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Prefeíturø Munícipøl de Mørmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Bøírro:

Cídade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7L390 Døta do Pedído: 2610512022

NICA FELIPE DEMARTINI LTDA

4620861 9/0001 -97 Típo de Pessoa: l-1

Número dø Cøsa:

FLOR DA SERRA DO SUL

8561 8-000

Faraná I

Entrega de envelope para credenclamento no Chamamento
Prlbllco n'00212021

Felipe Demartinl
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CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CNPJ 46.208.619 I 0001-97

REQUERIMENTO PARA INSCRIçÃO NO CREDENCIAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - Pr.

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
ATUAÇAO JUNTO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MÉDICO CLÑICO
GERAL objetivando a prestação de serviços especializados, nos termos do Edital de
Chamamento Público n" 00212021, divulgado em (data da divulgação).

Banco no 001 Agência n" 1391

C/C no: 17.381-9

Item Qtde Unid
Medida

Descrição Valor Unit
Mensal

0l l2 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

Flor da Serra do Sul- Pr, l1 de maio de2022.

Clinica Ltda.

Rua Rene Francisco Damo, 333, Centro, Flor da Serra do Sul - Pr. CEP 85.618-000
Fone (46) 3565 1286 e-mail contasul1463@gmail.com

I
(

Razão Social: Clinica Felipe Demartini Ltda
CNPJ: 46.208.619 / 0001 -97

Telefone: 565 1286
E-mail: contasul I 463(ôemail.com
Endereço: Rua Rene Francisco Damo no 333
Bairro: Centro
CEP: 85.618-000 Cidade: Flor da Serra do Sul Estado: Paranët

+
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GoNTRATO SOCTAL DE CONSTITUIçAO DE SOCIEDADE EMPRESARTA LIMITADA
UNIPESSOAL

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FELIPE DEMARTIN¡, BRASILEIRO , SOLTEIRO, medico, nascido(a) em 2510111995, no do CPF 093.120.659-63,
residente e domiciliado na cidade de Flor da Serra do Sul - PR, na RUA rene francisco damo, n0 333, CENTRO, CEP:
85618-000;

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

cLÁusuLA r - Do NoME EMPRESARIAL (arr.997,ll, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial:CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA, e usará a expressão CLINICA
DEMARTINI como nome fantasia.

cLAusuLA il - DA SEDE (arr.997, ll, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA RENE FHANCISCO DAMO, nc 333, CENTRO, Flor da Serra
do Sul - PR, CEP:85618000.

cLAusuLA ilt - Do oBJETO SOCIAL (art.997, ll, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:AT¡VIDADE MÉDICA AMBULATORIAL
RESTRITA A CONSULTAS, ATIVIDADES DE APOIO À AESTÃO DE SAÚDE,ATIVIDADES DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UN¡DADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, ATIVIDADES
DE ATENDIMENTO EM PRONTO.SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A
URGÊNCAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de
ATIVIDADE MËDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE
SAÚDE,ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO.SOCORRO E UNIDADES PARA
ATENDIMENTO A URGÊNCAS, AT]VIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nq 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
CNAE Ne 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências
CNAE Nc 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a
urgências
CNAE N0 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

cLÁusuLA tv - Do Nfcþ DAs AnUDADES E PRAZO DE DURAçÃO (art. 53, lll, F, Decrero n'f .800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 2910412022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

cLÁusuLA v - Do GAP|TAL (ART. 997, lll e lV e ART. 1.052 e 1.055, CG)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nomÌnal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo únlco. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Qtd Quotas Valor Em R$ %Nome do Sócio

30000 30.000,00 100,00FELIPE DEMARTINI

100,00TOTAL: 30000 30.000,00

+
(
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coNTRATO SOCTAL DE CONSTTTU|çAO DE SOCTEDADE EMPRESARIA LIMITADA
J : UNIPESSOAL

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

ct-Áusuun u - DA ADMrNtsrRnçÃo (ART.99z, vt;1.013,1.015;1.064, cc)
A administração da sociedade será exercida pelo sócioFELlPE DEMAFTINI que representará legalmente a
sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestã9 pert¡nente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienaçäo ou a oneração de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

cLAusuLA vll - Do BALANçO PATRIMONIAL (art.1.065, CC)
Ao término de cada exercício, 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 ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

cLÁusuLA vilt . DECLARAçÃO DE DESTMPEDTMENTO DE ADMINISTFADOR (arr. 1.011, S 1" CC e arr.37, il da
Lei n" 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da !ei, de que não está impedido de exercer a administraçäo da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE OUOTAS
As quotas são indivisfveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,.
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA XIV: PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nc 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 4e do art.
30 da mencionada lei. (art. 3c, l, LC nc 123, de 2006)

(

l[ \



,I 119¿
Páglna 3 de 4

CoNTRATO SOCTAL DE CONSTTTUTçAO DE SOCTEDADE EMPHESARTA LTMTTADA
UNIPESSOAL

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CLAUSULA XV. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Flor da Serra do Sul - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-
se a qualquer outro por muito especialque seja, 

i

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

Flor da Serra do Sul - PR, 29 de abril de2022

FELIPE DEMARTINI
Sócio/Administrador

0
(

+

I



MINISTÉRþ DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocralização, Gestão e Govemo Digital

Secretaria de Gpvemo D¡gital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSNATURA ELETRÔNrcA

Certificamos que o ato da empresa CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA consta ass¡nado digitalmente por:

118v e
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CPF/CNPJ Nome

09312065963 FELIPE DEMARTINI

k \
\

{

CER!¡FICo o RBCISInO W 29lïll2ù22 17:37 8oB lr" {1210?12563.
PRoIþCO¡O: 222792590 Dý 2910412022,
cóo¡eo o¡ n¡e¡¡¡ctçlo: l,22054t3427. cxpat DÈ SEDE: ¡6208619000197
t{IßE: 11210?12663. COll EEIlos Do REGIgIßO s¡ 29lýll2A22.
C¡.INICA EELIPE DEûRIItrI LmÀ

JUGEPAR
l,Ei¡¡fDnO llÀRiCoS nBÿgEL BISCÀIÀ

s¡cn¡¡Án¡o-c¡n¡¡
eqrnaafacil. pr. goÿ. br

A vðlidade desÈe docunento, se Inp!e96o, fica sujelto à conprovação de sua autentlcldade no8 resPectivoa Po¡tai6,
fnfornando geus respectlvos códlgos de verj.flcaçåo.



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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SANTACATARINA I

QR-CODE

LI

Documento assinado com cenificado digital em conformidade
com a Medida Provisória no 2200-2l2OoL. Sua validade poderá

ser confirmada por meio do programaAssinador Serpro.

As orientações para ¡nstalar oAss¡nador Selpro e realizar a
validaçäo do documento digital estäo disponíveis em:
< http :/ 

^,ww.serpro. 
gov.br/assinadordigital >, opçäo Validar

Assinatura"
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NUMERO DE TNSCRtçAO

46.208.619/0001 -97
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCR!çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

29t0412022

1508

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

(NOME DE
CLINICA DEMARTINI

coDrGo E oEscRtÇÃo DA ATTV|DAOE ECONoM|CA pRtNCtpAL

86.30-5-03. Ativldade módlca ambulatorial restrlta a consultas

PORTE

ME

coDrGo E DESCRTçAO DAS ATTVTOADES ECONOMTCAS SECUNDARTAS

86,10.1-01 - Atividades de atsndimonto hospitalar, exceto pronto.socorro o unidadê6 para at€ndlmento a urgânclas
86.101-02 - Ativ¡dadês dê atondimento em pronto€ocorro e unidades hosp¡talares para atendlmento a urgências
86.60-7-00 - Atividades de apolo à gestão de earlde

LOGRADOURO

R RENE FRANCISCO DAMO
NUMERO

333
COMPLEMENTO

CEP

85.618{r00
BAIRRO/DISTRIIO
CENTRO

MUNICIPIO

FLOR DA SERRA DO SUL

TELEFONE

(46) 3565-1286/ (0000) 0000.{,000HYL( :RAZZOCONTABILIDADE.COM.BR
ENDEP

206-2 . Sociedad€ Empresária Limltada
E

CAOASTRAL

29t04t2022

UF

PR

ENIE

ATIVA

\provado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

imitido no dia 0210512O22 às 07:53:27 (data e hora de Brasflia).

DATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

Página: 1/1
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Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

SECRETARIA DE FINANçAS

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

15t4
Data: 09/05/2022 10h'l7min

- 
Número 

- 

Validade 
-I sre I osroorzoez ì

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA CNPJ: 46208619000197

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovação Junto à

Mensagem

Finalidade

Certificamos que até a presente data näo constam débitos tributários relat¡vos à inscrição
abaixo caracter¡zada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a perfodos compreendidos nesta certidão.

lnscrição

Contribuinte: ilo4. CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA
Endereço: RENE FRANCISCO DAMO, 333 - Baino CENTRO - CEP 85.618'000

Código de Controle

A validade do documento pode ser consultiada no site da prefeitura por meio do código de controle informado
http://www.fssul. pr.gov. br

ÉFlor da Serra do Sul(PR), 09 de Maio de2022

Rus: Joåo Arlsl, 1 l5 - Contro
Flor da Sora do Sul (PR) - CEP: 85618000 - Fono:¡16Í!5651'132

+
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 02670770049

Gertidão fornecida para o CNPJ/MF: 46.208.61910001-97
NOMC: CNPJ T.IÃO COT'ISTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ¡CMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 06/09/2022 -Fo¡necimento Gratuito

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

+
W,hra 1 ds 1

Emludo vla lntemet Públiæ (09/0ý2022 10:24:19)
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M¡NETÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA¡S E À DÍUDA
ATIVA DA UNIÄO

Nome: GLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA
GNPJ : 46.208.619/0001 -97

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/irfb.gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t1Ot2014.
Emitida às 10:13:49 do dia 0910512022 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 05/1112022.
Código de controle da certidão: 6D77.578F.AAZB.DgD5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

"û (
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CÁ.I;lá
cArxA Ecor.¡ôMrcA FEDERAL

Certificado de Regularid¡de do FGTS -
CRF

Inscrlçåo:
Razåo Soclal¡
Endereço:

46.208.619/0001-97
CLINICA FELIPE DEMARÎINI LTDA

R RENE FRANCTSCO DAMO 333 / CENTRO / FLOR DA SERRA DO SUL / PR / 85618-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição gue 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 cobrang de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devldos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/OS / 2022 a 07 / 06/2022

CeÉificação Número: 2022050909081495253700

Informação obtida em O9/O5|2OZZ 10:16:53

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

Ê
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CERTIDÃO

PODEP. JI,]D:]CIÁR]"O
. tJS'1,' i il1å DO '.lRAL',Al-,i-lr-)

NEGATTVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NoMe: CLTN]CA FELTPE DEMARTINI LTDA (MATRIZ E FILIATS)
CNPJ : 46.208.6l-9 / 000L-91
Certidão n" : ]-4132702/2022
Expedição: A9/05/2022, às L0:26:50
Val-ídade: 05/lI/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçäo.

Certifica-se que CLINICA FELIPE DEMARTINT LTDA (MATRIZ E FILI.AIS) 'inscrito(a) no CNPJ sob o no 46.208.619/00OL-91, NÃo coNsTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhístas.
Cert.idão emitída com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaçäo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2017 e

13.46'l/2017, e no Ato 0I/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados consLantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunaí s do Trabal-ho .

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fí1iais.
A aceitaçäo desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tríbunal Superior do Tra]:alho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAç.ãO IMPORTAITTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, íncl-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciáríos, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico do
TrabaIho, Comissäo de Conciliaçã.o Prévia ou demais títulos que, Por
disposição legal, contiver força executiva.

"!
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V* Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁI{þ

JgglEPAR

CERTIDÃO SIUPLIFIGADA

Sistema Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINHEM

Certiflcamos que as inlormaçöes abaixo constarn dos documerìtos arquivados

Prolocolo: PRC221 1 260490
Nome Empresar¡al: CLINICA FELIPE DEMAFTINI LTDA

Nalureza Juridlca: Sociedade Émpresária Llmltada

lnfclo de Atlvldade
2910412022

Data de Ato Constltutlvo
29t04t2022

CNPJ
46.208.61 9/0001 -97

NIRE (Sede)
41210712663

Endereço Completo
Rua REñE FRnñCISCO DAMO, Nc 333, CENTRO - Flor da Serra do Sul/PR - CEP 85618-000

O' r Soclal
AtN,¿ade médica ambulator¡al restr¡ta a consultas, Atividades de apoio à gestão de saúde,Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e

unidades para atendimento a urgências, Atividades de atendimento em pronto-socono e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

Prazo de Duração
lndeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Capltal Soclal
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Capltal lntegrallzado
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Dados do Sóclo
Nome
FELIPE DEMARTINI

Admlnlstrador
S

Térmlno do mandato
lndeterminado

CPF/CNPJ
093.1 20.659-63

Espécle de sóclo
Sócio

Partlclpação no capltal
R$ 30.000,00

Dados do Admlnlstrador
Nome
FELIPE DEMARTINI

Térmlno do mandato
lndeterminado

CPF
093.1 20.659-63

Sltuação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Ato/eventos
O9O / 315 - ENOUADRAMENTO DE

MICROEMPRESA

Úlilmo Arqulvamento
Número
20222792590

Data
2910412022

nesta Junta Cornercial e são na data da sua

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05i2022, às 16:40:23 (horário de Brasflia).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresalacll.pr.gov.br, com o código 5FGJGFVg.

r ililffiililililrilrlllil[lljril[[iluill lllilffi llllil

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral
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TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTIDÃO DE DlsrRlBUtçÃo - FtNS GERAts - cívEts - ESpEcÍFtcA - NEcATtvA

certifico que revendo o..Iy9.t,.1"t9m3s e arquivos de distribuição cívEls, ESpEcIFIcAMENTE: FALÊNclA,
coNcoRDATA, REcUPERAÇÃo JUDlclAL, REcUPERAçAo EXTRAJUDIctAL. desta Secretaria, verifiquei
NAO CONSTAR nenhum regiltro contra:

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CNPJ: 46.208.6 1 9/0001 -97

Local da Sede: Flor da Serra do Sul - pR

Orientações:

Esta certidão NÃo APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
são apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema lnformatizado ieferente à comarca dõ MARMELEIRo
Não existe qualquer conexão com qrralquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A confeiência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certiclão.
A cerlidão em nome de pessoa jurfdica considera os processos referentes à matriz e ås filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. go, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona goTgnle o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuÍdo e solicitar umã CÈRftoÃo DE oBjETo E pE.
A Busca de MIcRoEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDtvlDUAL abrange tambénr a pessoa fÍsica

MARMELEIRO, 9 de lt(aio de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
Distribuidor
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458.V
CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CNPJ 46.208.619 / 0001-97

DEcLARAÇÃo nn RESnoNSABTLTDADn rÉcNrc¿,

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação
vigente declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a uencer a
referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Flor da Sena do Sul - Pr, 24 de maio de 2022.

Assinatura sável legal

RG 125391710

Rua Rene Francisco Damo, 333, centro, Flor da Serra do sul- pr. cEp g5.6lg-000
Fone (46) 3565 1286 e-mail contasull463@gmail.com

\
,l

(

{

NO Nome Especialidade CRM no Data
Registro

Assinatura

0t Felipe Demartini Geral sc 32791 20/0s12022



ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR

DA SERRADO SUL
SETOR DE TRIBUTAçÃO

MUNICIPAL

EmpresaÞÞFacil
159ø

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número: 82712022

Nome Fantasia: CLINICA DEMARTINI

Razão Social: CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CNPJ: 46.208.6'1 9/0001 -97

Inscrição Municipal:

Atlvidade Prlnclpal: 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (Não exerce no
endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 86'l 0-'l/02 - Atividades de atendimento em pronto-socono e unidades
hospitalares para atendimento a urgências (Não exerce no endereço), 8610-1/01 - Atividades de
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (Não exerce no
endereço), 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Não exerce no endereço)

Munlcípio: Flor da Serra do Sul Endereço: RUA RENE FRANCISCO DAMO, 333, CENTRO

CEP:85618000

Local e data: Flor da Serra do Sul, terça, 03 de maio de 2022

Venclmento: sábado, 14 de janeiro de 2023

GILCÉIA INÊS CENATTI
Setor de Tributação Municipal

Observação

Código de Autenticidade: 22XKJ2G3DX

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GILCEIA INÉS CENA]TT

Esse docurnento deverá pennanecer exposto ern ìocalvìsivel no estabelecimento empresarial
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CÊrlifiæ S16 b f¡E úl R*br, Dr. Abêtu Edg5rdo BARBIERI.
SæGlariâ de A¡úlq AcâdémbG, Liq Mâri. C6lE¡iÉ NOSIGLIA y el
Dlrgcloa G6ÈEl de llùbs y Ph@, Sa. lcoødo Fedgrbo
GOTTIFREDI q.F aú*€d6n, g@den sih¡¡ftrd @n ld! quE obEn 6n
næskoE cgbboE.

MIÀIISTER¡o DE EDUGAoIÔN

DtREcctóN MctoNAL DEGEsrlôN y FlscAUzAcróN uNtvRslrARtA

BæEAiEs,
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2021 - Año dc llurnenojc ol Pr"nri., iiobel dc lr.f edicina Dr. César Milstein
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sERVtço púellco FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CRM.SC

GERT|DÃO DE REGUT-AR|DADE DE |NSCR|çÃO

Certificamos que o Dr. FELIPE DEMARTINI, é inscrito neste Conselho Regional deMedicina, sob o número 32791- SC - lnscrição Principal desde o dia 20 de maio de 2022.

Florianopolis,24 de maio de 2022
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certidão emitida no dia24tost2022.vátida até o dia 2gtozt2o22.

Esta.certidão é exped.ida gratuitamente. sua autenticidade poderá ser
:?llml: l-?.iág.il" ão CRMSC, na tnternet, nã ãnà"r"ço,
nnps:llcrmsc.org. br/val idador-de-documentos/ por meio do código LwsvwF
ou diretamente em um dispositivo móver com reitor de oRcoDË. --' ()

SEOEI
ROD. SC-401 Km4 - SACO ORANOE
FONE: (48) 3Ss2.5000. Fffi t48)322Ss331
FLORIANôPoLIssc
SITEr WwW.CREMESC,ORG,BR
E-MAIL: PROTOCOLO@CREtr¡ESC.ORG,BR

DEL, BLUMENAUT (47) 332ô-4s54
oEL. coNcôRolA: (49) 3422{014
DEL, CHAPECô: (49) 3323-0502
0EL. CR¡CIUMA: (48) 3433-7223
OEL. CURIT|BANOST (49) 3241-6042

DEL, |TAJAI: (47) 3349.7724
0EL. JCAçABA: (49) 35211611
0EL. JOINVILLE: (47) 3a33-0452
0EL. LAGESi (49) 3222-8510
oEL. MAFRA (47) 3ô13.6140 (

+
{

oEL. PoRTo uNÁo: (¿2) 3522{93ô
0EL. RIO DO SUL: (47) 3522-0399
OEL. S. M, O.i (¡9) 3621-3404
0EL. TUBARÄO: (48)3832.7876
DEL. nNXERÊ: (49) 3433{973
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CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA

CNPJ 46.208.619 I 0001-97

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á, Comissão Permanente de Licitaçäo

Pelo presente instrumento, a empresa CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA, CNPJ
n' 46.208.619/0001-97, com sua sede na Rua Rene Francisco Damo, 333, Centro, Flor
da Serra do Sul -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 8,666193,
acrescido pela Lei n.o 9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de l6 (dezesseis)
anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a panir de
14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos frns de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da
empresa é o(a) Sr. Felipe Demartini, Portador do RG sob no 125391710 e CPF.
093.120.659-63, cuja função/cargo é de sócio administrador, responsável pela
assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade
com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de
assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação,
concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : contasul I 463@ grrail.corn
Telefone: (46) 3565 1286

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 Felipe Demartini, portador(a) do CPF/MF sob n.o

093.120.659-63, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato,
referente ao Chamamento Público n.' 00212021 e todos os atos necessários ao
cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no
Contrato.

Flor da Serra do Sul - Pr, l l de maio de2022.

-fu
Re$ponsáve t

((

"(

Assinatura I pela Empresa

Rua Rene Francisco Damo, 333, Centro, Flor da Serra do Sul - Pr. CEP 85.618-000
Fone (46) 3565 1286 e-mail contasull463@gmail.com

J





MUNICIPIO DE MARMELEIRo 
166'ø

ESTADo oo pnRRNÁ

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO pÚnllCO N" 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/202I-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 vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze

minutos, junto a sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão

Permanente de Licitação designados através da Portaria N" 6.597 de 01 de outubro de 2021.

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 deãUm ¿e 2021 a26 de maio de 202t. Aberta a sessão, não foi

registrada presença de representantes, os envelopes foram recebidos via protocolo, da seguinte

.,ipr.ru interessada no presente chamamento: CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA'
insõrita no CNPJ n' 46.208.61910001-97, sob o protocolo no 71390, Na sequência, a Comissão

procedeu a abertura dos envelopes e realizou a análise da documentagão contida no envelope

õonfrontando 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: CLINICA FELIPE DEMARTINI
LT-DA. Dando sequência aos atos do processo, conforme o item 8.3 do Edital consta "As pessoas

jurídicas que não sè credenciarem até o dia26 de maio de2021às 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 habilitaçáo,seguindo a ordem de classificação inicial.", como

há cinco proponentes habilitadas no presente Chamamento até o presente momento, a empresa

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA, ficaút como a I2o credenciada no presente

chamamento. Tendo visto que o Chamamento Público ficará aberto por um ano e as empresas

interessadas poderão apr"sentar seus documentos a qualquer tempo para julgarnento da comissão

de licitaçõer. Sr- mais a ser tratado, enceffou-se a sessão com a lavratura da presente ata e

assinatura dos membros presentes.

1.,,. k, .l ,,"
Ricardo Fiori

Presidente

go Mendes

Membro

da Silva

Lidiane Hel
J

Membro

c¡¡p¡, z6.zos.e051000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615-000

E¡nail: lsrlacr é@rnar!:-c-l-cir-tì.nLeçrv=-bdll!il4sa-ç,!-2J¿Dau:lel-ç-irg'plgtlv.hr - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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MUNTCíp¡O DE MARMELEIRO
EsrADo oo pnR¡NÁ

cHAMAMENTo púnuco N" oo2l2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2O21.LIC

nnsur,r¡,lo nn ¡ur,c¿,vrnNro p cl,lssmlc¿.ÇÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de202l,
com base na Lei Federal n" 8.666193 e legislação complementar, toma público o resultado da

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

CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.208.61910001-97.

Marmeleiro,26 de maio de 2022.

fr,
ó-c.'..L l Cr

Ricardo Fiori
Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0l I l0l202l

CNPJ: 76.205.66sl000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: ljcilæ¡jt@na¡¡r-1e-[ç:¡r.pLgi¡v*-hr1-!rsúac-¡lQ-0-2úhratl¡-elç-up'ru:.g)-v--b*L - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



B ¡onrv¿,r, nB SELTR Ã,o sexta-ferra. 27 52022 - N. 7.461
16 82r

Atos OficiaYs
Prefeitura Municipal de Manneleiro

EXTR^rO p^n^ tUBl,tC^(ì¡1o
nDtT^t,N'r5, DE26 Dn M^()DC2022

PnocDsso snt,nTIvo srôil,t,tHcÁDo N' 0zto!z
o IRnFctTo n0 [ttrNlcllto D0 llÁRntnlntno. hùxhr do t'¡rrnf. il( u$ dr $m\
rlfbuiç¡il lc[r¡,. dc c(nfomldNh $nr rr. 17. tX, ilr (ìilslittriçio di ncilibtiu.0n. ?i.
inclro lX, d0 l,cl ùnrl¡i(n Ànü¡(itnl, ir. l9l $ Itl dr txi 

'f 
2.091. dc 2l dc icicnrhri, dc:0ß,

li^Z S^Ulill quc rr cn."¡t6m rkilil ß ilnLrktos tû¡n o n'ocsh rdflh¡ ttrrDlilic,ido Þiir(onkrrrqlo ¡¡¡ tcn,po dltcrilrhrldñ. r fiil dc nù\kr nrcstidrdc dr c\ft¡(ionil Inlcrcsù
orihl¡ro, ¡alcoildiçùs c pr¡¿¡r ¡r$hksilsrc cdit.t:

ErÍR^rop^[^¡uBt Íi\CÀo

^1^ 
DE nÍTSÍtO nÍ rRßf,)S N^ D?¡:o:l
flrcÄrln fi k(,ñ¡aoN,ort nJ:

coNln^r^Nlt . lil'Nil:lt¡, r,t] ÀtÄ(ñÍr,rr(o
CON]il^l¡D^: Dlil 

^vll{lrilfjtilù\l 
r\ lj r_linÝt(OS 

^tfintñt^ts

ä

cÂfTARADE vEREADoRES DE Dols vtzlNHos
ExlRATo PARA puBUcAç¡.o ozot2o22

1 - ExkElo D¡spsns dg Llcltaçåo 009/2022. . OBiETO| Conkåtacào d6 ohorese Dârã
fomsc¡mrnlo ds tEmpos ds vtdro paE as m€sas do ptsnórlo da bàmãia då Vg¡qàdo-
rs_s do Doi! VtztnhoÿpR.CONTRATADOT VtoRAÇAiìtA Reolt¡nO etneLt, CñpJ
07.499.2121000t-04. VALORT R$ 2,641,38 (Dois mll setscentos e quarenta ã umieãii
6 hlnla € ollo cgnlgvos).
2---Exlrato - Ouarto T€mo Adfivo so Conlrato n . 009/2019, Conkatsda: Ct-tC STSTE-
MAS-PARA IRANSM|SSÀO AO V|VO LIDA., CNPJ 11.520,0320001-34. Obretôr rô-
cAç40 DE stsTEMA DE tRANsMtssÄo DE vlDEo HD. coNTENDo cÂ¡,lEia Ho
spEED DoME, SERVTDoR DE TRANs[¡rssAo, ENcooÈn oe Ýioeo e óõñäiò-.
LADoR pTz DIGITALJ ALÉu oo Llcetcrm¡eñro oo só¡rw¡nË HecÉõsÀäó
PARASINCRoNIZAçÄO COMAS PRtNCtpAtS REDES SOCIA|S. Vator: Ftcealieiadâ â
CLAUSULA SEGTJNDA- DO VALOR CONTRAIUAL _ À pa¡tk ds 07 d€ lunho d€ 2022,
acrescenla.So o valor de R$ 1.350,44 (um mll lrc¿enlos e clnquenla ¡eãls s ouarsntj
e-qualrc cenlavos) ao valor oilglnal do conkalo, påssando a ser o valo¡ anujt de Rg
12.179.94 (dozo mll c€nlo e solsnla o nove rgab o novonla o ou6ko csnlãvos). €m;tdu.
do do r€alBtede 12,47%do tNpC (acumutado do matodo 20¿t a sbr¡t de 20á2i. pr;;;:
F¡cs allorada I CLAUSUT-A NONA - DA V|GËNCIA- pror@â.se o oedodo dã itoÁnctâ
po. mah 12 (dozs) me!s. ou s€iê, Etó 06 d6 iunho ds ZO¿¡.'m¿en¿b ser rósctn¿t"do otr
anÞæ parl0s, æm-avlsprévlo ou prcrogado, æ €ntsnd¡¡o psla conkalanle, ddlrc
da! nomil da Lol 8.66fý93.
OBS. Eslo documgnlo €slá dlsponlvôl na lnleg.a no DIádo Ol¡clal d6 Mù0¡clolos doparaná hilpi//ww.dtadomunlclpal.con.br/amp/pesqulsår o no s¡lg w.cmdv.prgovbr

I

D^l¡ Dll 
^SSN^Ut^ 

DÀ 
^ 

I^r ¡l deihio du:O!t
trrnrhto, :! J. nil.dG¡0:¡,

ndf(ilo úc Àl¡r¡i:kùô iü Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

Prefeitura Municipal de Verê
OÈdtuCoñuùldo&Wâ.6túdopûd.oùúroDLdrùdOo@ûtqlqbcúìddþntq
14 dl@óbhd.cdr¡rôl

RICARDoANToNIo oRIfNÄ

PRSIDENTE DÀANSS

_ tERMo DE RATtFtcAçÄo 0E D|SPENSADE LtcllAçAo N"008/2022
Fuidamenlado no lnclso ll do art.24 da Let 8.666ß3, RAT|F|COa DTSPENSADE LtCtTÀ.
çÀO no 008i2022, cujo objeto é a conkãtåçåo d€ rmpr6a par€ efetuar srylços d€ lsvs.
gem 0 limpoza compl€la de wlculos, ãlendendo æ neffildad€r d6 DômrlrmEnlG þ-
l¡cllanl6s, ñ6lom6 da documenlaçåo mstãda ao prccdsoAdnlntslrstiw 

nô Og4/2022.
Aconualåçáo d€vorá s6r @ncrollzada nos lem6 dâ obboFcáo ofgtuada oâlå Comls-
3ão Pomanenls de L¡cllâçáo nomoad6 p€la Portada nô 6.597 ¿e prtm€ko di oulubrc do
doli mll I vinl€ o um- como soùãl
Conlrôtada: LAUDTR MOLTNAñt 03043233905, tnscrita noCNpJ no 25.233.471/0001-70.
Valori R$ 2.615,00 (dols mll e s6lsænt6o qutnzo rsåls).
Conlratada: VANDËRLEt RAMOS. tnlcrits n; cNpJ n" 23,969.829/0oot-oo.
Valol R$ 8.060,00 (olto mil e r6s6nt¡ r€ab).
ValorTolal: R$ 10.675,00 (dsz m¡l e æhcsnt$€ sst€nta e cln@ roals).
Pagamenlo: Olagamonlo sJá reåtizado atá o tS. (dáclmo qu¡nto) dia úil| do m6Ê sub-
seqffibä emb3åo dr nol6lì!€1.

rilscnrçÕ[s:

^3hrcr4ùspsñr0 
piffcsosùhll!ùdccoñilaçùr forrcil,tr'dcrrrntMdosngmdrß È qcdû

ftrlÞrdN rnnùilcv¡!ril¡r,r4 rnrdìilr\ oh dodt{ ¡7 nilr¡iltdir ¡l[ dî dt¡iD il.¡r.Ìod(
20I¡, ilfis^ñh o hoár¡o ill¡d¡t tc tÌñdti.ilr)1, nr cnilscç¡ ciÙú¡¡c¡:
blÈ¿ltNr¡¡ttrclllû!@rlrßliUirjltn, nd /r,l dhNtrihtrk¡lù tnm ¡¡ Ins$içno do
Pþcso Schilvo Slnrdilkxdo n ll2/l0ll.

O (dlr¡l conrtlcn cstf di\Dd¡cl ro r¿. c orr¡s idhnnilça.e Drilrtrr sü ol,tktnr iln 6
kßklûica dr (:onrkûo (ÌBrilL¡ilo'o. no tcld\rtr (16) 1525.il t5.

Mamgloko, 26 do mslo d6 2022.
Paulo Jek Pllãll

prefeìto

Avtso DE LrctTAcÀo
pREGÃo ETETRôNtco N"oåolzozz - ptr¡lut

PROCESSO ADt\¡tNtSTRAT|VO No 080i2022-LtC
MODALIDAoET Roghko de preç6.

TlPo: ir€nor preço globaldo lols/grupo.
Jr Conlralaç¡o d€ empr€3a paE lohælmonlo dê psçæ o prsstæáo de teNI@
nul€nção/con3€do d6 squ¡pâmonlos dâ Marca Sllhl, olendendo ¡i neces¡baáos

ö-rparlmenld solhllanl6, co¡formo dpoc¡fcaçôos s quont¡dådð conltanlæ no

^nexo 
I - TERMo DE REFERÊNCIÂ.

RECEB|ltlENToDASPRoPoSTAS|Aparthdæ08:30horasdodta27domatods2022.
TERMINo D0 RECEBIMENTo DAS PRoPOSTAS: Até à8 14:00 ho6 do dts 09 d;
lunho ds 2022.
lNfCþDASESSÄODED|SPUTADEpREçOSrh t4:00h0Êdodta09detunhodo2022.
Para lodas æ ¡sferênclæ do tempo srå obseryado o hoúrlode Brarflb lbFt.
l:S.{!:-U{ry:qlqëf ffi mamentds.gwbr'Aæs tds0fi ødo rc [nt( - hilsdb..
{qU]S]çAq qg-ED]lAL q'ì6 wwm¡rægdementab.gwb. 6 w.mmdeiD prsd.br.
INFORMAçoES| (46) 3525.0107 ou (46) 3525.0t0S.

Mamsletro. 26 ds malo d€ 2022.
Frãnc¡ól¡ d€ 0ltvetra [¡alnardl

pregoeha

oHAMAMENTo púBLrco N" oo2,r2o2t
PROCESSO ADM|NtSTRAItVO N! 071/202t-LtC

RESULTADo DE JULGAI\¡ENIo E cI-AssIFI0AçÄO
A comlssáo ds l¡cllaçåo, dslgnada akavés da portaria n. 6.597 ie 0l ds outub¡o de
2021, com base na L€l F€dorul n'8.666Æ3 s leqtslaçåo comDtensnlãr lorna Dúbllco o
resullâdod6 llcltEçåo cm eplg¡efo. Apo!s@ lu¡ld¡ø hablillãdaó I sgutnto:
' CL|N|CA FELtpE DEt{ÁRTtNt LTDÂ, trerita no CNPJ n. 4¡,208.619/000r.97.
Måm€lo¡rc.26 de mlodo 2022.

Rlcodo Florl
p¡ætdonts da CpL

Pod6rts 6.597 ds 01/10/2021

cHAMAÀrENTo púBLtco N" oo4i2021
pR0cEss0 ADMtNtSTRAT|V0 N0 t06/2021 -LtC

RESULTAOo DE JULGAMENTO E cLASSIFIcAçÄo
A @ml!!áo d€ llcllôçlo, dælgñsdå rtEvðs ds podãrla n. 6.S97¡s 0j ds oulubro d6
2021, com.bær nE L€l Fsdoraln'8.666/93 o leglslaçáo complemontar, loma públ¡co o
r6ullad0da l¡cltãçåo 9ñ oplgralg.Apessalurldiø hEbilllada ó a se0ulnlel

MARANGON E FtoRlo LTÐA, tnscilta no CNPJ n. 40-.970.2'0/000i-27,
para 6 ll€ns0l s 01 do Edital.
Msmôlsko.26 d! malodo 2022.

R¡cardo Florl
pr6sldent6 dE CpL

Portarta 6.597 de 01/10/2021

AVISO DE HOMOLOGAçÃO

Ý2 PREGÄO ELETRÔNICO N" 037ii022- pl¡t¡
pRocEss0 ADMtNtStRATtVO Nô 054/2022.1tC

lrrQrlsrl os DD,lc¡\.('

MODALIDADEI
llP0i

03712022 - PM[4, cujo

nã rsde olótricâ dos
dE seNlços ds mânulonçåo 0 ropato

hablllladâ ó:
Aempro$ VILI,AR BIAVA E CIA LTDA, sob o n' 04.332.874/0001-
05. vencedora no llsm 0l p€¡lszendo lolal de R$ 221.735,000 (duz€ntosovinteo
um m¡l sloc6nl6 g lñnlE o clnco

26 de mslo do 2022.

tERNo 0E HoiloLoMcJlo E ÐJudüdo
Ltor çÁo. Jtâr¡.Àþn uD/iDt _mEc^oEfErnóMco

oUEIO 
^q¡rl¡6ft 

h. r$úLdÉ¿úÉì!rhdú. 6hcrhF orØoî.ilmú.unprmd! ò úrÈto b dtoq F &to I di b ô6, ø 2r d. t6h ù rÐ3î6,;; d*. 
"ørrmodñ rdtrçbdr.Éÿ.ro, @.ntùb{¡) wrÉ(6)odôdt&toibdtuoÞ; rn

vù.ddù!tr6rdrurtr.çùotr¡rd¿¿_Êootoodhb.$rroft,øthrod¡osdrMilnoù)
ilord@ ô dúøoqddo &rdq

w6:Þn.2!úñilodo 20ã
/y)q,{L$¡) ßgst!

PttFEt I O tr¡JùCtrd

t Tl ñ n ASSoctAçÄo REG|oNAL DE SAüDE DO SUDOESTE

A ru ) ÀHt:î¿?;"',1i,å''''J+,:å;i,'t'5î: Á',ff'f,l:i,:l:Í

AssoctÂçÄo REGtoNAL DE SAúDE Do suDoEsTE
LICTTAçÄO MODAUDADET DtSpENSA DE LtC|TACÄO 05/2022

Ho[4oLocAçAo E ADJUDtcAçÀo
Toma-so públlco a homotogaç¿odo p¡o¿ed¡mentoliclalódóomeplgrate, € a adjudtcaçåo
doobþlo oempresa:

P nIES MddÈebd¡mor!¡iñ.DoUoUsqogs!EttrLr.
ESftCle droro ¡. !¡æ2 - Pdó p.rdd it þilái
oNEro @!hkúÊrÉ t*Ðø.¡4çh{d.à;,i¡ dM r.úr¡.æ.ñhdRdo Frwrnr.rdR

ö"ïl?]fr i.T,'Jí"ð¡f,jn"Si3î'åìi.:^i[Xl¡""llii3Jl"' "'o 
Rdr' vd' cdrý6t

ldorh.øfi Mi witu

RICAROO
ANTONIO
ORTINA:

02089708977

&Ktq 8qh - Àltjcftr¡dnt

torE EMPNESÀ VENC¡DORA varoR lRg)

01 tsKUUUtOS HOSPITALARES

LIDÂ
fil140,@,@

VALOR TOTAL DA LICITAçÃO nst40.m,@

trânclsco Selkão/PR,26 de matod! 2022.

DN

Àn'mcl.¡r! It dc ñiirtu!U!1,

M!NtclK)

'ìxrN^¡oP^n^ttût 
(.^çÀo

DÍ RrCISInO DÍ nIço\ N t:t:-O?¡
tft rioio H.t tftúNt(o N.îtr,to¡:

coM
coNt

{

, AVISODEANULAçAo
IoRNAR sEM EFElloApuBLIcAçÄo 0o EXTÍtAto DAcoNTRATo DE coMpRA

E VENDANO ()5O2O22

Dodvado daAtE ds Reglslro d€ pr€ç6 N't21i202t

^.......^,_.^ _lYl9!'ado€oùegãoEtetrqnbon.o045/2021 _pMt\4)
o MUNlClPlo DE MARMELEIRo - PARANA, por ¡ntemód¡o do Excitenl¡sslmo prefst-
lo..loma públl@ para ænhoclmônlo d6 lnleressôdos qu6 decldlu lomar slm sfello I
Pubilmção do Extratodo Contrcto de Compra € Vlnds ni 050/2022, derlvsdo daAtâ do
RegllEde Preç6 n" '12112021, vlnculada ao progåo Etotrònlco n.045/2021, em vldude
da nåo alllnslu¡a do Conlrato ds Compra s Venda n' 050/2022 oq oade d¡ emorusa
DELTA sHop - DISTRIBUIDoRA 0E pRoDuTos Hospllt*iEs Ltol. lnscdra no
CNPJ n' 19.316.524/0001.14, Data das PubticaÇöe!: dta t7105/2022 no Jomat do B€l-
lrã0, p..9 - Edh¡o ro 7.453 -Atæ Ofrclats € no Diáilo Olìclal Et8kônlco do Munlclplo d€
Momelsko, p, 24, Edlção n" 1233.

l,4armelctrc,26de malo de 2022.
pauto Jah pilail

prefellode Mameloho

D^^T^r¡5d.Òtrlod.:01!,
Mlmlùr 1¡ ¿.nrló

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
_ UuüElEn-aÉ-ooFurñHos - nEpanlÁwNro pE ÄNrNßrMch
ErÞhr! !ùtfiot&iúaildk.Abr_dr fi .Crto Ca p.m,aónif Ao¡-f ¡rm ¡iñRr ¡f ¡maoa¡l!d.q6hhl!P ¡p¡iri¡iöjiõäiñt.ä
UrßlímAdilr!¡03øt[tei:.0jgO¡q--iì-ç¡¡vqr¡¡.ç.!.[f qt_n:C¡eJódm
E!tr-d€@daÄ¡t_dbEd$t¡rJü!@_tida_oft hÌ¡l!¡!ffi =stliùiñuiúüd;I¿¡Ë;

sEcREf fltA 0E^oMÌNtStßAçl\o I FrN^NÇ^g
qP^RrMENf O DE tlr[Àçi)ES

^uso 
DE UcrT^çÁO

(rd n.0gÁ3. [d 12.232t0)
Mølrbrdr dârht4loì rcMo^ 0E pREços N 0 I u022

fho: MENoR PRECOOIOW
OBJEIO. COFUTAçAO DE EMPNE$ PAM qECUÇAO OE RUTÀLI4C¡O DE PAVIMENIÂCÀÔ E
SNAUAÇAO DAAVÉNIU OED B¡RICHETTO MONIA6NEN
orb6 Hd¿rbd.Ahnuß @ Env.bp!!: t6drbhod. ZO22 ù O horor
vdd Rl !52 273.3 f ([È.to¡ . ctôqu.ñh . dot nf, du¿lntü ô ætoñtr 6 @! r.rtr. td¡tr . w 4hteßthr & odrqrG ùdùn ót.ný.bpòr aÿ. nb cmñdo do s', !Ð. c.nro, d cEtd, d. &i ÿhhú,
E¡1d06 Fr6ú. ¡r d6 d! PGkiuE Muñkbd.
o !úrål lrr0rl à drÞorlçtô dor nt.ðs¡dor no rx. @dptÝiùìq,¡rftsu ki¡d¡ di pr.Ltur¡
Mmupd hbmqú.r hrhDldil.r ¡r^váido bnô. iaôt 35S æ37.
æru¿nhor.25doñ.bd.ð22

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
^e¡oDE ^Þ'b'qç¡o 

tr tro\ro,.oo^gô Ds r.ror^do

.,'".å*:ilì.'år::.t"'i *, ';tr1'så'gÎ:1" '" 'ñehñrti!úú.ñ 
F¡Fí.. o

"roùor¡dn.:óù,dôr.'d! :)111:,.'

FERNANDO ALBERIO CADORE
pr€f6lto Munlclpal

LIrna licitação
irnportante
rrî_erece ser wistapor tod-os.

+a 352O.4OOO
LIGIJE E ANTIJNICIE,

PauloJak Pilali
Prsf€ilo

ihnnèhin:ld.iltrL,dc:01¡.
lililohù l'lfrl

¡rÈfdt.dr \hr¡trhi^,

l;¡0t:

8M!.

MICROEI¡PRESÆ E

PAFAATÊNOE8

E ESFORIES

t0 Àt l,¡:

1.1,tl

| - ¡hir! ñoñ¡nì¡[ìdù dc nh¡il¡t

02 Ñ l,!!0,m

!l!,û, !.¿tD,m

¡"iÃil-'

EL;."

;
0t cm N(r6do (ilri¡mr Þ¡iú.

.d tukEdô. .maw ¡+rô

1.lt.rt

l2 IoLr! t2,ltó.lil Ýrg['mk¿i'

DATA D[

ri r!¡¡P^tili\Íìs r.rD^

odtVÞhho!. 27 dr mib2022

ål'nvôr d0A¡dô nqrro
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA,27 DE MAIO DE 2022 ANO: VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO Nu: 1241- 19 Pág(s)

DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022
V|GÊNCIA: ale 24 de maio de 2023
FORO: Comarca de Marmeleiro - PR.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

C HAMAM ENTO pú BLTCO No OO2tz:021 PROC ESSO ADM I N ISTRATIVO No 07 1 I 2021 -LlC

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"
g.666/93 e legislaçãó comple-mentar, torna público o resultado da licitação em epfgrafe, A pessoa jurldica habilitada é a

seguinte:
. CLINICA FELIPE DEMARTINI LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.208.619/0001-97.

Marmeleiro, 26 de maio de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6,597 de 0111012021

cHAMAMENTo PÚBLICO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 06/202I -LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n'
g.666/93 e legislaçãó compleñrentar, torna público o resultado da licitação em epfgrafe. A pessoa jurídica habilitada é a

seguinte:
. pARA¡¡CON E FIORIO LTDA, inscrita no CNPJ n" 40.970.21010001-27, para os itens 01 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 26 de maio de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

TERMo DE RATtFtcAçÃo DE DTSPENSA DE LlclTAçÃo No 008/2022

Fundamentado no inciso il do art. 24 daLei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÄO no 008/2022, cujo objeto é

a contratação de empresa para efetuar seruiços de lavagem e limpeza completa de veículos, atendendo as necessidades

dos Depariamentos solicitantes, nos termos ða documentaçäo acostada ao Processo Administrativo no 08412022.

A contiatação deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria no 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, como segue:

Gontratada: LAUDIR MOLINARI 03043233905, inscrita no CNPJ n'25.233'471/0001-70.
Valor: R$ 2.615,00 (dois mil e seiscentos e quinze reais).
contratada: vANDERLEI RAMOS, inscrita no CNPJ no 23.969.829/0001-00.
Valor: R$ 8.060,00 (oito mil e sessenta reais).
Valor Total: R$ 10.675,00 (dez mil e seiscentos e setenta e cinco reais),
pagamento: O pagamentoìerá realizado até o 15'(décimo quinto)dia útildo mês subsequente à emissão da nota fiscal'

Marmeleiro, 26 de maio de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito

Diárlo Oficlal Asslnado Eletronicamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsória 22OO'2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasll

o Munlclplo de Marmelelro dá garântla da autent¡cldade deste

documento, desde que vlsuallzado ãtravés de

http://www.marmelciro.pr.Êov brl no llnk Diárlo of¡clal.
Ini-.iiqr
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