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Prefeíturø Municipal de Mørmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Bøírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entregø:

Nome do Requerente:

71392

4097021010001-27

KARINE SOARES FIORIO

Data do Pedído: 2610512022

Típo cte Pessoa: V-l

Ntimero c|a Casa: t--]

FRANCISCO BEL
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@
Entrega de envelope para credenciamento no Chamamento
Públlco n" 00412021.
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coNTRATo soclAl DE coNsrlrulçÃo DE soctEDADE eru¡pnesÁRlA L|MITADA
MARANGON & FIORIO LTDA

Folha 1

Os abaixo identificados e qualificados:

1' THOMAS ANDRE FlORlO, brasileiro, solteiro, médico, natural da cidade de
Francisco Beltrão - PR, data de nascimento 17t05l1ggb, portador da Carteira de
ldentidade (RG): n' 1026399g3z,expedida por SESp/pR e CpF: n" 075.7g3.599-
67, residente e domiciliado na cidade de Francisco Belträo - pR, na Rua
Giocondo Felippi, no 429, apto 06,54 Presidente Kennedy, CEp: g5605-330; e

2' TATIANA MARANGON PEREIRA, brasileira, solteiro, médica, naturalda cidade
de Francisco Beltrão - PR, data de nascimento 16t0811gg3, portador da Carteira
de ldentidade (RG): no 1o79s022Q expedida por sESp/pR e cpF: no

069.656. 189-14, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - pR, na
Rua Giocondo Felippi, no 429,apto 06, Presidente Kennedy, CEp: g5605-330.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.
10.40612002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARTAL (art. 997, il, Cc)

A sociedade adotará como nome empresarial: MARANGoN & FloRlo LTDA, e usará a
expressão MARANGON & FIORIO como nome fantasia.

cLÁusuLA il - DA SEDE (art.997, il, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA GlocoNDo FELlppl, no 42g, apto
06,PRESIDENTE KENNEDy, Francisco Beltrão - pR, cEp: g560s330.

cLÁusuLA ilt - Do oBJETO SOCTAL (art. 997, il, cc)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: ATIVIDADE
DE ATENDIMENTO MÉDlco E REALIzAçAo DE EXAMES AMBULAT6R¡AI5, cLlNtcA
MÉDlcA, PRESTADA EM coNSULTónlo DE TERcEtRos E poLtcLiNtcAS.
ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO SOCoRRo E URGÊNcIA.

Parágrafo único- Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s)
AtiVidAdC(S) dE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EXAMES
AMBULATORIAIS, CLINICA MEDICA, PRESTADA EM CONSULTORIO DE TERCEIROS
E POLICLINICAS. ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO SOCORRO
E URGENCIA.
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coNTRATo soctAL DE coNslrurçÃo DE socrEDADE ervrpnesÁRtA LIMITADA
MARANGON & FIORIO LTDA

Folha 2

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE No 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CNAE No 8610-11O1 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e

unidades para atendimento a urgências

CNAE No 861O-1102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares

para atendimento a urgências

CNAE No 8630-5102 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de

exames complementares

cLÁusuLA lv - Do rNiclo DAS ATIVIDADES E pRAzO DE DURAçÃO (art. 53, il1, F,

Decreto n" 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial

do Estado do Paraná e seu prczo de duração é indeterminado.

cLÁusuLA v - Do cAptTAL (ART. 997, ilte tV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5000 quotas, no valor nominal

de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda

corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e íntegralizado pelos sócios da seguinte

forma:

lolol Valor em R$Sócios No de Quotas

THOMAS ANDRE FIORIO 50,00 2.500 2.500,00

TATIANA MARANGON PEREIRA 50,00 2.500 2.500,00

100,00 5.000 5.000,00TOTAL

cLÁusuLA vt - DA ADM|NTSTRAçÃo (ART. 992, vt; 1.013, 1.015; r.064, cc)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios THOMAS ANDRE F¡OR¡O,

TATIANA MARANGON PEREIRA que representarão legalmente a sociedade

ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de

gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens
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coNTRATo soctAL DE coNsrrurçÃo DE socrEDADE EMeRESARTA LTMTTADA

MARANGON & FIORIO LTDA
Folha 3

imóveis depende de autorização da maioria.

cLÁusuLA vll - Do BALANçO PATRIMONIAL (arr. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de sua administraçäo, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, enfim, procedendo a elaboração das

demonstraçöes contábeis, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas. Nestas

demonstrações contábeis serão ajustados os lucros ou perdas apuradas e, até poderão ser

pagos de forma antecipada com base em levantamento de balancete/balanço intermediário.

cLÁusuLA vilt - DEGLARAçÃO DE DESTMPEDTMENTO DE ADMINISTRADOR (art.

1.O11, S l" CC e art.37,ll da Lei no 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer

a administração da empresa, por lei especial, ou em vjrtude 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

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore para

os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

cLÁusuLA x - DtsrRlButçÃo DE LUcRos åS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros $ 
<

evidenciados nos mesmos. 
'ù tllL'l¡rrs\¡rcrrrvù vu rrr(vrvqrqrve v srvrr 
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parágrafo Primeiro: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios, podendo ser f {

desproporcionalaos percentuais de participação do quadro societário e/ou às contribuições t'+-¡
de cada um para o resultado, inclusive, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem

distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

parágrafo Segundo. Os prejuízos poruentura havidos seräo transferidos aos exercícios

seguintes, observadas as disposiçÕes legais, e suportados pelos sócios proporcionalmente t
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coNTRATo soctAL DE coNsTtrurçÃo DE soctEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MARANGON & FIORIO LTDA
Folha 4

às suas respectivas participaçöes no capital social-

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓGIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente.

Näo 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 distribuído ou suportado pelos sócios

na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio'

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO OE QUOTAS

As quotas säo indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçöes e preço

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a

cessão delas, a alteraçäo contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.

cLÁusULA xtv - DA REcÊrucln SUPLETIvA (art. 1.053, parágrafo único cC).

por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade

anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos

da Lei Complementar no 123, de 14de dezembro de 2006, e que não se enquadra em

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no $ 40 do art. 30 da mencionada lei. (art.

30, l, LC no 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI . DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Belträo - PR, para qualquer ação fundada neste
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CoNTRATO SOCTAL DE CONST|TUTçÃO DE SOCTEDADE EMPRESÁR|A LTMTTADA

MARANGON & FIORIO LTDA
Folha 5

contrato, renunciando-se a qualquer outro por mu¡to especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento part¡cular 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 Comercial do Estado do

Paraná.

Fra - PR, 22 de fevereiro de2021
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Sócio/Administrador
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestäo. e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WILLIAM NATHAN MADRUGA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 065115, expedida em 31/0512013,

inscrito no CPF n' 05849531947, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejufzo das sançöes
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

387"1
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CPF N" do Registro Nome

05849531947 0651 15 WILLIAM NATHAN MADRUGA

CERTIFICo o REGISTRO sýt 24/02/2021 09:1¡7 SOB Nê 4L2O9762733,
PRosocolo: 210986158 DE 241O2/2O2L.
cóp¡eo o¡ r¡en¡¡'¡crção: tzLor239678. cNpir DÀ sEDE¡ 409?0210000127
NIRE: a¡1209?62?33. COM EFEITOS Do REGISTRO gM: LA/0212O2L.
MÀRÀ¡IGON & FIORIO ITDA

IJT]A}IDRO MARCOS RAYSEL BISCAI,A
gecRgflÁRro-enRÀr,

ÿffi. €qtleaafaci]..pr, gov. br

À vatidade de6te documento, ce Lnpresao, fica oujelto À comp¡ovaçåo de sua ôutentlcldade noa respectl.voa portals'
lnfornando 6eus respectivo€ código8 de verlflcaçåo.
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE TNSCR|çÃO

40.970.210t0001-27
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

24t02t2021

NOME EMPRESARIAL

MARANGON & FIORIO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MARANGON & FIORIO
PORTE

ME

coDtGo E oEscRtçAo DAATTVTDADE ECONOMTCA pRtNCtpAL

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

E DAS ATIVIDADES

86.10-l-01 -Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

LOGRADOURO

R GIOCONDO FELIPPI
COMPLEMENTO

UF

PR

NUMERO

429

CEP

85.60s-330
BAIRRO/DISTRITO

PRESIDENTE KENNEDY FRANCISCO BELTRAO

ENDEREçO ELETRONICO

THOMAS.FIOROI 7@GMAtL.COM
TELEFONE

(44199824062

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

24t02t2021

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (ÊFR)

SITUAçÃO CAOASTRAL

ATIVA

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia l310512022às 16:29:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/l
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nnuNrcÍPro DE FRANCrsco nnlrnÃo
ESTADo oo prnaNÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
I{o17042t2022

nazÃo socIAL: MARANcoN & FIoRIo LTDA
CNPJ: 40.97 0.210 I 0001 -27
mscnrÇÃo MUNTcTPAL: 3 1 3045
nscnrçÃo ESTADUAL:
.qlvtRÁ: 202t0109
ENDEREÇO: RUA GIOCONDO FELIPPI, 429 - Q 069 L 06 - PRESIDENTE KENNEDY CEP: 85605330 Francisco Beltrão
-PR
ATIVIDADE: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização
de exames complementares, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a

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

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 Púrblica do Municipio de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verif,rquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA I
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃo: oZTMHBUFFH2J2X28ETUB

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

t3/05t2022
12107 t2022
LIC ITAÇÃ O

Ccrtidão emitida gratuitamente

Qualqucr rasura invalidaú este documento.

tr

/

pela rnternet em t 3 t0512022 02:25:50



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

39aà

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026750639-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.970.21010001-27
NOMC: CNPJ T'¡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, 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 obrigações tributárias acessórias.

Válida até 1010912022 -Fornecimento Gratuito

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

Pâgíns 1 de I
Emiüdo vla lntemel Públ¡cÂ 03n5n022 16:29:12)
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MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D¡VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARANGON & FIORIO LTDA
C N PJ : 40.97 0.21 O I OOO1 -27

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:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não 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 certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos 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 contribuiçöes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.

Emitida às 16:27:33 do dia 1310512022 <hora e data de Brasília>
Válida até 09/1112022.
Código de controle da certidão: 5194.82F1.0C2C.5E00
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar lmprimir
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C/|.Ix/|
cAtxA ecoNônalcn FEoERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.97o.2ro/ooot-z7
RAZãO SOC¡A¡:MARANGON E FIORIO LTDA

Endereço: R GIOCONDo FELIPPI 429 / PRESIDENTE KENNEDY / FRANcIsco
BELTRAO/PR/8s60s-330

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 2 6 | 04 / 2022 a 25 / 05 / 2O22

Certificação N úmero t 2022O4260 1 582 1 00660 1 1 0

Informação obtida em t3/05/2O22 L6:28:3O

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRJABALHISTAS

Nome: MARANGON & FIORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40. 910.2I0 / 000I-21
Certidão no: 1537051-2 /2022
Expedição: 13/05/2022, às 1,6:28209
Validade: 09/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que MARANGoN & FroRro LTDA (titATRrz E FrLrArs), inscrito (a)
no CNPJ sob o no 40.970.2LO/OOOL-T7t Nã,o coNsTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Traba]histas -

Certidão emit.ida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consol-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/20II e
73.461/2011, e no Ato 0I/2022 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabaIho.
No caso de pessoa juridica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificaçäo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Tnternet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitída gratuitamente.

INFORMAçAO TMPORTAìITE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça 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
emolumentos ou a recolhimenLos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabal-ho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição Ìegal, contj-ver força executiva.
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Cenificado digitalments tr:
ALESSANORA MARTA
FISCHBORN ABREU

TRTBUNAL DE JUSTIÇA Do ESTADo oo pRnRruÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO AeLfnÃO

crRlono DE DrsrRtBUrçAo - FrNS GERATS - cívErs - rsprcíncA - NEcATtvA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CíVEIS, ESPECIFICAMENTE: pRlÊruClR,
coNcoRDATA, RECUPEnnçÃO JUDICIAL, RECUPERAçÃO eXrnnJUDtCtAL desta Secretaria, verifiquei
f.¡ÃO COTSTRR nenhum registro contra:

MARANGON & FIORIO LTDA

CN PJ : 40.97 0.21 0 I 0001 -27

Localda Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientaçöes:

Esta certidão ruÃO npOrufR ordinariamente 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
ECLTRAO
Não existe qualquer conexão com qualquer 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 conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsab¡lidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurfdica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8o, $2o 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 EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffsica

FRANCISCO BELTRÃO, 16 dE MA|O dE2022

Alessandra Marta Fischborn Abreu
Distribuidor

Documento asslnado digitalmente, conforme MP n.' 2.200-2/2001 , Lei n.' 11 .419/2006 e Resoluçäo n." 09/2008, do TJPR/OE
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Unlve¡sidade Estadual do Oeste do Paraná
campus de Ffancisco Beltfão - cNPJ 78.680.337/0006-99
Rua Maringá, 1200 - BalrfD Mla Nova - Fone: (46) 352G4848
CEP 85650-010 - Fmnc¡sco Bellrão - Paraná

PARANA
GOVERNO
DO ESTAÞO

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

certificamos que THOMAS ANDRÉ FloRlo, do sexo masculino, de

nacionalidade brasileira, portador(a) do R.G. 10.263.933-2 - pR, nascido(a) em

1710511995, Pato Branco - PR, concluiu em 07tO2l2O21 nesta Universidade, o curso

de Medicina - Bacharelado, reconhecimento pelo(a) Decreto no 11801 de23l11l111g

- Diário Oficial do Estado de 2311112018, tendo colado grau em 1gtOZl2O21e obtido o

grau de Médico.

lnformamos, outrossim, que o processo de registro do Diploma

percorre os trâmites legais junto ao órgäo competente.

Campus de Francisco Beltrão, 1g de Fevereiro de 2021

COI.IFERE CO¡/
O ORIGII.JAL

t

J

aþ

URA

4



3s%,

e

CONFERE CO¡,t
O ORIGINAL

(

4

¿b

URA

r



3eZy

ANEXO II

REQUERTMENTo eARA InscntçÃo,No cREDENcTAMENTo DE pEssoA
JURIDICA

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 serviço médico, clínico geral, junto ao
Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em
horário estendido das 11h30 às 13h e das 17h às22h de segunda a sexta-feira, e
das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico
clínico das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência de
profissional da classe no horário padrão de atendimento objetivando a prestação de
serviços especializados, nos termos do Edital de Chamamento Público no 00412021,
divulgado em (data da divulgação).

lnformar Agência e Conta para pagamento. (A conta deve ser no nome do
credenciado)

Razão Social: MARANGON & FIORIO LTDA
CNPJ: 40.970.2 1 0/000 1 -27
Telefone: (46) 9881 1-3279
E-mail: thomas.fioriol 7@qmail.com
Endereço: Rua
Giocondo Felippi

N'429

Bairro: Pres Kennedv
CEP: 85605-330 Cidade: Francisco

Beltrão
Estado: Paraná

Banco: UNIPRIME Aqência:0037
C/C n': 1029002

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

4

/\
\/
'(.

Valor da
Hora R$

Valor
total

mensal
R$

Valor
total do
período

de
12(doze)
meses R$

Item Especificações dos
Serviços

Un.
Med.

Quantidad
e total de
horas que
deverão

ser
contratada
s por mês

Quantidade
total de

horas que
deverão ser
contratadas
pelo período
de 12 meses

-(
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Plantão presencial para
serviçode médico

GENERALISTA, diurno
das 11h30 às 13h, e/ou
noturnodas 17h às22h,

em dias úteis
(de segunda à sexta-

feira)

Horas 26 312 110,30 2.867,8 34.413,6

02 Plantão presencial para
serviço de médico

GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em finais

de semana (sábado e
domingo)

Horas

0 0 0 0 0

03

Plantão presencial para
serviçode médico

GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em

feriados
nacionais e locais

Horas 0 0 0 0 0

04

Plantão presencial para
serviçode médico

GENERALISTA, diurno,
das 07h30 às 11h30h,

e/ou das 13h às 17h, em
dias úteis (de

sequnda à sexta-feira)

Horas 26 312 110 , 30 2.867,8 34.413,6

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Francisco Beltrão, 24 de maio de 2022.

flït,hmcr \*] f¿ø,p
THOMAS ANDRE FIORIO
SÓCIO ADMINISTRADOR

2
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MARANGON & FIORIO LTDA
CN PJ : 40.97 0.21010001 -27
Endereço: Rua Giocondo Felippi, n" 429, Bairro Pres. Kennedy
Francisco Beltrão / PR - GEP: 85.605-330
Fone: (46) 98811-3279 E-mail: thomas.fioriolT@gmail.com

ANEXO ilt

DECLARAçÃO UN|F|CADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa MARANGON & FIORIO LTDA, CNPJ no
40.970.21010001-27, com sede na Rua Giocondo Felippi, n'29 através de seu
representante legal infra-assinado, que:

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 empregamos menores de 18 (dezoito)anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubree não empregamos menores de 16
(dezesseis)anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de
aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foideclarada inidônea para licitar
ou contratar coma Administração Pública.
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios,instaurados poreste Município, que o(a) responsável legal
da empresa é o(a) Sr. , Portador(a) do RG sob no 1026399332 e CPF no
075.783.599-67, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela
assinatura do Gontrato.
Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
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).
Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processolicitatório, bem como em caso de eventual contratação,
concordo que o Gontrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: thomas.fioriol 7@gmail.com
Telefone: (46) 988f 13279

Caso altere o citado e-mailou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Municlpio, sob pena de ser considerado
como intimado nos dados anteriormente fomecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) THOMAS ANDRE FlORlO, portado(a) do
CPF/MF sob n.o 075.783.599-67, para ser o(a) responsável para acompanhar a
execução do Contrato, referente ao Chamamento Público n3 00212021 e todos os
atos necessários ao cumprimento das obrigaçöes contidasno instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

(
Francisco Beltrão, 13 de maio de 2022.

Lr(
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MARANGON & FIORIO LTDA
GN PJ : 40.97 0.21010001 -27
Endereço: Rua Giocondo Felippi, n" 429, Bairro Pres. Kennedy
Francisco Beltrão / PR - GEP: 85.605-330
Fone: (46) 9881'l-3279 E-mail: thomas.fioriolT@gmail.com

THOMAS ANDRE F¡ORIO
CPF: 075.783.599-67

sÓcþ ADMINISTRADoR

)

(
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MARANGON & FIORIO LTDA
CN PJ : 40.97 0.21010001 -27
Endereço: Rua Giocondo Felippi, n" 429, Bairro Pres. Kennedy
Francisco Beltrão / PR - GEP: 85.605-330
Fone: (46) 988f ç3279 E-mail: thomas.fioriolT@gmail.com

ANEXO V

DECLARAçÃO Oe RESPONSABTLTDADE TÉCN|CA

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:

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

\

+

(

NO
Nome

Especialidade CRM n"
Data do
registro Assinatura

1 THOMAS ANDRE FIORIO CLINICO GERAL 46276 26t02t2021

Lr





MUNIC IPIO DE MARMELEIR 0'3rð
ESTADO DO P

ATA DE JULcAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N" 004i2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço médico, clínico geral,

junto ao Departamento de Saúde de Manneleiro - PR, para atendimento de plantão em horário

Lstendido dãs 11h30 às 13h e das 17h às22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos

sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30 e das

13h às I¿h, para suprir eventual ausência de profissional cla classe no horário padrão de

atendimento.

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, junto a

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

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

da comissão que o prôsente edital de Chamarnento Público ficou à disposição dos interessados

do dia 15 de junho âe2021 a12 dejulho de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, cla seguinte empresa interessada no

prèsente chamamento: MARANGON E FIORIO LTDA, inscrita no CNPJ no

qO.glO.ZtOl000l-27, sob o protocolo n" 71392. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura

do envelop e e rcalizou a análise da documentação contida no envelope confrontando com o

exigido no Editul, e rubricando folha a folha os documentos apresentados. Concluída análise dos

doc-umentos, a Comissão constatou que foram cumpridos os requisitos exigidos no Edital e

declarou HABILITADA: a proponente MARANGON E FIORIO LTDA, que apresentou

proposta para os itens 01 e o4 ¿o Edital. Tendo visto que o Chamamento Público ftcarâ aberto

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

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

lawatura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

É,,.,.1.:
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

da Silva

Lidiane Helena

Membro

w

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

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

E¡nail: Li-qi-Læaql@,Lna¡ul-c-lct¡o,È:guLbt ilisilaç-4Q"02ú"0¡-txlr]rl9lçl¡lr,p-Leov bt - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUN rcípro DE MARMELErndaat
ESTADo oo pRnnNÁ

cHAMAMENTo púgl,rco N" oo4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2021-LIC

Rnsur,r¡.oo on ¡ur,c¡.ur,Nro n cr,nssrnlcacÃo

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

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

MARANGON 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.

L̂c-..G.Lq=.
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I l0l202l

a

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(a)man¡ele ggv.bt-Telefone: (46) 3525-8107 /8105
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
tvturutcÍr'Io DE MARMELEIRo - pannNÁ

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

notçÃo No:1241- 19 Pág(s)

DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2022
vlcÊrucll: até 24 de maio de 2023
FORO: Comarca de Marmeleiro - PR.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

c HAMAM ENTo PtJ BLICO NO OO2I2O21 P ROC ESSO ADM t N ISTRATIVO NO 07 1 12021 .LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n"

g.666/93 e legislaçãó compleirentar, torna público o resultado da licitação em epfgrafe. A pessoa jurídica habilitada é a

seguinte:
. CLINICA FELIPE DEMARTINILTDA, iNSCTitA NO CNPJ N'46.208.619/OOO1-97.

Marmeleiro, 26 de maio de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

CHAMAMENTO PIJBLICO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 06/2021 -LIC
JU LASSI

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 epígrafe. A pessoa jurldica habilitada é a

seguinte:
. UI4RIHCON E F¡ORIO LTDA, inscrita no CNPJ n" 40.970.21010001-27, para os itens 01 e 04 do Edital'

Marmeleiro, 26 de maio de 2022.

Ricardo Fiorí
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

TERMo DE RATtFtcAçÃO DE DTSPENSA DE L¡clTAçAo No 008/2022

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

a contrataçäo de empres a para efetuar serviços de lavagem e limpeza completa de veículos, atendendo as necessidades

àor o"puri"rentos åolicitántes, nos termos ãa documeñtação acostada ao Processo Administrativo no 08412022.

A contiataçáo deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissäo Permanente de Licitação

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

Contratada: LAUDIR MOLINARI 03043233905, inscrita no CNPJ no 25.233.47110001-70'

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 pagamóntoierá realizado até o 15'(décimo quinto)dia útildo mês subsequente à emissão da nota fiscal.

Marmeleiro, 26 de maio de 2022.

Paulo Jair Pilatl
Prefeito

lcP
Brasil

Diário Of¡cial Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medida Provisórl a 22OO'2 do Art. 10e de 24.08,01 da ICP'Brasll

o Munlclplo de Marmelelro dá Sarantle da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuall2ado através de

htto://www.marmelelro.or.nov.brl no llnk Dlárlo Oficlal.

!¡icio

Página 4
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

nxTRÂro P^r^ tuill,rA(:À0
EDtT^t,N'tS. Drzú Dn frI^tO DE Z0¡t

?nocEsso snLmtvo snu't,tltc,\Dt) N" Iuto22
o ¡RcFctlo Do ìltNrclHo DE nt^RNELntRo, l:dñk, do fiýnnú, rn urr ilù iu.s
ûritui$0cs lc!il¡{, e dc $rfomrktrtrl! ro¡r {r. l?. IX, d¡ (\xr{in¡içID dr Rc¡iltir¡. ild. 7{,
lnclso lX, di l,cl Orlitrirn Àtdchrl, ir. l9l $ l9l dr l,Li rf 2.091. dr 23 dc rsicmbRr dc 2t)13.
f^Z S^ùnlì qu€ s cncootñm {ltñ¡s n, isúk0cs pùr o nn)ccýo rt(il.ô dnr¡tinildo N¡
ùrlmr&Ào no. tqnæ dtrÍrnh¡d.. r fn dc ncils n{csildùdc Jc .i(cDdonnt hilÿ.$
p,ihlto, m¡.0nilhùÙ. ph¿osil¡cr¡$ il(rc dld.

rft^/oor- rixû.riçÃ@
l)^1^l)U^SSINÀ'nrn^D^^l :¡ld!itrtudd:r):t

M¡nrh¡6.1! d.nr¡ôdô10¡1,
liùloiilrl'lhrl

tñÊiloú. l[Únri.h. Ë, 
câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

CÄMARADE vEREADoREs DE oots vtztNHos
EKIRAto PARA PUBLTCAç¡lO 020t2022

1 - Exl¡alo Dl3Þensa ds Llc¡16ção 009/2022. - OBJÉTO: Conkatacão de €moresâ Dãre
lornsclmenlo d€ låmpos d6 vldro p6r6 6s m9s0s do pl6nårlo ds ôâmaia då Vere;do,
re_s.ds lols VìZ|nhoýPR,CONTRATADOT VTDRAçAR|A REGTNATTO EtREL|. CNPJ
07.{99,2120001.04. VALOR: R$ 2.641,38 (Dois mlt s¡scentos € quar6nta I um ßais
€ lilnla e ollo@nlåvos).
2 - Extrclo - Quado Torm_o Aditlvo ao Contralo n". 009/20i9, Conkatsdat CUC SISTE-
I¡AS_PARATRANSMISSAo AO V|VO LTDA., CNPJ 11.520,0320001-31. Obtelo: ro.
cAÇAo DE stSTEMA DE TRANsMtssÄo DE vlDEo xo, colre¡loo cÄtvi¡m no
spEED DoME, SERV|DoR DE TRANSt\4tssAo, ENCoDER DE vfDEo e co¡¡rno.
LADoR pTz D¡GITAL, ALÉl¡ oo r_lcetcl¡ueñro oo so¡rw¡ne teæssÄCo
PARASINCRoNTZAçÄOCOMAS pRtNCtpAtSREoES SOCTA|S.Våtor:F¡ca;treiada;
CLAUSULA SEGUNoA- 0O VALOR CONTRATUAL _ À pañk ds 07 d€ lunho de 2022,
acrt$enla.s o valor dg R$ 1.350,44 (um mll l¡Bzenlos e ctnquenla reils e ouarentá
s-qualrc @nlav@) ao valor otlglnal do cookolo, passando a rer o valo¡ anuil de R$
'12.179,94 (dozs mll ænlo s selonla € nove ¡gob ô ñovonla € quako conlåvos). €m v¡rtu-
de do roålurlede 12,47%do INPC (æumutado d€ malode 20¿1 I abdl de 20åàì. prâzo:
Flca allrråda 0 CLÂUSULA NoNA - DA V|GÊNCÁ- prcroqa.se o Dertodo de'vloânctâ
por mals 12 (dozê) mesos, ou sela, ató 06 de junho de 2023,-podendô sar resctndt"do poi
8nÞæ pad€i, æm ayls právlo ou prorogado, caso ônlgndldo pola conkalanle, dstiko
das nomas da Lol 8.666/93.
OBS. Erlg dæumonlo ðlá disponlvel na lnls!6 no D¡árlo Oflclal d6 MunlclDlos do
Pamnó hltpi//ww.dlarlomuntctpat.@m.b/smp/pìsqutsar s no slto w.cmdÝp[öoÝbr

Ii\f R^lo n^t^ Þo¡t tc,\cÀo

^t,\ 
DEß[ritsf(n Dn til ços f t¡r!.n?¡

rn¡ ilfu) I I ftnóNti'o Nñrrror:
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cr)illt^t¡D^: Du^vtlil tor'o(ìR¡t t,\ u $Ivtrl)s 

^rtr!!Nt^tsHffifli*iffii flft

rNscnr(:0ris:

^sÌnçilSlisIrfl 
onrorcso s.lLlì\'rdc cnntr¡xrçnil Frrcnrtn dflcrntmilorñ,'8mrulnc sdo

rlrli,ndß (r¡ctrlr vir r/.¡¿.r. I trri d¡r rÌ d' d¡Íi 21 n¡'i'r iltò il! ¡Jt' dr dhìr d.lrntn dü
2frI1, ilh(Þillì o h0ÉriÕ ollchl dr l!¡illl.ilr)l:, ho c¡dcrcço ct.r0ilrco:
lulGrsNoîDÃql¡trwe0Eklsliû'lu¡n, nù /r¡f ilh¡oilih¡lhilo prm n ftss¡ç[o dô
¡ncßo Sckilvo S¡nrplilhdo ñ" {)?/lrrll.

0 cfllil co'nphro c$l d¡sFonhrl ilo ¡¿r: c oilrmr lilbnn$ðs lùildn ¡r' iSildos cs,n n
rc¡rldorca dn (lorilslo (lg0ni,¡d0rs, no hlclbn€(1ä) 1525.8t 15.

(fQrilstÌos DD ÁcÈs9

à 14:00horædo
horár¡o d€

dla (rg do lunho dô 2022.
Brasllla (DFl.

, TERMo DE RATtFtcAçAo DE D|SPENSADE LrctTAçÃo N" 008/2022
Fu_ndsmenlado no lncho ll do sl.24 da Lel 8.666/93, RAT|F|CO 6 DISPENSADE LtClTA.
çÃO no 008/2022, cu¡o obþlo ó a @ntråtscào de €mpma p¡€ efstuaruñh;sd;l;;-
gem o llmpsza æmplola de volculos, alondôndo d neffisldados dos Depårtåm€nlos sG
licllolôs. n6 l€mos d6 documgntaçåo æoslrdá so prccssoAdmlnlslnliw n" 094/2022.
Aconlralaçåo d6vrrá ser concrol¡uãds næ l€mor de elaboraçåo oflluada Þslâ ComlB-
såo Psmån€nte de Llcllôçáo nomôada psla portEda n'6.597 ¿e pdm€lþ dá oulubþde
dols mll o vlnl€ o un. como soue:
Conlratåda: LAUDTR MOLTNAñt 0304323390S, tnscrils noCNpJ no 2S.233.4ti10001-70.
Valor R$ 2,615,00 (dols mll o slscenlos e quhze roãls).
ConlretodE: VAN0ERLEI RAMOS, lnscilta no CNpJ n0 23,969.829i0001-()().
Valori R$ 8.060,00 (ollo m¡l o s$s€nls roa¡s).
Valorfololr R$ 10.675,00 (dez mll e ssl!æntos e sot€nts r cin@ reats).
Pagamenlo: 0 psgamenlo srá realizsdo âtá o 15. (dáclmo qulnto) dh úil| do mâs sub-
sâqwnle à emlt!ðodr nol6 fiscsl,

M8mþlro, 26 do malodo 2022,
Påulo Jah P¡lâll

AVIso DE LIcITAçAO
pREGÄo ELETRôNtco N'030/2022 - pMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O8O/2O22.LIC
MoDALIDADE: Reg¡slro do proç¡s,

f lPo: M8nor preço globat do lols/grupo.
'Or Conlrataçáo dg empræa para lonsdmsnlo de óecas € D¡eslacão do srulcos
anul6nçåo/@nserto ds €qutp¿msnt6 da Marca Silhl, åtEndändo ai necæsdaües

òdtepôrlmenlos sollcllsnlss, conloms osp€clllcaç¡ss € quanlldãdes æntlânles no
Anoro I -TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:Apadk dæ 08:30 ho¡as do d¡a 27 do mato d€ 2022.
TÊRl\¡lNO D0 RECEBIMENTo DAS PRoPoSIAS| Até às t4r00 horss do dta 09 ds

Prefeitura Municipal de Verê
o Þ.lo|ôdoÀrurtioóh'a, Étdodopdd. cdr M0 M Ldrjúd0M o63tq&6'dñtut4ldoùbdffiecd'rtñ
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@Elo &ûFóÉrð tÉ@.Þn.iih{âtdn M ffi tøFñæi6Mm{o @{roñrò!dó.
v[oRlor[. nt ri2.!420 tturô.oo!,.rù oM ùt. codo. I
fonM^oE hdrÊNro. s0rñpós^tr(qoo ñotÁFrsL
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oUErO N¡þe6Fõ.qdú.ÉÁ¡È.dÉüdl ørorho ¿dhò Þot¡Ø020.fimú cuFiñ.ñro æ drdo ß úrQ Ðr&do I dâ td ¡6. 6 2t d. t6rú ù tol Î-ñ;- *,Nh^ "Gdffoútdt4hdrôtqnro.ñdddqthú(dlidooútoibrtuop;i;'. - ''-
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lunho de 2022.
iNlcro DAsEssÄo
Pam lodd æ
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Frånc¡él¡ [4alnardl
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/l 11 \ \ CNPJ 00,333.628/0001.96 - Fono/Fax (0XX46) 3s24.5335

nNù ù'"'-'3ËË;tl8Hii:Ë?ål:,:3;,?',,[".#n* ""'.,
AssoctAçAo REGtoNÂL DE sAüDE Do suDoEsTE

LtctTAçAO M0oALtDADE: DtSpENSA DE LtCtTACÄO 05/2022
HoMoLoGAçÃo E ADJUOICAÇÃo'

Toma.se públ¡co a homologsçåo do pro¿€dimento t¡c¡t8tódó êm eplgrãlo. € a sdjudiæçåo
do obj€lo a emÞrosaì

W.@ dd-0!rcodrr rbhJ¡!f 3ræ22-Êo0ro Eoùhú.RSôr0@æ tgtodÉ. sderilno$)Bmqæ o úú@oøodo rtst.*q
h,:ptt,20doñilodo Ðz

4pr¡,{lsg ß9FN
¡nErEilot¡JMcP[

LOTE EM PNESA VENCEDONA

01 ÿñouulos HqSPITALARES

LfDA

vÀr.oR (RS)

ßÞ r40.@,@

varonroTAtDÀ lctTAçÃo i5 t¡0.m0.@

fr¡ncbco 8êlt¡o/PR,26 da m¡to d? 2022.

coMR^uNfli MUNrcl¡(i

ou

pregoelta

cHA[4AMENTo púBLtco N' ooz2o2t
PROCESSO ADMINISTRAItVO N0 07 t/2021.UC

RESULTADo DE JULGAI\¡ENTo E cLASSIFIcAçÄo
A æmlssèo do llcllaçáo, d6¡gn6da aksv& da portaria n. 6.597 ¡e 0l ds oulubro de
2021, com bas na L€l Fsderal n'8.666ß3 o leglslaçáo compl€msnl4 toms Dúblì@ o
ræultado d0 l¡cllaçáo em €plgr0lo. Apess@ lurld¡cE hab¡l¡ladã é å segulnlel. CL|N|CA FELtpE DEMÂRTIN| [TbA. tnscdta no cNpJ n. 4¡.208.6 I 9/0001 -97,
Mãrmoleko, 26 do mslo d€ 2022,

Rt6rdo F¡orl
pmld€nte da CpL

PoisrlE 6.597 dê 0.U10/2021

cHAMAMENTo PÚBLIco N' oo4/202I
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I06202I.LIC

RESULIADO DE JULGAMENTO E cI-AssIFIcAçÄO
A comlssão do llc¡laçáo, dd¡gnada st6vós da portaris n. 6.597 ¡e 0t de outubro de
2021, com bas6 na Le¡ Fedoral n' 8.666ß3 o leglstaç5o complom€nl0t loma públi@ o
r€sullãdo da llcllaçåo sm €plgmfe. Apæsoa lurUìca hlabliltEdâ é ¿ squtnte:
' MARANGON E FtORtO LID^, inscrita ¡o CNPJ n.4d920.210O001.27.
para os llsns 0l e 04 do Edital.
MErmslslro,26 de malo do 2022.

Rtærdo Flod
PGldsnts dã CPL

Podârtã 6.597 d6 0t/l0p02t

AV|So DE Ho|\¡oLOGÀçÄO
v pREGÃoELETRôNtcoN,ß7t2022-pMM

pRocEss0 ADMtNtSIRAT|VO N' 0s4/2022-LtC
MODALIDADE: Reg¡sto de pGços.

TlPo: Menorproço unllárlo porilem.
Toma publlca I Homologaçåo oAdjudlcaçåo Pregóo Elstrônl@ nû 037/2022 - pM[¡. culo
oblelo ó a Conlralâçáode omprela para præt6çåods seNlço3 do manutoncåoe re$io
n6 redo elálrl4 dos PrÉdlos Públl@s Mun¡clpal!. Aemprgsa habllitsda ó:
A€mpresâVILMAR BIAVAE CIALTDA, lßcdta no CNPJ/MF sob o n.04.332.974/0001-
05. vônædors no llem0l perlszsndoovelorlotal d€ R$ 221.735,000 (duzontos€ vinloe
um mll soleænlG o ldnla I cln@ r6ais).

MeñElo¡ro, 26 de mrto da 2022.
PauloJalr Pflall

P¡o16llo

. AVISOOEANULAçÄO
ToRNAR sEM EFEtToA puBLtcAçAo D0 EXtÉATo 0A coNtRAro DE coMpRA

E VENDANÛO5ONO22
Dodvsdo daAta ds Rcg¡ltÞde preços N. j2tl202.t

^ -_.....^,_.^ __gryCl9.q-g e ftegão Eletrònlco n."04s/202t - pMM)
O MUNlClPto DE MARMELETRo - pARANA, por tnt€rnédto do Exdlsnillslmo prufst.
10, loma públ¡co psrs conhsclmenlo dos lnloræsdG que decldlu lomar sem €fello €
Publics@do EÌlralo do Contrstode Compra € Vsnda nì 050/2022, dedvado daAtå d€
Reglslro de Pr€ços n' 121/2021, v¡nculade ao prugão Etetrônlco n.045/2021, om vtrtud€
da nåo ßlnalurr do Cülrålo d€ Compra s Vonda n. 050/2022 o0r Dado da €mDEse
oELTA sHop - orsTRtBUtDoRA DE pRoDUTos HosptTALn¡tEs LTD¡, tnscdra no
CNPJ n' 19,316.524/000114. Data das publiceçö€sr dtâ t7105/2022 no Jomal de B€t-
Irã0, p. 9 - Ed¡ção n0 7.453 -ft6 Olìclsts e no Dlårio Olìclal €tetröntco do Munìclplo d€
Marm€l€ko, p, 24, Ed¡çb no 1233.

Èl¡mr.ld.o. ¡l d. û¡h dù Ðl¡.
l'silûrirl'lhrl

PFlltrn& MrdrlLlo

Marmelelrc, 26 de malo ds 2022.
Paulo Jalr Pilall

Prefeltods Marnelelro
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