros apurados em balanços intermediários.
ClÁusul-A DÉCIMA TERCEIRA: A rinica sócia declara, sob as penas da Lei que â
presente empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da
Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão,
Paraná, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes des-
te contrato.
E, por estar em tudo justa e contratada, a única sócia firma o presente instrumento
em uma via, para que valha na melhor forma de direito.

Francisco , 20 de outubro de 2021

SILVIA CIA QU OZ BENATO (
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Secretaria Especialde Desburocralizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIR PEDRO COMUNELO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 017172, expedida em 09/0211995,

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.

CPF N'do Registro Nome

19765428987 017172 JAIR PEDRO COMUNELO

(

{
CERTxFICO O REGISTRO sÃ 2L1L01202L 21s24 gOB N¡ (¡1210333191.
PROTOCOIJO: 2L7O15979 DE 21,/t0 /202L.
cóo¡co op venrrrclçÃo: 1210780{0?5. c¡ùpar DÀ SEDE: 43921093000129.
NIRE¡ 41210333191. COM EFEITOS Do REOISTRo EMz 2O/l.01202L.
QI'EXROZ BENÀTO CIJINICÀ ¡ÍEDICÀ TJTDÀ

JUCEETB IJE,ANDRO MARCOS RÀYSEIJ BISCATA
sgcn¡r'¡ínro-e¡n¡¡.

w. c¡uDrêsrfacLl .Dr. gov. br
À varidade deste documento, se j'mpresso, fica sujeito à comprovaçåo (ìe sua auLenticj.dade nos respectivos po¡tais.

j.nfomando seus respectivos códigos de verificação.

w
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t REPUBL¡GA FEDERAT¡VA DO BRASIL

cADASTRo NAcToNAL DA pESSoA ¡uníorcl

NOME EMPRESARIAL

QUEIROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA

TITULO DO ESTABELECI[iIENTO (NOME DE FANIASIA)

DRASILVIALQBENATO
PORTE

ME

coDrGo E DESCRTçAO DA ATtvtDAOE ECONOMTCA pRtNCrpAL

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto€ocorro e unidades hospitalares para atend¡mento a urgðncias

E DA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NUMÊRO

122
COI\¡PLEMENTO

CASA UNIDADE 02

CEP

85.601-377
BAIRRO/DISTRITO

SAO CRISTOVAO
¡ruNrctPto
FRANCISCO BELTRAO

IELEFONE
(46) 9r40-6008

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA S UAçAO CADASTRAL

21t10t2021

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPEC¡AL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

NUMERO OE TNSCRTçAO

43.971.083/0001 -79
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

21t10t2021COMPROVANTE DE INSCRIçAO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

de atendimento hospitalar, exceto pronto€ocorro e unidades para atendimento a urgênc¡as
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86,30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realizaçäo de exames complementares
86,30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

DAS ATIVIDADESE

86.10-1-01 -

R MARINO DE VASCONCELOS LEAO

UF

PR

coMUNELO@COMU NELO.COM.BR

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/05/2022 às 14:25:09 (data e hora de Brasília). Página: l/l
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MTINICÍPIO DE FRANCISCO NUTNÃO
ESTADO OO P¡,R¿,NÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO I\EGATIVA
N"1547212022

N¡,2ÃO SOCIAL: QUEIRoZ BENATo CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 43.97 I .083/0001 -79

nscruçÃo MUNIcIPAL z 3t 4i 33

nscnrçÃo ESTADUAL:
¡,r,v¡,nÁ: 20210582
ENDEREÇO: RUA MARINO DE VASCONCELOS LEAO, 122 - Q1383 Ll5 - SAO CRISTOVAO CEP: 85601377
Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade
médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos pararealização de exames
complementares, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências,
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cinirgicos

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA
DATA
FINALIDADE:
cÓntco DE aurENTIcAÇÃo: gzrMHBUFFHcJ2x2SRTgp

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

DE
DE

EMISSÃO:
VALIDADE:

03/0512022
0210712022

VERIFICAÇAO

(Ê

-{
Certidão emitida gratuitamente

Qualquer rasura invalidará este documento.

pe la internet em 03 t 05 t2022 l5:07:03

,y
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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 026668728-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 43.971.083/0001-79
NOME: CNPJ I'¡ÃO 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, ceñificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Váf ida alé 31lOBl2O22 - Fornecimento Gratuito

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

Pâgina I de 1

Em¡lido via lnlênet Públ¡ca (09/05/2022 14:21:51 )
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lvrlru¡srÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: QUEIROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 43.971.083/0001 -79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da Uniäo (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 órgäos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados, Refere-se à situaçáo 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 dejulho de 1991.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçäo 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 2t1012014.
Emitida às 14:21:14 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>
Válida até 3011012022.
Código de controle da certidåo: lAB9.A548.C7B6.50DF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar lmprimir

C/|^f,xA
cAtxA ecor¡Önl tcR FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 43.97L.083/ooo1-79
Razão Socia|:QUUROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: R MARINO DE VAscoNcELoS LEAO 122 CASA UNIDADE 02 / SAo- cRrsrovAo / FRANcrsco BELTRAo / PR I 8560L-377

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 4ft.
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.

Validade: 0 3 / 05 / 2022 a OI / O6 / 2022

Certif i ca çã o N ú m e ro ¿ 20220 5O3O t42L 629 44 0 9 9 9

Informação obtida em 03/05/2022 L4:23:54

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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I;,árl j.na -1. der 1.

PODltJl. .I []D 1 C ]" /Í]ì I O
.ITJSTTÇÀ DO'TRAI3i,\LHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBAIJHISTÀS

NOME: QUE]ROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA (MATRIZ E FIL]AIS)
CNP\I : 43 .971-. 083 / 0001,-19
Certidão ne : L3892L79 /2022
Expedição: 03/05 /2022, às L4:24:32
Validade: 30/I0/2022 - l-80 (cento e oit.enta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que euErRoz BENATo cr.rNrcÀ MEDTCA LTDA (MATRrz E Frr,rÀrs),
inscrito(a) no CNPJ sob o ne 43.971.0831000L-79, NÃo coNsTA 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 L2.440/201,1, e
L3.467/20L1 , e no Ato 0L/2022 da CG,JT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes 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.

r¡[FoR¡4AçAO TMPORTAT\¡IIE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranLe a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tít.ulos que, Þor
disposição legal, contiver força executiva.
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Cortlf lcado digitalm€nt€ por{J
ALESSANDRA MARTA
FISCHBORN ABREU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

cERïDÃo DE DrsrRrBUrçÃo - FrNS GERATS - cívHs - ESpEcíFrcA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CíVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAÇÃO JUDIC|AL, RECUPERAçÃO EXTnR¡UDICIAL desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

QUEIROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ: 43.971 .083/0001 -79

Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ord¡nariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de FRANCISCO
BELTRÃO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituiçäo pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCI¡I- com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8e, $2e da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para rlados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRlO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO,3 de Maio de2022

Alessandra Marta Fischborn Abreu

Distribuidor

Documento assinado d¡gitalmente, conforme MP n." 2.200-2/2001 , Lei n." 11 .419/2006 e Resolução n.. 09/2008, do TJqR/OE
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27t10t2021 15:01 https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo-alvara lllcod-alvaral17089815/co-protocolo/PRP2.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA MUN ICIPAL DA

FAZENDA

Empresa ÞÞFúcil

ALVARÁ DE LOCALTZAÇÃO

NUMEROl. 20210582

Razão Social: QUEIROZ BENATO CLINICA MEDICA LTDA

Nome Fantasia: DRA SILVIA L Q BENATO

CNPJ: 43.97 1.083/0001 -79

f nscrição Municipal: 314733

Atividade Principal (CNAE) 8610-1102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências (Näo exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE)8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (Não exerce no
endereço), 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências (Nåo exerce no endereço), 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares (Näo exerce no endereço), 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para
realizaçäo de procedimentos cirúrgicos (Nåo exerce no endereço)

Endereço: RUA MARINO DE VASCONCELOS LEAO, 122, CASA UNIDADE 02 SAO CRISTOVAO

Município: Francisco Belträo

CEP:85601377

Protocolo: PRP2158703369

Local e data: Francisco Beltrão, quarta, 27 de outub¡o de 2021

Validade:

ELÓIS FELíCIO RODRIGUES
Secretaria Muuicipal da Fazencla

Observação

Código de Autentici dade: 2lBJUFTHAD

"EMITIDO PELO SERVIDOR: MILTON BRESOLIN"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara lllcod_alvaral17089815/co_protocolo/PRP2158703369/
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euErRoz BENATo clíulcn mÉotcA LTDA

CNPJ 43.971.083/0001-79 - lnsc. Estadual: lsenta
Fone (46) 9140-6008

ANEXO V

DEcLARAçÃo DE RESpoNSABTLTDADE rÉcuca

Ao
Município de Marmeleiro
Comissão de Licitações

Ref.: Chamamento Público n.o 00212021

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:

No Nome Especialidade CRM no Data do Registro Assinatura
1 5l 1 0t202101 Silvia Leticia Queiroz Benato 47.451

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Francisco Belträo, 04 de Maio de 2022

QUEI ICA M ICA LTDA
Silvia Letiþia Queiroz Benato
Administrddora
RG no 8.443392-6 SSP/PR.
CPF no 049.868.099-11

(
4

Rua Marino de Vasconcelos Leäo - 122, Casa Unid. 02, São Cristóvão
CEP 85.601-377, Francisco Beltrão - Pr.
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DE REVALIDA

O Re!!.o¡=.da.-'Universidade Federal do Paraná, tendo em vistg o $ 2o dõ art. 48 da Lei no g.3g4,

de 20 de dezembro de \996ì' " 
a Portaria Interministerial MEC/I{S n' 278 , de t7 de março de 201 1, certifica

':tl:)-""'- '

que SILVIA LETICIAQUEInOZ BENATO obteve a REVALIDAÇÃO:do seu diploma, expedido pelo

Instituto (Jniversitario de Ciencias de la Salud - Fundación H. A. Barceló = Facultad ile Medicina - República' .'''--:
Argentina, com equivalência ao diploma de ndUfCA, em conformidade eom;4'Lei no 13-959, de 18 de
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Pro-Reitoria de Graúuação

NAA - Unidade de Diplomas
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Livro RVD 2l , Fls 213 ,Proc 23075.055097n021-52

l{:urrdr oA¡dréVanz
Diretor da Unidade de FXplomas
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QUEIROZ BENATO CLíNICA MÉDICA LTDA
CNPJ 43.971.083/0001-79 - lnsc. Estadual: lsenta

Fone (46) 9140-6008

ANEXO III

DECLARAçAO UNIF|CADA

Ao
Município de Marmeleiro - Pr
Comissão de Licitações

Ref.: Chamamento Público n.o 002/,2021

Pelo presente instrumento, a empresa QUEIROZ BENATO CLÍNICA tUÉOlCn LTDA, CNPJ
no 43.971.083/0001-79, com sede na Rua Marino de Vasconcelos Leäo - 122, Casa Unid.
02, Säo Cristóväo, CEP 85.601-377, Francisco Belträo - 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 não empregamds 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 apren diz (a paftir 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 Administraçäo 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) Silvia Leticia Queiroz Benato, Portador(a) do RG sob no 8.443.392-6
SSP/PR e CPFo 049.868.099-11, cuja função/cargo é administradora, 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 contrataçäo, concordo que o
Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : cadastro@comu nelo.com. br

Telefone: (46) 9140-6008

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração 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) Silvia Leticia Queiroz Benato, portador(a) do
CPF/MF sob n.o 049.868.099-11 , para ser o(a) responsável para acompanhar a execução

Rua Marino de Vasconcelos Leäo - 122, Casa Unid. 02, São Cristóvão
CEP 85.601-377, Francisco Beltrão - Pr.

f
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QUEIROZ BENATO CLíNICA MÉDICA LTDA

CNPJ 43.971.083/0001-79 - Insc. Estadual: lsenta
Fone (46) 9140-6008

do Contrato, referente ao Chamamento Público n.o 00212021 e todos os atos necessários ao
cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no
Contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, 26 de Outubro de 2021.

QUE¡
Silvia

BENA ICA M A LTDA
ia Queiroz Benato

Administradora
RG no 8.443.392-6 SSP/PR
CPF no 049.868.099-11

({)

J

Rua Marino de Vasconcelos Leão - 122, Casa Unid. 02, São Cristóvão
CEP 85.601-377, Francisco Beltrão - Pr. 4





laLX
MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADo po p¿neNÁ

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO pÚgLICO N" 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O71i2O21.LIC

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

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

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, junto a sala de

reuniões da prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação

designados através da portariã N' 6.597 de 01 de outubro de 202L Estiveram presentes Ricardo

Fiori - presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e Lidiane Helena

Haracymiw, membros da comissão. O presidente informou aos demais membros da comissão que

o presänte edital de Chamamento Público ficou à disposição dos interessados do dia 26 de abril de

ZOZ| a26 de maio de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de representantes, os

envelopes foram recebidos via protocolo, das seguintes empresas interessadas no presente

chamamenro: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, inscrita no CNPJ no 31.441.115/0001-

45, sob o protocolo no 71304 e QUEIROZ BENATO CLÍNICA UÉUICA LTDA, inscrita no

CNPJ n' 43.97L083/0001-79. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura dos envelopes 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

HABILITADAS, ur pioponentes: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA e QUEIROZ
BENATO CLÍNICA 1y1ÉUC¿. LTDA. Dando sequência aos atos do processo, conforme o item

8.3 do Edital consta "As pessoas jurídicas que não se credenci arem até o dia 26 de maio de 2021

às 11:00 horas, poderão ápresentar sua documentação a qualquer momento, sgndo que o critério

de classificação destes r"iá u data e horário de protocolo do envelope de habilitação, seguindo a

ordem de clássificagão inicial.", como há seis proponentes habilitadas no presente Chamamento

até o presente momento, a empresa A & M CLINICA CIRURGICA LTDArfrcatâ como a 10o

credenciada e a empr"rá eurimoz BENATO CLÍNICA MÉDICA LTDA ficarâ como a 11o

credenciadu no præ.trte chamamento. Tendo visto que o Chamamento Público ftcatâ aberto por

um ano e as empresas interessadas poderão apresentar seus documentos a qualquer tempo para

julgamento da comissão de licitações. Sem mais a ser tratado, enceffou-se a sessão com a lavratura

da presente ata e assinatura dos membros presentes.

(r--k L
Ricardo

Everton

Lidiane

Fiori

e da Silva

Membro

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

E_mail: liciracaótu)tnannet_e_iro.p.¡:goLbr¡ ili_c¡3¡p_0s0-2fi¿n¡au::c!-qlro.nuqy-LL - Telefone: (46) 3525-810? / 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARAN A

cHAMAMENTo PÚnr,lco N" oo2l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2021-LIC

nnsulr¡.uo nB ¡ul,c¡.iunNto n cl¡,ssmlcnÇÃo

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

com base na Lei Federal nâ g.eAAD3 e legislação complementar, torna público o resultado da

licitação em epígrafe. As pessoas jurídicas habilitadas são as seguintes:

o A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, inscrita no CNPJ n' 31.441.115/0001-45;

o euEIRoZ BENATO cLÍNIcA ivtÉptca LTDA, inscrita no CNPJ no

43.971.083/0001-79.

Marmeleir o, 20 de maio de 2022

/)
J.t.',[s L t"'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I l0l202l

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx' Postal 24 - CEP 85'6 I 5-000

f-,null: liElæ¡s@lnannçþir(Lpl:gs,v-Iÿ.-l-tsilaç¡-o-Q?G)rr¡aurrel'rlLqp¡.govþ- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DIÁRIO OFICIAL ETETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,23 DE MAIO DE2O22 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO Nu:1237- 12 Pág(s)

Carteira de vacinação dos filhos até 6 (seis) anos;
Comprovante de matrfcula dos filhos alé 14 (quatorze) anos de idade

ll - Originais dos documentos relacionados a seguir:
a) 01 foto 3x4 recente;
b) Atestado de saúde ocupacional, a ser emitido por Médico indicado pelo Municfpio;
c) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais fornecida pelos cartórios judiciais federal e estadual dos

domicílios onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três meses de

sua apresentação);
d) Certidäo Negativa para Efeitos Civis, do Cartório Distribuidor da Comarca onde resida (expedida, no máximo,

há trinta dias de sua apresentação);
e) Certidão de Quitação Eleitoral;
f) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça - Cadastro Nacional de Condenados de Crime de

I m probidade Administrativa.

- lll - Declarações em formulário próprio a serem fornecidas pela Divisão de Recursos Humanos:
a) Declaração de não acúmulo ilícito de aposentadoria, emprego ou função pública;

b) Declaração de bens e valores que compöem o seu patrimônio privado (a ser preenchida no RH);

c) Declaraçäo de conformidade dos antecedentes criminais;
d) Declaração de não exercer qualquer atividade pública ou privada incompatível com o exercício de sua função;

e) Declaração de Parentesco;
f) Declaraçäo de não incursão em pena de demissão e/ou de destituição de cargo em comissão;
g) Declaraçäo de Pleno Gozo dos Direitos Civis e Políticos.

parágraió único. Os documentos a que se referem os incisos ll e lll deste artigo, deverão ser apresentados na Divisão de

Recursos Humanos até o momento da contratação.

Art. 3o No ato da apresentação dos documentos a que se refere o art. 2o deste Edital, a candidata receberá uma guia de

encaminhamento para a realizaçáo do Exame Clínico, com a informação do local e horário do exame.

Art. 40 O não comparecimento da convocada por este Edital até o prazo de 25 de maio de 2022, resullará em perda

automática da vaga.

Art. 50 Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 20 de maio de 2022

n

o

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO2I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 07 1 I2O2I .LIC

ODE LASSIFI

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 legislaçãó complementar, torna público o resultado da licitação em epígrafe. As pessoas jurfdicas habilitadas

são as seguintes:
o A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, inscrita no CNPJ n" 31.441.1 15/0001-45;
¡ QUETROZ BENATO CLIN|CA MÉD|CA LTDA, inscrita no CNPJ no 43.971.083/0001-79,

Marmeleiro, 20 de maio de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6,597 de 0111012021

Diárlo Oficfal Asslnado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP-

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

Medida ProvisóriaZZOO'2 do Art. 10c de 24.08 01 da lcP-Bras¡l

O Munlclplo de Marmelelro dá Sarantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://www.mormeleiro.pr.ßov.brl no llnk Diárlo oflclal

Página 8
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Atos Oficiais Sábado, 21.5.2022 -N.7.457 JORNAL DE *=Ikfu
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

t. ÎGRMO 
^DtTtVO 

AO CON TR^TO N". 185/202t.

]tnro 
^dlho 

dc ¡úro îo Conkãro n. t85/201t. ¡nrc Ìfcgmntc do(n)
Tonrodo dc trcçrr n" 2ún02t, cclctrrndo cilùc O MUNtCtntO DC SÄO
JORGE D OÍ-STE ôtr cnrprsr CONSTRI,TOn^JJE^

0 MUNICilIO D¡) S,[0 JO[(ìri D,OHre, rqr icdc rdflìnirlhltÝi tr, Áv. Igmcu,28t.
Coilm, dd'dê do Slo ÌìF t) o{il., t\hd¡ do hhr|, Lßcd'r no C.diÍrÈ N.ct¡rñì dñ t0{,MldilocNlJ \ú o rô 7ó.195.¡80ð001.0!. n(tc ntr ßtEsrrrdr Fh h.r.th LE!L^ D^
ItOCll^, tmdlclñ, norôdóñ úo Crtlì 6t9.t¡r0Þ.68 c dr RC: {.430.0úF6, Etdchk c
donlc{llid( ri Àñtrldr tgu$r, loi, 

^dr, 
Í,5, ccrÌo. nr ctdrdc t0 Sùr Àúgc l) Oêildt,R, o, dè

Nko hdo û cñ¡rc{ (;ONSI'ltl,r0ù\ JJti\. on icd! I'r Rtr^ llt^Sti. lr <.lS¡ . Cil,,
85195000. [^llU{O: vlt.^ (l0llì1,. ßs.ß0 do t[ù¡(ù4,tì. ¡¡$itû ilo (til¡rftì N¡cklmr ilo¡c{ii Ìrldio(Nl i. 1J,000..1Â8Ì001.ó1, n(s. uk, $EÉiliil¡ m ¡cu Ènß.ûilfr trpit
lRn^ÌL No(ilJl)nA DO 

^il^tul, 
¡ofidndnr do f i. l?2.iltó.¿?n..(1, d¡;.nk dc!¡I;d!

crt\r R^ l^f)^. aadrÝa /.d'r,¡¡ il¿'lil, 
^t.1 

Ét{R ¡ ( ñnt.rtóN, ttý2î2t, ùtn ntil;þ ¡ a
coNm,tî,tcìo DF. Elmr,ý rÁn.t rotlticlýr.Nlo Dr wtnn, au.iô¡íà¡i.tpÀnl EXI:ctç',k, DE tÀryyu^t..tç,tro (til rEDn.ß NrttÉ.0nrc'ts tt.ttczln¡roi.
t.t ftt.À pun,t. .tDît.tRTE nîßoRToît to ntt.-tclpto DEs.lo tonct: DtolstE.?it.
cfrNfoR¡tc ÞRoJÈfos, pt.lNtLn¡s, oa<'.týEvt? E AtErtrilú,tL Dtìsannuo Et!

^Nl:X(|, 
ú¡khthìo ln lnùút ¿! tù4\r ¡')6:tu2t, ilk1ti¡il. ù\.òil¿ki$ L thnßú,\

EXTRA-To DE DISPËNSADE LICITAçÄo
PROCESSO0l9/2022ì oBJETO: Conkataçåo dr €mpr$s tjtvst Distilbu¡doru de VotcÞ
los Llda, slluado Av Prældents Kônnody,463/501. Centro Sul, CeD 85,660.000. s¡luedâ
sm ools Mzlnh$ - Para¡á, devldam6nlo csdaslrado no c8dâstþ nmlond d; úçrô¡
iurldl@ (CNPJ) n. 75.928.838/0001.49, para revtsåo do8 30,000 tm do v€lculo ¿ot DIâ.
ca BES-2834 ano 2020, em pe¡lodo d€ qaranlla 6nlome descrlt|vo sm anexo-mia o
Munlclp¡o do Sáo Jorge DOesteipr. FoRNECEDOR: DIVEL 0|STR|BU|DORA tjE VE-
ICULOS LIDA. CNPJ N". 75.928.838/000t-49, com 8odo ns AVENIDA pREStDENTI
KENNEÐY 463 501 - CEP| 85660000. BATRRO: CENTRO C|DAOEiUFT Dots Vlztnhos/
PR. CONTRATANTE: Munlclp¡o do São Jorus D Oesto . paraná. FUNDAMENTO LÈ-
GAL| Ad. 24. lnclso XVll, da Ld Fodorsl 8,666i93i VALOR - Rî L062.42 tum mtt ã
sssssnlå o dols rôals e quarenta o dots csnlavos), RECONHECIMENTO: 20;05/2022.
porKollyPôgnussal, Strretáilado Sâúde. RATIFICAçÄO:20/05/2022, peto 56. Leilâda
Rocha, Pr€leilã do São Jorgo D'Oests. Prrâná,

E IERÀ,IO DE
PRESENCIÀL

DE SÄO CONFORME tEI
o Arl, 38, lnc. Vll da Lel o Pregoeko lorna públlæ
do cedams eploEle, em da empreta venccdora

cr¡rñut!_úì tùuutÁ=l¡lrc'¡t¿fi!L
O Frr¡rc hm( 

^dirl$ 
(c (j¡ilho rcm ¡or ùhjch r rr'n$qh do ¡mm ilu \ tÉùmhtxr(ad¡

drcorlnk'u¡s¡nithil"ltsnolllrkh¡¡do.ilk(Ñfú$.hr l6,t:,iol.tstmdþûnßil,o0
ßr ilr \ldncl.ilé l5/ll/¡0¿2L.rccuciôrr¿ tt/fir/Io2L

çl,,Ju,tul^-$:c!-t\r[.-R,ITLuc(Àt . rid\ ilfnni{ chrsd$ iltr (ìuNt¡^ t.o tr',
l¡ll!011, rcrlrc,rt $ lb¡rdr & t,Nçin r" 26,20?t. rlo sldtnoùn!¡ß nrodtnfttñi ¡cÍßálcrr([cidr.il.rctríN ilßh1.ho 

^dltlro 
pcr¡trn(chr.ñ Ýi¡{r,

lì ¡ü.{ùm, il\inJ'ßrn c ilu(iJ¡!, ¡Ìnrnr il ¡N1ctrtc fFrnnný,rh¡, ¡cdtgnh qrn n! lhS viß
Jrlilqlrsor ÉlhrtrrÞ.''ùnr¡,icf.th,.l¡ilrhrtrr.@nr{rc{Ènn,.hrrilh¡ýi,.itrtrrilûr.

SìÕ JÕrgc lì Osr.Í[. lt(1rD022,

Flcando ad¡udicada a prssenle licllaçåo, nos lsrm6 anlorlorss m€nclonados,
SáoJorgo D'Orslo.Pãranå, 19ds malo ds 2022.
0logo de Ollv6kã

Progoeko
Potala n" 2282n022

TERMO DE HOMOLOGACÄO
MODALIOAÐE: PREGÄO þRESENCIAL N'086/2022
OBJEIOT REGISTRO DE PREçOS, OBJEITVANOOA FUTURA OU EVENTUAL pRES.
TAçAo DE sERVIço.FU NERA[, SEeULTAMENTo E tR¡tsr-¡oo. oesrrnotcoñ.
cEssÀo DE BENEFtctos EVENTUAL AUXtLto FUNERAL, coNcEDtoo ATRAVÉs
DASEcRETARTA DE Ass¡sTÊNctA socr¡L pARApessoÀs oue sÈ ÈñcoNin¡ï
EM vULNERABILIDADE. No [4uNtcfpto DE sÄo Jonce o,orsrgpn, cóñpónrr,rË
LEt N'705/2017.
Em cumprlmenlo ædlsposlo¡oAd,38, Vll da L€l 0.666, ds 2l de lunho de tgg3. toha-
.ss Fibl¡ca a homologaçåo do procsdlmenlo llc¡tatório em eplgrále, sendo wniedoia
gmpr$a aba¡xo relôclonada:

I rdn.(.dor I bt. I Vrt'Lt¡t Rl I

Fica 6 €mpr6a v€ncedoE aclma dgscdla, convocada oara asslnalura da ala do reolsko
de prôços, ¡o prazo do 03 (très) dlãs, a contârå pañtràosb pubilcãçáo.
Såo Jo4e DO€ôle. PR, 19 ds malo do 2022,

LEILADAROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
GHAMAMENTo PÚBLIco N" OOZ2O2I

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O71/202I.LIC

. RESULTADo DE JULGAMENIo E CLASSIFICAçÄo
A^cmlssão de llcltsçåo, dslgnada âkavós dð podarla n. 6,597 ieìi ds oulubro de
2021, con bãse na Lel Fedsrôl [. 8.666/93 e l€q¡slaCão comDlem€nlar. lona oúbllco
0 r6ullãdo dô llcltação sm eptgEte, A6 psssoas luirtdtús habiliiadas s¿oãs sø¡jinm:-. A & M CllNtCA C|RURG|CA LTDA, tnscr¡ta ro CNPJ n. 31.44 1. tis/omi -
15i

13,97r.003/0001-79.

l\.låheloho.20ds mato do 2022.
Rlørdo Flori

pr6td€ntsda CpL
Portarta 6,597 ds 01/f0/2021

Êtrn¡to n^n^ ¡uDLlc^çÀo
tnHH(o nnt[(t 

^Dilrvo ^ocoNrR^To DE nNist^çÀo DE sEnvtços ñ"0!¡¿d¡t
. rt,ñg¡iltitúilqhnMÍ¡010!t. pM\f

()N¡R^r^NtF, MtrN(Jrtrr D4^tñtwt.f¡[o.
CONTn 

^l^l)^; 
D^Í,DO, OEROnR & Ct^ t.lD^

lìllill lO: idillrtr dÉ f Mr dú A..',rto. ýt¡hdtr.ililhnrt,
\¡^l.d¡: NrôlrÌû¡ R¡ju,'r r'! çit¡'É Fúrr.cilJr¡, nr{nß ¡..rnt.rdú nuuw¡f"",;iúlpn^zo Drì ¡xrcrrç^o fi v¡ìf\ct¡ At)[rv^tx,: rr. Fd;d; e t¡ (ùrt n66, i (î.h;r ô
DÁl^ OP 

^tSlN^fun^ 
tþ^Dtftvrì, tt J.,iil.J;:o:)

FORo: CohlNdclhmdù[.. hudoùi ¡ûrùrÀ,
[hmok¡d,, r,r il{,r¡[, il. 101t.

IrrtñhI f¡til,
P(kl6¿. ihrnhho

¡trR^ro Þ^R^ ¡unt,K^tl0
tsic0Ro ftRilo 

^ontvo ^o(tNtÍ^lo ttß rRfsÍ^ç.^o DIt survtços f!0rN4ô1,
(rß&ld¡Nr.¡Fhl Nm¡,úm. ¡rrN0

coN t¡ 
^I^NTf: 

¡(rNt( lÿþ DB ¡tÀR[[i!t¡Ro
cr)\I-R^r^t)^: ctfRIC (t'Nrt^t, til! tR^t^riNto Dr ntsliln,s srï,ilr)s,
rNnusrnt^rs tcoMtict^ß DE clt^n[có' lD^
lx) OÙ[ro: ¡Jllvo ù ¡nw d..¡ñ{M. \t¡¡Et¡ (drù¿l..m Èljuil. d. \rr.Þ, Ftó hìJtc dút!tf.

ELIZANCELA ALvTS GOTIES

o^n,Ul f dt0J

srù Joqs DItilt.¡R. tú^15¿022.

LUoúnifr ïiDii;ñÁrJ¡ä-(üñ..;simõi.tÀtHDÁ
rtr,t^ trûtrn ht c^iln{Hr

Et,tz^N(;Et,^ ar,!f:s (0ilns

...vlohßrio dr l"lcitoçîo

(rÌrsfullr0ndo os rcûds do I'nEcd ¡trkt¡co, nlrpilfido nu 
^r. 

57. il
dn i,úl J.ff6jqj. 

^UlOltlZO 
r nromlnçfo do conrillo !¡Jflr¡n¡sniiÝo n" 221102t, nor

millt Íll-.1¡tr8¡l|Ldl6. rcñdo cm lisr i n.crsidñsc dc conr¡nuittrdc ijos robrthos;ré

lil$nrirlE.$ ru Sútr/t)cnnduñ€nk, dc lic¡ùrçó$ phd ns
Fmÿkknch! ncc{rilÌ¡$,

t.Ett,^ D^ Rocff^
INEFEITA

3'TER[10 At]tTtVO 
^O 

CONTR^T0 N".22l¿[2t,

't¡rnro Á¡iltiÿodc p¡îzn no(:onûÌro ilñ 22120)t. tirc ¡nrcgmrtc do(6) hac.rs
l¡cxlgibllidrù n'8/2021, cclchrndo cilrr O MtjNtctptõ nD SÃó ,toncD
D OESTE c ¡ cñFrct¡ L^BOR^TOIilO Dti 

^N^L|SES 
CL!N|C^S

OERTOLINI LTDA

o iluN¡(lHo DE SÀO J0RC[ D'OESI'Ë. coil Ýdc adñilrkhrh¡ un,r*. r*.,- r¡r
ftnrh, ddiúc dL S[o tnryc D (tr., Í(ñ!i, do nirun¡. ii(¡il, no (¡drÿru Nirb^Ì d; rBho
iuilúlce(Ntl kh o n',76995.tt0/0mt.0t. n.rc dr E0Ércillr6 Fili t,(t¡¡td LflLÁ D^locll^, hdilkti, ¡{rrd.ñ du (:Ir:ot9,%t.tw(r c dô RC:4,1:0.fi,t.6, Eildc¡tc.
dn'iicilhdr ri 

^Enldr 
leù\r" l0¡. 

^ßo. 
tnJ. (.nkn. ni rtdrJc ilL sùr tTc l).od.f,R, r. ù

.urh hdô i lmFcs t,^[OI^]0ilO DE 

^N^Ltstis 
CLNTC¡S utntbun¡ Utrr..o,

ludc 'u Rll^ (ON(:(tltl)l^. 8157J000 - ¡^tRRr,: CtNtno. S¡o ttrN
d(Èrcfll, [rs'[ù no Cûdrh N'donil d¡ t'ß$i ¡rtdiú(:Nt', n" 7].{r.soto@t.0t. il$i.
ib_r.nrcaitidi Fr !.tr rc¡rc{rhnß kgd. ilrlt^ tt[RTOt,tNt C^RDOSO, ¡idrdod!) do
C¡f: 0!5.076.1ó9¡0, dnilvûilc doitiliù (ï\m^T^D^. re-h.út tý ,;qhil ¡ilÌü.
^r-lïlhlì ' Co¡rñb F ¡¡¿{2t._r¡,y', r¡lcù, t t eNfilÁtt<..trO oL ffi?nFJ,t
EspF-ct1t.tz4DÁ pARt Rut,tzt|Ão oe rx¡ilrs t¡no|t¡oni¡ts nogwncos
-íos us|tntos Do srsfEil,t úNtco DE sÀúDE -sus,.t¡Eyotooffirc¿¡linn¿oosprLt Ír:cnEflnH DE sÀuDE, sENDo e!Ë À Ft¡.tltzÀc)o DE col¡:t2 Do
ýÀT|:nt,n. hlu nE4LtzÁç,h Dos tix,ÊttL\ DEtF-R.l Ítìi DLßtÀ Dï sÍGUù-nÁ /
sExT¿l-rEtE,t N.t SEDE Do MUNIaÌn DE sÃo loRçE D oEsTÈ.pR, Eil Loctt-motìto E ) ENtnEG,t Dos rßuLtÅDos JUNtv o fli\nto ÿttNtc!ptL DÊs/ùDt:,
Cn.4llAttENTO PLtDl.lCO ý 0n02L oilÍùútô ú tnt{!, ûtcrtttitùhil. - N. S1)0: !.
ilttdlúilr tt diltditú! x .hlrthß lqitnt.ll

crÁ.[i('rÁlRufl RÁ=Do-onu.To
O Ffrc1!mô.\dilhód{ C.ntrrrok.ì FrÕqlro i thftüçlD¿o Fßzod{ rtgkhtrúuçù,
d¡ !oar¡gìnirion'¡ID02l cdÉhndoùih r{Fdc!ûi |?¡D,IDI.nil$xrio,nKno âi.¡. :h/crcilrçio dðh do kg!¡nrc iloÿô trdodsil{ ff/t[/:021.

(ÈdlLl,ÀlflÙlNllå--RÀTj-[tcåcÀo - tdJ!¡ dcñrtr dùFul¡s do coNfn^to n"
22A0Il, ÉbÈñt !ô l'û6!ô lñcil¡lh¡lldid. il! 8/:0?t, nn. .!n?.t[.n¡r.nt. ,rodtf,c[dor ¡cttr,¡ll.Þç¡cr il.ofünl?i d6t. T.rnr 

^iltthu 
Í.r¡'dnc(dn m Ýtßri,

[ Þd.r¡Nil ñriñ ¡ßhr. Àlnililoi, frnn.m o irrcik hsrñr¡¡cnb, rodiskt ch 02 (rtuñ,) virr
dc Ißùd rnrc fùnÈ n¡6 uú ø (fc¡þ, ¡trilrftnE cNn rr hf(,riltrhrr nt¡h;.nrilnrd¡r.

ßr¡il nttotLrJ,D,\
ilÙl^lLxnrtllnr Doril¡H^t_tfft*xr^

SdôJorsc l)'Ocrc ' I'iloní - lúl0J/2022.

puELtcAçÀoDEpREços REotSlMoos:pRgoÃo pRE3ENctALN.,80zo2z
O Munlcfplo d. S¡oJorg6 O Oc!t!/pr,Ötrão G€rGnct.dil ó Stnma dc RætltE d! pE6!.
com Þõ!? no m. !5 d¡ Lêt Fèdcnt î.'8.ææl c pstnorcr rrtara6cs]tO rcdcrain.í
10.óð/2m2, 0rælo Fdêrel ô.'?,!ü¿Ot! ! Dê;êb Muntctpãt n.¡ n mrnOoe, ioru
públlø olelRagtaÿo d! pngor, oblaüvåndo a fuüm d rvanturl Þroltaclo d. mñtcô
tuñoEli lrpull.m.nto ! hr.hdo, dodho ! conc.¡¡!o d. brn.ùbr .i.ntuôt ruÍio
lu!!l¡l, comcdldo rhvar d! rlcrutrñ! dr 

^r.tt0not! 
Socht Þrn or¡¡o¡¡ ái¡l ii

.ncontâE.m vuln.r.ùiltdrd., ño Muntctpto dc ttoJoq. D.Ortitpi;onfom.i.t n.
7l_t2017.- åhv& dâ Àto dè Rco¡ttro dê prêço! dccdrart! do Èrêg¡o préêndd

@i¡ãæ-Eãõõi¡miámim
o! dêF6 6gtfado! Fd@
h[p/m!]çtgÊ.ç40.br
3lo Joro. D: OcltdPr. ã0J¡2022¡LEtu oa RocHA:prcfdtá.

Y^l.oX: O $lorNil r.qtuúJ.,..N b,. in tidk. do rMC.6nrùhù nor úiftilß It (d.æ] hrsll¡,ú!ra). rilr¡dd o r,ild ùihid. dr ¡.idiJ¡¿. ¡17,{^ (duhbr ( qil!Éih G ltc Nlh. n¡nir¡
d t.k.dúv6' ¡n rt:7¡,nrúrÈil¡!. Er.rbc¡lil,Ètrrc tr¡d1.-r,..1. sr.,r". qì,r mrñ.úi rn nt ¡f,tr9,t0 rqùJÈdù !(f¡(1 

'dt 
c frnwil^r. d.4ñÝ. NJh. dñúßnh c6ii\dr. 

^r¡rÝ kfi (F Ìs Jr I il!,ft tiptrhñrr . ctñqf(nr! . or ñ¡r . riirr . q*., .¡ì, p. . rr,¡. ,Llt ûri¡.r Dùa
nn^to DE¡xtcuçÀO I ÝtotNctt ÁDtltÝ^m: ¡cto rfod6 dÊ t, (&¡rt mð6, ¡ ci¡tr, dó

il ([ ôttn1¡r¡ ¡ûq:, df D J.ñilo¿. tnì].
tr,\ r^ D[ ÀsslN^trtr^ lÐ 

^D,Itv(ì.¡0J. 
úildJ;]0rt

FORO: Comm! drlí¡nrtù[., Eild.¿ô ¡ñnn¡
Ñrñn.k¡rù, :0il.ß¡h,i. 10!t.

¡¡utohLt,l.il
nEÈft.¡. thfttdþ

Þ.

Ix]n^m F^n^ilrnt.rc^ç^o

^l^ 
Ds RR¡StioDMRf,cs N. t!¡.:o:2

rRrr¡ÀoHHnòN(x)¡¡0t.,Í21
l(,Niel¡to DE Àt^RÈtfl .fi Ro
rll&tNil^ nuE m couru fURHR^ D^ S|LV^ SEiV|(OS E OOi^9

M¡mßlr¡s, :0drhil.d.:0:¡,
LclonÍi¡rlßl

PÈÍcñù ltúfttlñ

@ PIìEFI'ITUIù D'OESl-E

Avtso DE LtcrTAcÄo
MODALIDADE PREGÀO EIETNö¡IICO t.¡" gZiZOZZ

g_yy$-lp-" qg São Jorgo 0 O6lo.pR, åviss ffi tntôr$sados qu6 tarà r€ailzôr no dla
2llD6r2022rlá æ 08h30mln, a aberturs da ilcltação na modafld;de preoão Êtokônlco,lÞ ¡,lerEr Preço Por¡lom que l€m porobjelo Regislro de preçæ, obJellva-ndo a lulura ou
Mtual ãquislçåo do dlelæ 6lerals ffi pâcì€ntôs al€ndldos p€lo s€ry|ço púbilco Mu-
niÐâl de S¡ude, @m onlrega frælonðda ¿onloms necersldads o môdb;lË soilcltãcåo
da Sselarlã Mun¡dpal de Saúd€ do Munlctplo do Sáo Jorg€ D'Oesto . pr. , Ab€diÍo
dð prcposlæ o Ræeblmtrlo dos lsnæsr ã p€rilr das o8h3¡mtn do dia 2t d€ lunho dê
2022, m endereço elelrônl@: ww.0oÝbr/compras/Dtbr. Edilalna lnleorâ: å dliDôstcÄô
d6 inlü6sad6 na Dlvlsåo de Llcltaçó6. no mesmo endueco. lnloñracôes åomále-
m6nld6 al6vó! do l€lefono (16) 3531.8050 o no sllet hilDt//mw.pmslofoá.Droovbiou
alrâvé6 do 6lts:w.govb/æmpras/pl-br São Jorg€ D,0ost6.pR, j9/ó5/ã0¿2.-Le¡ta d¿
Roch6- Pref€lls. Dlogode Otlveka - Prsgoeho

_TER¡,to DE HoMoLoGAçÄo E AoJUDtcAçÄo otspËNsA DE LtctTAçÄo 122022
o_ MuNlclpto DE PËRoLA D,oEsTE, Eitsdo ¿o pam¿, lm¡ro io iñËi-i"
75.924.290/0001-69, nests ålo rep¡oB€ntado pelo pnlelto tr¡unlciml. em otenã àxerci
cro de seu mãndalo e funçôæ, o Sr EDSOM LU|Z BAGETT|, reitdenls ä domlclilado
¡a_R!á-Maiool Rlbas, nô 22, nosla cldãde, podsdor da Cédula ds ldenlldade sob nà
3.719.625.8.SSP-PR,CPF n0629.393.609-4¡.
HOMOLOcOI
A DISPENSA DE LiC|TAçÄO N" i2nO22, r6tôrenlo à ContEtacáo do;mor0!6 ftoecte-
llzãda para fomeclmonlodoólæ lubril¡cant€ oarô æ maoulnas iesad¡¡ dã Mrntcri¡¡ ¿.
Pércla D'Oeslo- Estado do parañá, satistazendo a n6æisl¿a¿éda Secret¿¡amuítaoar
ds swlç6 RodoviåñG e da S€cr€tårla Munìcipat de Agdculura e ireto Anblente. i/il.
IÞando r6curs6 d6la hunlclpslldãde, ao pa¡eær dã AisMrta Jurldlcå o, Comt;såo
0s LEn6çoes, com b8s€ no ad.24, lnclso I da Let ¡0 9.666 d€ 21.06.93 o ail€râcðås
posledores, para a E¡ecução n¿ foma tegal peta empre JLl COMERCTO DE CbM.
BUSÌ|VEIS LTÐÂ, p6soô lu¡td¡ca do d¡rdto ö¡¡vado,ìom su; se¿e sàfainãÃrenlãà
Erãsilla. n0 756. Balno C€nùo, na cldade dr pórola D.Oqte, Estado do paraná, CEÞ:
85.740.000, ¡nscrllo no CNPJ sob no 26.200.i00/000i49, n$to ato ¡eoroô€nkd; mto
Sr. Jqá_o P_aulo-Zilto, podadorda cåtutâ d€ tdenfldade n'A¡O¿.¡¡l¡ _ éSÞñi,lsã,]iõ
no CPF.n" 059.721,049.70 rfftd€nte e domiciltado na Rur ¡o¡o Sat¡sta Silraióå. ni
308, Balro Centro, ¡a cldãd€ ds pranchfia, Êstado do pqana, Cep: gS.zìó:0{ä. 'd;-

clarada vonc€dora dos llem 01. 02, 03 € 04 pelo valor ds R$ j2,170,00 (dêz0ss6tà mil
cenlo o solenla 10o16),

Párola 0'Oôsl6iP[ 20 d€ Malo de 2022.
EDSOT\¡ LU|Z BAGET'I.

Prefollo l\¡unlclpal

N 55t2022

u prc$ntê r.mo Irm por obllto o ..lquiltÞdo do vltu oor rogro
LOTE 1 - |TEM 02: MAMÀO FORMOSÀ {KO);dc Rt ô.70 (sct! r6et¡ 6
rdenlr cèõrãvo!), p.rr Rl 0,01 (!êtscálr a oitcnþ ô um edtavo).
LOTË r - FEM 13: AAfÀrA trcLESÂ (KO);dè RS 2.OO (ddliêat¡ 6
!rr_!cnÞ 6nt¡vô!), påE R¡ 1,00 (ùé! rc.r! ô nd.nt! €nbúo!).
LOTE I - ITEM ð3: MANGA TpMI4Y (KG);d! R' 3,51 ([é¡ EâIs o
dñquêñh é qu¡to@nhvo!). paG Rt 4.10 (quãho rcât6. dlicêntEh!}.
LOTE I - |IEM 66: M6t!o âhrrcto (Kc[.dË RS S,3O (r6s rcat, ! rdnr:
rËnr.6!), pa.â Rt 7,10 (s!tc .cåb 6 dozÊñové c6nhwi).
LOTE i - lfEM 37: CEEOU {Kc)i,dr Rf 3,32 ltÉs rc;t, c ùht¡ o dot!
cÈnl¡6!), prr R¡ 6,01 (ctn6 rc¡t! 6 um entawì.
!9-r-! ! - rT€M t2: BANN^ C^ruRRA (KO)i. d; R3 2.6Ð (dot! r!et3 è
sÊrsêñtâ.ã nd. æntâvor), paþ Rl !,õ! (ra. rc¡b. dnqucnb ô dñ6
LOTE R3 3,1ô (ùê! rcát! e

latmo dillvo:

FRÀNGo (moldo) (KGLid! R¡ 16,45 (d.z€ssels r.âts e quar€ntâ ê
cln@ conl¡vos), pare Rl 19,48 (d.zenov¿ r6ât! o quår€;þ ô oilo
ænlårcs1.
LOÍE I - llEM 0tì ôLEo VEcETAL;de RS B,g9 (oÍo rcets ê
nownlá e novc ænlavogl, peE RS 10,ô0 (d!z rcãfs ! $rrênlã o

sê0ulnl6s
LOÌE I -

produlo!ì

lrEM 20: (KoLd. R$ 23,20
30,10 (ldnl. rcáts !

cenhv6).
- ITEM 34:

quarenla

LOÍE 1

BOVINÀCARNE MoIDA

por 0o

(vlnla hå! rc¡13 øntevos)!vlnl! p¡E

DECARNE FrLÉFRÂNOO: PEIIODE OE

lntrlE;.d. RS
p¡6 RS 44,01

dePEZO

vlõ¡ndá
lrFtazo

ert@cS
æt0t2î21

0t

d! Oúhr ¡ttdô r¡.ì ;;
loÉüdoilr.r ¡úbll@ di chh& J. ñrmrk¡;.¡tr
silFefilr¡ú\ i killá(lo dor ¡.þtir6 {dt6 Jc

^'r.nhnrd. 
d. gut. (Àtcto.Fht:

r) (oiì¡úh![ñ ð d9rhil^dr do rcn.d,:
Ù, (iil¡E çio il. M?lo¡h 6r' S¡'ì.r¡ ihi . Ln\i. ùtrtkñ r
(olc(rdõ dr Md.flr ilm¡lñ ilF ¡¡. ¡..q,a,
o tlchdiltrd.i ñilor.t4 JÃilinhilh. qFhFdd. FÈr¡ç¡ó

il)^rrnhr¡dròdothllw:
.) 

^l¡¡[hñro 
d¡ 8oh dr itrtrrýf 

'ñ;[í.tur . lhnÀ.r, ù lñt Fm Eld. Jñ r.L;û,

lcfho dlllw: f ERMO RECOMPOS|ç^O A AtA D¡ REO|SIRO DE PREçB
N!.2il2022, Èlc t¡leqrante dolaì pf6ãonô8¿022

çoñEtãnIã:

Obiêlo: r.mo ram poroD,eto 0r.lqotllbrio do v¡lordos srgulnles

(vlnle c lds realr c vlnh 6nlãvos,, paÞ
ollanlã otas ønl¡rc!).
LOTE 1 - ITEM 3ti CARNE EOVIN^| tn nârutr rm pcdeç¡! (KG)Ldê
Ri 27,16 (únt! ê rêtê rcEt! c qurnrc centtws¡, paia Rt33.73 (ilnt6
êhê! Eel!e gatcntâ c lrl! ænt.vor).
LoTE I -lfEM 32: CARNE BOVjNÀ: ln nátur¡ ôm pedaç¡s (Kc)j_de
Rl ?7,15 

(dnlô 6 !!le r.âle . qulnz. c!ntevo!), pãh ng 33.73 (i;int¡
o Íè3 rols ê stenla e ltê! ænl¡ÿoi),

MOIDA (Kc)i_dr RS 23,20
Ri 28,ô3 (ünlr ! ollo rêãbo

plodulos;

LOTE I

prcScnÉ

- lfÉM 30: CÀRNE EOVINA

dc
vloéncle

o oPOr

de

EXTRATO DE OISPENSADE LICITAçÄO
PRoCESSO.0l8/2022; oBJETOT Contrataçåo da ompr$a'possa(o & possalto Ltda,
Rua Unlåo da Mloda, 37, M¡nlguacu, æp 8560i.S86, siluada em Franc¡sco gothão
Estâdo do Parâná, devldam€nt€ cad0slrådo ¡o cadãslro naclonãl dô Dsssoa lurld{c;
(mpi) n0 72.150.550i0001-06. psra aqu¡s¡çáo d€ teste ráptOo para denjue NSL:ìtsìn.
do al€nder a demanda de paclonl6 atendldos peto sruiço pùblco, teðtes paa serem
enlreguæ e ruallzodü nô unldade de s6údo, por profrsdonal Drögdo do MunlclD¡o dê
Så0 Jorge D'Oest0Fr. FORNECEDOR: POSSÀTTO & pOSSAnô LIDA. EppCNpJ
N'. 72.150,550/0001.06, com sed€ na RUA UNIAO DAV|TOR|A, 37 CENTRO - CEp:
85605-586 . BÀlRROr MlNlcUAçU CI0ADEruF: Franctsco BeilråopR. CONTRATAN.
fE: Mulclplo de SãoJorgs D Osste. Paraná. FUNOAMENTO LEGAL: Art. 24, tnctso
lV, da Lel F€deral 8.666i93i VALOR - Rg 3.090.00 flrês hit e novenla reåtsì. iìEco-
NHECIMENTOT 20/0Sn022, por Keily paonussat, Sdcretária d€ Saúde. RAIíF|CACAO:
20/05/2022. pôlo Sra. Lolla da Rocha. Pr€feita de SãoJorge D'O6ts - paraná.

OBJEToT o
EXIRATO DO

0ãsl6 - Pr.

n'3912022.


