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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 115/2013, EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N° 030/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO E
CLÍNICA MÉDICA LV LTDA.

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois

mil e quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu
Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO KUHN/EDEMIR PERIGO e CLÍNICA
MEDICA LV LTDA,, neste ato representada por seu Administrador Sr. LEONEL
CAETANO GUENKA, resolvem em comum acordo aditar o conti'ato administrativo

de prestação de serviços n" 115/2013, firmado entre as partes em data de 11 de junho
de 2013, cujo objeto a contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde
Municipal, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Décima Segunda
(da vigência), constante do contrato administrativo de prestação de serviço n''
115/2013, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula,
por mais 60 (sessenta) dias.

fir

i

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLON ÇERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

LEONEL CAETANO GUENKA

Clínica Médica LV Ltda.

Testemunhas

nut
CIR C.

n" 6.045.397-7/PR
LUIZ C/VRLOS BONI

CI./RG n'Í3.895.670-l/PR
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N« 115/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°
030/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO
MUNICIPAL DE PLANALTO E CLÍNICA MÉDICA LV LTDA.

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois

mil e quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON
FERNANDO KUHN e Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Planalto Sr.
EDEMIR PÉRICO e CLÍNICA MÉDICA LV LTDA., neste ato representada por seu
Administrador Sr. LEONEL CAETANO GUENKA, resolvem em comum acordo

aditar o Contrato Administrativo de Fornecimento de Combustível n*^ 115/2013,
firmado entre as partes em data de 11 de junho de 2013, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA; Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula primeira, (do objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 12.944,00 (doze mil e novecentos e quarenta e quatro
reais), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato
Administrativo de Prestação de Serviço n'' 115/2013, celebrado entre as partes em
data de 11 de junho de 2013, tendo como importe o valor de R$ 54.540,00 (cinqüenta e
quatro mil e quinhentos e quarenta reais), passando o objeto total contratado no

Item Nome do produto Quantidade Unidade Preço unit. Preço total

1 Prestação de serviços
médicos na especialidade de
cardiologia em atenção aos
pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal
pelo período de 06 (seis)
horas semanais, conforme

cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de
Saúde.

146 H 89,00 12.994,00

TOTAL 12.994,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude
do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância R$ 67.484,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais).

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Testemunhas:

iiy
marlonMUnando kuhn

Prefeito Municipal

LEONEL CAETANO GUENKA

Clínica Médica LV Ltda.

OLD^IR CAI
C.l./RG n" 6.045.^97-7/PR

LUIZ C^LOS BONI
CI./RG rf 3.895.670-1/PR
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.  *< ,vw xiu A.imknoirj^T.' S«* LOlKi MACtlACHJ .nt

.iMuiin .K«*rM4jitir v^v1>llm^1 «' lAi.;" ̂  a» Çf^ryp*
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t^uk.u- ti •.mcTAti•. c :v;<
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<kn «1«» i^tr

F. t .'ilhLttU' dk> tfvu pk*U« {.'-art» f.n k* r\hi4<t kssn.-.-
•  <?<. i«;val i' ttrr«a

•^.'U i>o\:

WJJ^ICIPIO PU PLANAirO

C\'PJW 7fi.<ifitt^ii/.^C7.lá
Pr^iU ííAíi rruaaniJ Wc .'.«kt*. I^í.3 - 7,W-íUrt

r-mnil: plaunll-i.V rliit< jír
rttrN? tO*Òf

PI.A\M rn f»A!iWA

AVtSO OE AtTER AÇÃO DE DATA E HORÁRIO DA t jOíI AOÂO

paeOÃO PRESENCIAL N'" 00í/301fi

LíOTACAO d U.inajip^o Oe Pfsnalf&. EsiBd'^ OQ ^ct«irÃ poi »nu Pterpklo
Vu^iQVa. $.' \M<A. QN FERNANDO KOHN iO^id pUtaiOO ^

cata 09 atenuts do E{CIt& c» üciIbcíd, na fcrmc ne -''r'>^ac Praf^andat

CÜ1/2C1S. cufo OBJETO * wtibsiaçèc oe «msieeri vsavdo e ujestação oe

Sftnr^çcs <ie noras tnaciJina. lípc. p« («/raganeira a st-' .•d ztiOÁS fuencs.

urrrsoiefinBQrT). co*'j: â9 tetrc, nse^anwnto e« estradai' < o^uoe scvlcâe

jkihfsoos pkic MacicipiOC* °isteiio.

.VOTTVO' FeMAilo Mijnmipsl riou<a Oh leve'iHifí Of> am P.urnHimaçiH)

^ P4droefM?& ̂ v1ur«lploae PtaneUo.

DATA Z nORARiO. a i««loo6o coorrefá n& e»c MíOíjí^jiò na sclfi oe

'•un oaa um C-uí^^isswi üe Licirsçâo Oa PrefaiiuiM Mjrn&pa fi* PUmiiio >t,\

^W3 Sic de Aca-f, t5B3- Centro rjanain Pr. An to.írc horaa.

ÍNFCRÍ/AÇOéS £ SSCL^ECjVEMTQS' Intormoçtae Mdtj-fij so* Ob^üAS

•â do Mumcípo ce PhínABD na Pfftca S*o F'ar^Cllu:c Ca Assjs. r*

1563. Certitp. For.« jesi 3555^100 - CEP 83TVCC0 - Ptaiiario^r.. no

^srA^o doe 6 0$ t v$0 e doa 13 ao os 17-20

PianAte-Pr. Ok c* leeeniiro m KHS

MAR;.ON =EnNANOLiKUMN

PraleflO Mljn««|uii

i m

MUNICÍPIO OE Pl.IN.lLTO
cyipi \" 7ivJíft..í2iiWi!?i.;ri

prniu Silo r;í.ui ir. A-»i>, nn rFr.-«,V7.Tn-ii/M
v-miiiij iiliftiltn t' rfrtii* i'«v.s^r

PfilC: 0*é) JiüT^NIfiV - r&K. Hf »i2." F7U*
r'í.,tVHlJO í-Aft.ivl

AVlSOCEALTEftAÇiODE DATA6 HORAPiQ RA UClTACiO

PRéqAO presencial N' OOZ/^SCUE

LICITAÇÃO o Mi>nic*piO dA PlanatlQ, Ealado 'id Pr.Qná. pgF mif Píalaito
Uui«pAl S' MARROM FERNANDO KUHN. torna pübLcc qua IlH altflroda a
oaLn ca alicriurd do Edital Oo Uciiac.io. na lomc cr» P.ngAo Pteccndal n*

Q02/SC*5, ccjc OBdETn d conrramçáo ca umwnwt viaai»o& r. tiioauiçío da

Kírvj» da 'BCBpasnm os inaiis. doslncdo a qia-iulen;tü raquiívr da hma ria

iroquiitae a ».elcuioa Odalo Murtocipio ds Piorrcno

VOTJVO Fariftoo fdunIcIpaJ ro dia ti ca Icvarairo Oir 20t5 ©rr» .Ç4.nwnotncA&
a Pacroairadr» rd.rn cíDic o© Planalto.

DATA e MfjRARIO A touçJo catoirarA no ala t2.<12.tfi1S nn Kla ria

rourfoaa «a Contlsnao de LicWccAo da PreraKijra Wiirirapa' ca Planalto, na
Pr,»oa SAo rionc.sso do Ar.A.a, 1533 - Oaninj, FLnntiJtn Pr, in i5;(tD nora©

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: mtor.nuçOes oodcráo aai oblkltia

"a Pioícttura dc MuniClfi t> 0© Pínnnlfo nn Praça S5*2 FrnriTac.j es Aeaia, n'

tjas. Canlro. Fona- lafii 33S5.S10C - CEP BSTRnouO - PiunuiiorPt. no

ncrar^daceiOC.ia 11-30 a daa 13 SO és 17:30 hora-.
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MARLÜN FIRNANJDÜKVHN

freftficu Mudicípii

lLÚNEL CAETANO GCLNKA
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OlDCClI^CAAirOS
Ci iií-w n.lU®t^?7.7,Í'K

ll'7 CARLOS 50.VI
Ctriiark''.s^o"^- 'I.H

mwícmo DE PLANALTO
CK'PI>I' rnrWtfjJn,'iWffMí

froi-ii Uo; TIIBOSÍO t'í .•Usia, ) «1 - CEI': Slt^J-WW
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PiANMtm PARAM.'

TRIMERO TXR.MO ADITIVO AO CO.NTR.ATO ADMINISTRATIVO DE

PRE5TAÇ.Ã0 DE SERVIÇO N" CC5O014, INEXIGIBIUDADE N' l»3/T(JU,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO OE PLANALTO/EUNDO
MUNICIPAL ÜC SaÚUE DE PLANALTO E HOSPITAL NOSSA
SENHORA DE LOLRfJES DE PLANALT'0 LT»A.

•Am x-intoa nuleilu» lUi inàs liaiicvrxnS». ttj aisvda 4lo
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dncrtnrtni. ía-ivinif.c j aioniUc!áiaiiic.j\trJiLi5tv3(scsíi?ni4l JUs

CLÁUSULA SECUNDA: 1'ciu.iitaovoi ui.illaf.idA» .t- dainaia Siiaulis a e.hidia3a»
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cmutf, xawxe
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couTS&U) bE .rcsrrcA c ssoAr ao

VildofBind QmfklA- ^rceldAU
«B^eiveíd* ^Vq1> w SxrrttiirQf
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l-slRii W^Oie; RHau.r
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M>n PM.cjm — F^i iLt iii
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A-w \
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ClÍNieâ MCDICâ LV LTVA. NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

Atividade de Clinica Médica

F®fflr© (4é} 3S43-Wa
Rua Padre Fernando Zanchei, 2842

[86770rm: REALEZA - PARANÁ

1" vkj bíonca - 2® via amarelo - 3° vioverde

OV2 ' "1491
cmm.z22Msimi.2(i jurariiasínJ

Data Oi j (2 /

Nome ?t3 /f í

®  SlVy

Cidade^ -A 11" -.. - L-rrr r J-.

CNPr o^.a72. ?gH/ooo. - wo

/

5. P

! Baíirro

Est. pAA

Í.E.

Condições de Fagto.
rk

j>\r£.*^c^» AiJK '-'í''7í:;-'s o<?

A^vyw/,r»UtfC •? v/t 7f- o a /€ ^í>W. 'S ̂o< oo

PA!aC£S50 DE LICITAÇÃO
} Cofwm n.-

1  f (. ̂ íeço fiy.„^.^^
(  iConcôrrêricia n.^

í>4 Ccniret.0 n."
~ ) AdiúvQ TT.

í ineQibiiiüede
Wj^ratany.-)

ChuíO •'í-

ISSQN %R$
erátka mSfíS - Oibsrto Suzin & Cia. Ltóa. - Foro 3S4.3-1485 - CNPJ 75.934.844/0001-OS

8^0r.0-0
OS ais. 1201 a 1S00 50x3 AF10030 0612013



NOTA PISCAI 'l
FATURA DE SERVIÇOS

Atividade de Clinica Médica

^Oflie (46) 3S43''443S
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

{85770r()00'REALEZA - PARANÁ

1° via txancu - 5" via amof^ - 3° wrvQfGô

[NI "1490

CNPjoT.m.mimi-!<i /uvaiénissií}

Data OI / U I

Nome /Ca.?^ , ?, 5 .- >,' 0//'J / /• A. n » .r.i

End. ̂a;a. ''tr^ .<? /^<4fS - ri." <;'Bairro

Cidade

CNPi 0>t -272 . H /oov.r r -

Condições de Pagto.

Est .yCi

Í.E.

QSÍAISL

M/?./> t. % t.A -fé S € •r/f^5'^ ..'■ £ » /» i / ^*>1

síf e■» < 0 i <it t'/l t y"' A Vi >-«< 4 .7 ./<0 <• t >/y^ iV i yi / f/y > i'?^ ̂

■y^yj n 'fC X-Zy^yv > .i.. *> V/) /\j Ti

A.* g-i-J? /g .

-'■••^-"'ocasso ííF ucitaçAo
{ 7 oúJvíwen/
{ ) T. Preço nP„
( I 'Jòncõiròfíúia n." z

í ,Cv?

Pre.gão /-Vgse^-^yg
?rc77

í } AofII'/o n
f i UkiijiuiHaãí,
( ) uísneriia

f/heM ;A> Qi<o

/SSQAf^w)0
6rafi<c EWaii - GlBwtto Suzin & Oa. Utte. - For.o 3S43-14f»5 - CNPJ 75.S34.S44/0001-0906 ais, 1201 a iSOO S0x3 AF10039 00/2013



CllNICâ MÉSICA L¥ LTDA. NOTA FiSCAL ]
FATURA DE SERViCOS

Atividade de Clmícã Médica

F&sse (4ê) SS43-44SS
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

[85770^000 -REALEZA - PARANÁ

1 ° viií bíO!x;o ■ 2" vks orríareto - .3° viovoid»

Wo 1497

CAfPJ 07.222.435/000 U20 Alvará 035074^

Data j i2 /

Nome__

End._ ft- í't^t if f (O ;><; (^\<y Bairro c

Cidade ./? Est. /

CKPI ^-r. ;{72. I.E.

Condições de Pagto.
fZ,'

i?5 -.7^ y>/> A'-<yTi e c c f r'V t' ^ 7<^ s/Zi <L.ri.'-^v •'.-»

A-" rfy" /'«.i; />r£ v»i yj f d.C..-><ÍA>W

>i->ny<vV w ■? wv>A<^. >~ir —> fC yç S 'Ti-Ç.-oo

o /7.g / H' '^rrAr^ Á
'~-i.v-/'-7rc-> ,'•;/
í  ••*■•',7í~-'1 ♦'í

^ ■.'oriaoffènda n."..

O^íiVij

L, ,

/SSQAf %R$ S"2sr,ci.
ef<í«l<o saz»« - Gliborto Suzin & Cia. Ltda. - Fone 3543-1485 - CNPJ 75.034.844/0001415» 06 8/s. IZOi a 1500 50x3 AF1Q030 06/2013



CllliCâ ÜiiCI If llil»
Atividade ce díxnoa, Méãiai

¥<sm® (4ê) aS4S-^43a
Rua Padre Fernando Zanchet 2842

85770rQ00-REALBZA PARANÁ

MOTA FISCAL

FATUiRÁ DE SERVIÇOS
1° via bíonca - 2° vlo omaieto - 3° via votda

CNPJ(n.222.435/QOOi-ZO Alvará 035874

Data <yi j n i ;?ofM

Nome
P

■yc / :

]Bnd* 'f A ^ ^ S.n-w yc ..'V ■- ts-^s Bairro

Cidade pJ K. JÍKIA { t O Est,

CNPJ O^.. 2 72 . 7Í.V /-»os. c-c. LE.

Condições de Pagto._
§iS€MimiMÃÇâú

c  7- oc y'í C i ^ S ^ 7C K/i\ Cjí-f" <t'A

1^.A^ AO'- :~c y'' -'c r-" S

mQCEssoj:iEuaiAÇÂQ.
(  ) Convite n/
f  ) T. Pmco n:
(  } Concorrência n."
f>A Pregão Presi
(Z/Óòniraton
(  } Aditivo n

cia n." .- ,

,o-\\

( ) inegibiiidade
(  ) Dispensa
Õafa_X 3ra: t TZPPÇXiZl.

Chefe do Dpto.
í íL / ÚZZí

ÍSSQN %R$ TOTAL R$

i 3S^-o^

T - J? 2?0, Ovj

QróOca 80BIM • Gia>ôfto Suzin & Cia. iJtda. - Fone 3543-■I4S5 - CNPJ 75-S34.844/"D001 -09 06 Bis. 1201 s 1500 50*3 AF10039 0&2013



CIIMiCâ MEiiCI l¥ ITDA.
NOTA FISCAL 1

FATURA DE SERVIÇOS
Atividade da Clínica Médica

(4ê) S54S''44Sã
Rua PadíB Fernando Zanchet, 2842

85770400'RBALEZA - PARANÁ

-

1 ° \to bionca - 2° vtei cmoteio - 3° vio vefde

m "üii
CNPJ 07.22Z4m091-20 Alvará 035874^

Data >'-i

Nome ?>,;• S-.
P

End. 5b Bairro

Cidade Est.

CNPÍ DV, .2 72 . 1, y ̂ ̂ ^ le.

Condições de Pagto.

mTM ^
nrf csrr* .'>»E / c /f i '>r <- V {^sCc^/yytf •> < < ? <»

A-í/oí c y-Tz ' A<>< r'-'^ ^ <t-'TC\

A»J ;><? í.-'^7í , w.. 0 A/V ri vl< *

'í'

PROCESSO DF LICITAÇÃO

[
(  1 rnnuitti #7 0
^ j 7" PrtRÇOf?!®! ■ - 11 1
 (' 1 nnnrnrr&nnm n » • - -i
QÃ Prpjsf? C

nnntmfn n " , ' ~ ^'Ci V
f ^ Aríifivn n ®
f  í InagihUiflarifí
(  1 niarifinfíí» /l— /

OaíaÒ-i. /\.-y.A.A.-!y
MaI->

Chefexío Dpto.

JSSQN %R$ TOTÂLR$ f.d:«?hoo ^
«rájto SOSI» - Gilberto Suzln & Qa Lida - Fone 3543-1485 - CKPJ 78.934.844/0001-09 05 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 0&2013



AtMdade de Glinícâ Médica

Rua Padre Fernando Zanchet, 2842
85770-000-REALEZA - PARANÁ

MQTÂ FISCÂL

FATURA DE SERVIÇO?;
i'' vio bioncíi - 2" via omnieío - 3" vio vwde

"1496

CNPJ 07.222.435/000^20 Ah/aré 035874j

Data O-^ / i2 !

End. te íCíá2 Bairro <.

Cidade Pt Est, P^

CNPT O-Í.212, - oo I.E.

fWAm. &n€ssmsNÁçâú

.-f t ■i >'• ■■ r'.. fc -7>>W S .*4 A c oAi. , T y\ ■> (

^ ̂  A ^ iK> i ̂  í ^ A^* í^a í

—  .-f

A/O Í^C" ^*^7^ JLA : f i, '^sJAAAjTr O • y

l  J. o o

vC^-fc-T^oO iO.V.*:

C::OÍ-PÍO n.''-

"H.íTVÍífe:, -^1-^—-

. issQN % R$ TOTAL R$ '■ - <í'' y *'. o o ^



[ClÍNICA MÉDICA IVITDA. NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

MMdade de CJÍnloaMêdíca

Fon6 (4») 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanàtet, S842

[85770jfH00 7 REALEZA. . - PARANÁ

1° Ma txonúo-2° via onotelo • 3° Via veide

gSTo "1452
ÇNP^OT.ÍZÍÀ3S/mi'20 Alvarú03SST4,

Data / 'O 7

Nolhe^/^C!^»7«, 9*- jSIiJVr JJÍ

Biid. S'' í^,.^- A.M.d*ietA >€ vds<»'< isrSí Baiixo

Odadé /t^Á^nxr» fiSt.

CNPÍ 25^^! .?^A /ooof-OQ Lfi.

w

rilTT]

»?« it ^íeJrtxà/f<9r ^'iA^KS:/jÁi£t''Í*»9t.

96. «^A7/*Ofo*/^ /irCj^íT' jaoíi J>A4íê^éAr.ltt: ^7Tr'V>/>oy

VwtO iCítf^r*S> SV 4a y^TWA/Z-S ̂VA C 9rjAA**tf o

JTeWAiÍAj "?fr r.4&^i,.eo

pr.'OCESSO DE í-ííJ?

H /.í-'/'»"-'
(  J í,W//hÍ{.íífadG ^

.íSSQJv ?4Rí TOTAL R$ J



aÍNICA MÉDICA tv LTDA. NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

AUvifh^ãeàB OHaioa Mêdü:a,

Foise (4^) 3543''4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

(aS770fi^00^REALBZA, - PAR AN A

1° vki twBwo - 2® via àmafôto - 3" vk» verde

Ws '"1453
áipjmsiíitís/imi-ni «vai««3sir<

Data / «g» /

£nd. j?>r <a» 9r .  itaino

Cidade Est,

CNPr . 212 - 1 - OO IX.

finài- .yj-- - ■  .-fílililiii
fi

6AA ArASA/CA-J! JbÚ< />Ae/6'>*rcÍ jf-Ar.ú. C&ArTAO S€

Í-aJ^ 6 ^s/AA^rí o 96 S-enTA^Sií íí 36 2<>i** . , ■i3'o*oo

:

-í<OCrSSO DE UC ̂ ■■^.' --tv

i' j r. ''Ve-íio —-—
/  ) Cf>.-?co.wr?dân.®»_—
{^PíK-gêo Pra3er|c.^^^»./i^^p:y^ ■'

^nhiVOnP

- —

jssoN %fií TOTAL R$ áforoxs
iCká^SUmí-GStiato&szín&i^ LiblàrFóns 354^1485-GNPJ 78.034^44^14^ 06 às; Íàia.1500^AF10039 06a013



Miviâ&úe de Glimoa, MéàíOci

w

1432
Rua PaaVe Fernando Zanchet, 2842 t ^

{8577OtÇÚO f R BAtLEZ •- PARANÁ jcnpj07.S224smG0i-20 Alvará
M  MRAAMlWII

Data O' / o »i

N«3K>.e /'- a^K O
A». y ̂  ***

End. -ic j4-íiií ^ ■■v=' /r-gg Bairro

K4Í*Ji<XÍ.l^ t to Bst.

CNF! O'^, 2 ?.g. „ 7^. /o / ••

Condições de Fagto.

I.E.

A

f

H
r'.a ^^.1.f r^Av/f»/ g5-g.'^cV ■>'?>•'7^

s  ̂ i ■i 9fr v/O/Ofi'/-' al-A.- ,■? .•'■■^'■c;. ^44-V-rt, r.-; j .W Tg ^
j  _ -l i
I  í tr y-''"'?^ ■.■uiwjvfjV''.»-) <: OtT'i>iy8.<-r<r O t-

^suiJEiJurmçMjn\j

I  / Cüíjvííen.''
f  ; í. '-Teço /?.
f  i Co/íço/rer/ofe-n.®..
rxt^eg:av.' • 'víç/so s-^res&tpiel
^' Oonirafo n." ̂
( }7^aFivõ7r°
( } ínsglbiifdc->d6,
r > WáíCpíjja

w/íSfÊ ífe UpíO.

/ . *f f . o Vjí
ü5ráí?í« 8®2ÍPJ - eilüSíío Suzin & Cia. Ltda. - Fone 3543-1485 - CNP j 75534.844/0001-09 06 fite. 1201 a íaia St«3 >1F «039 ÍJÍ^OÍ.?



í

CliliCl «EiiCI l¥ Ifil NOTÃ FlSCÃi,.

S.j FATURA DE SERVIÇOS
I  1° vb bíoaca - 2" \ia omaieSo • 3° v;a vetcfeAtividade de OlSnloa. Médica,

(4é)
Rua Padre Fernando Zanchex, 2842

1 8õ770r$0õ^REALEZA - PARANÁfcwpjQ7.22Z.43moQi-2õ Akaráú3S$?4
V--..-. *IT iTwpimiiimnwiiHii ««AftHiwwwwiwiwimiiwiwiiT HHi ii>OTi>.7J<iWiliwm«i)W>iWiw<it—

i /í Q o
X 'y O O

Data f .2csih

Nonte 7 V .A''/'.' /« V c* .-í ^
C>
J A í r.1>

faSlá. ^.i~ /~Aj\f,>cr.x/» Baixm íi /í C7

Cidade Est

CNPT . .<? V-? . '?<í M / oo^ < - «o/  l^y

Condições de Fagto.

I  I íL^vy-íi ?c! <Ê.Í. <f ^Scesr/'-'»? <S í> vAc<í-\j£/w j!  ■ ' ' ' ' ...y

!  í . í
j  <c>w /Tas /'>>«. /frri«■>?<' c.s.^£'ja :^<s |

(--

-ísíi

1

,  : A. í; ^ ̂-/c/7Ap5o
.t<.tWjtfaCTqatsSS?

i  ? OoncQrré>^i;;if}» o
QC — ^Sso Pres&riCBir.
(vÇ^Contreio n."
{  / AtiíUvo n.'

) uísosnss

2£È::Êy
yiãÍLsMJdãiSl

ÍSSQN f « f { o f OCs

iííédia Simm - eiissrfei Suzín 6 Cia. Ltda. - Fcna S543-1463 - CNPJ 75.934.844ffiQ01.<}a OS B/s. f2GÍ 3 1500 50x0 AF10039 06/2013



'w'

OiNKA MEPICi LVITM,
AtMdãde de Clínica Médica

¥am (m) 3sm-4ms
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

^8577Q^00tREALEZA. - PARANÁ

NOTA FISCAL

via bfanqa - 2= Via CBTKB^ - 3" viQ verde

r

CNPJ õr.222,4^m901-20 Afvêrà 03m4j

Of / o3 /

Nome 5. í ro

End. /?.

Cidade

Baino

CNPÍ Q*^. --OQ X.E.

fawmt

(9 «

7C. SjAfsff^tQCtA jií>< i^AC^e-x. f£ i ■ yi77í'^7*'/<^í'

M3 /CÁAffAiS 'liS- ywAAjirre O

M 3US.N-*s ?c 20 1*1. f.d^í ,üe>

;  } .'.Vi.-ífri-criríiwKj ̂  0 .

} .4ií/í/vff'.*í ■>

■'T:£r^r'rtr
Ch0f&

1
1

j
1

jssQN %R$ TOTAL m J. tífnoo j
tSráfítsi SUSM - Gitbstto Siizln & Cia. Uda. - Fone 3343-1485 - CNPJ 75.834.B44/(rà01-09 OSBSs. 1201 a 1500 50x3 10039 Q5d0l3



í cuHiea MÉMCA uf ma.
j  Atividade áe Clinica Médica

Fffine (4é} $$43-443$
Rua Padre Fernando Zsnchet, 2842

[aõTTOéOO-; REALEZA. - PARANA

1° via Isanca > 2" via amot^o ̂ 3" ̂  vetcfe

CNpJ07,mmmi'S0 Aiv&émmi,

Data. Cf } / 20ís

£nd. /^An,ci/,is yr- . wa* IST/S^ Bairto

Cidade Bst.

CNPT 0^.272 ■?<sh/oc?o?-«o Í.E.

Condições de Pagto._
"  •; t.c.;;.;'

7f ^ce.TjAr&c^A.rttjí,^ ai&ri'^OK 4- p£ wA£ó^xfCi'^

eí*^ jiT4'Lt£js'%- -AOS T>JtCt^cjvT€$ ATÇf^jhOs ^ Cj£./^yn-^ 9i

5Au-)ií jA.4L/f^}c^aAL. o )\,/i/f-Q 'JC- líOi H . LOí-S^^ôO

PROCESSO DEuamnÂn

(  í r
i  } Conaoi^^ndsn/

}AHi-;von.'^
■  i u'^ij!òhiàáiisr

\JSSQN, %R$ l. Qé^ <SO
eeáSka mms - GiSi&rto Suzin & Cia. Ltda. - Fone 3543-1485 - CNPJ 75.834.844^1-09 06 Bis. 1701 a 1500 50*3 AF Í0039 O&2013



w

ofwümüKft nr imft. FATÜI^I»ESE^[ÇOS
MttíáEiás â0 (Stú^

Rua Pà(lmPàminéBZenehst,2B42
,85770imrREAL^ZA - PARANÁ

1<>viq ioiiaworS" vb(m 3^ via vsids

M ""1358
^iffja3k4iss^^ AharíkO^i

Bata cxi / ot l

Nome j« 3^ <<?»:/ ;»<■

®'®^'„^5ií£iáL-miiSíí.«Jl^^l£iÍ62âJíS.™^ííwÊLÍ-^*áííi2LJIÍâ2---— --JÈÍíilLÍÍií
Oditdc Esti À AÀtina

CNPf OóO > - LEi

Jü.

■  .Sféi yiS ^tAU ,^4—tiSlX

iWfíjy'W'l!ÍS!!Miyli \Í,1.; -•ii.: „r;'-i;)

Lá<íí^í i£. g.tíiTé^^ e JC

M  An~*ir*cn. €:é0^M

PHOCBS^O DE LICITAÇÃO
( J Convite n."
trn^õênt
( IConcónrôntían.'*

Prosen/dp!,
.  . afi/mton O .■>..
/ )Adiilvo n^
(
Tm

Chalé cM^ita.

J56ÍÍÍL jomuvjssiaw
Ó9BI».1^amé8ÍhaÀF10ta9O6a91S



w

CyWOIirtMCft ly HM. NOm FISCAL 1
FATlll» DE SERVIÇOS

MMãaáB dB.QÉadG&MèdSoa

F0mí f4ê} 3S4$-^4^
Rua RadrnFmm^o J&ínchat, 2842

[8S77QM0jBMÀLB;^A " PÂRAnA

l°v)a brwM» - 2^ ifoorncnatQ - y> «to

Ws ']1357
áP4W^t>MS06»M»

Daiá / <gy í 2mH

Noite

Ead.. 9* . «wy >ya3r

Qdade

JBaiWo. <AwMa

EsL

CNPT t cMpi

Gondi$&ra dè Bagto^

H

psflsj' 5!#í>rç*'»':f|í p A' - ■' • ■"? '-''c>'[O- .'^.?t*fjn^k^Tr.' ■^' 'v

<iÁ»r»ta> j^^ÁttíéAAt, )UJiA*fri ^ Jt^Ai Í£

■>g a^>s 4

PROCESSO DE UCITACÃO
/  j cani/Aft n « y. -m:..
1"I jLjoneámfwJon" ^_; i n i T

{ ) Aditívo n.®

( )DispBni
tJBm ^

vneie d»

mm^ TOTÂLnS

P|r^

kC^^hiOti

J. dfli«o

;»Í«Éi Wflftt. «OT»f89ggfltf ilFWiW



liClMiiiCl ÍW IWâo NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

Atividade de Clinica Médica

Í4ê}
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

eST/O-OOO-REALEZA - PARANÁ

1° via bronco - 2" via omot^ - 3° vrõverds

OV2 '1377
CNPJ07.22l43Sm01-20 Alvará 035874,

Data ' Jli !

Nome a^^L-o..-•.•/^c -,, 5 /"í

^ f /'". SíS^s y-^ -

Cidade

Bairro í:<í'^

Est.

CNPy ■ 2 ?:? ■ .^<2^V Ao'-. - <>o I.E.

Condições de Fagto.

fmÂm. SS$€ISSfflBÍSM^â&

>Í M >f> ííC-iV.V-J»/ /t-í '3'V ç A.Í/í ^ e.'* í. r').■> '/; J- JÍ

/í/1.1 1 (■ O/;'■-I i-j-—< ^rOí .'3^ j !■ ../r/* 1 ATC^nXiÇ

3í í''.'?/* u.>í.'I / M ^ •3wA/í(v3.: •«> 3^ yCA-j/o

'>í i..í; v/,N-o

j' / Goncónéncía n.o

( )f ije9ibifíciadõ —

^-TOflBdOCJw^

. issQN % R$ TOTAL R$



r"

Mlvldadõ de Clínica Médica

(46) S§4$-443$
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

PARANÁ85770^00-REALEZA

MOTA FISCAL

FATURA DE SERVIÇO^;
I ̂  via branca - 2" vlo omoielo - 3" vio vwcte

Ws "1378
CHPJ 07.22Í43S/0001'20 A/varà 0358T4

Data ^2 / «J<í: /

Nome__

End. ',r. ^'S BailTO Ca-V/'l.

Cidade ft- •*»«£ ro Est. /vj.

CNPT yuo>j i -C.O I.E.

ÍQmmí. &SS€SSffSBMÂ^ÂÚ mtm. ^
.■6 o r'c ?'U<í <í wAí-áV*''-*

c;,- >J rfi/x XtíÇ .■*'.4 /? r (V J

5''»-'^^ >WW/v.V/!.M t, •; X X ^ yv o- '-'«í ,wx«o ?<r 1. -J/s; wti

_ PROCESSO DE LICITAÇÃO
( ) T. Preço n *».
F)Ooncon-énciuríi'> -■■ " ,1 p
d(7 Pregão Pres9njy/q/^^230^^Z2j5
r>.?Sno
^ j 0/S/pSA_^^ .

t

-  c/jnfr,

[issQN %R$ TOTAL R$ í.zfr^^í J



itdaT
Atividade de ClSaioa Mé^

fone (46) 3543-443»
An-rn 4? '^^<^'■6 Femandr, -
Criiy'yw-KEALF7A ""Wiwi, ^:{J42

PARANÁD

- ífíSíiscAr
táEiJgA.BESÈ^irnç_  '^VlUf I

ata Ci)

Cidade

•«a ( • M »

1ÍÍ41

CNPJ 2;>2_7^ s ^
tüondíções de Pàgto.

Qium
TOTJU

yé. f ■

^ ó. I A " ^ /^J^ ^ ( a . ^ •-  j; y. ^

/^/I^ f tjAyiA, ré í;) A^íTí
<? g .'V Xd o

5', o o

■eiea
^m4-

apepiiigiBeui ( )
— o ü oyuí/pv ( ,)

■<_'i' I puojaijuoj^
t*^j4 ^ t ̂sibuesejd o§6aJd (^
£!>■ 'G V' I * ■ ^ üBau^uoouoQ ( )

■ ' o u uJüJd i r )
y U aiiAUOO ( )

Vi/SSQW %/?$ TOTAL R$ 5 / sjO
Oráfíttt nem - Gilberto Suzln & Cia. Lida. • Fona 3543-1485 • CNPJ 75.934.844/0001-09 06 Bis, 1201 & 1600 50x3 AF f0039 06ã012



IV ÍTbã Mviaade de OUmca

fone (46) 3543-443»
C.00jfE^/|;j'^''do2anchet, 2842

-ARAná

ÍIQIA FKrAi

íSSS^Eímtas
íNs 1323

- de Pagto
OUANT.

ííiEElMiNA
totai

%RSi

iUTAL R$ CNPJ 'o.»«.B44A)0014j9' '-'<r S

06/2013



ITIIJÍ
J^ívldade de Oiíoica Médioa

3543-MS» Rua Parira —
go^/O.QOO - R F a'Í >' ^anchet 2842

PARANÁ
0'í / t i/. Data

Nota pictai
r» M — ' ' ■ ' —" v.#H L

^omQíeto-aoviQyQ^
r%'

y>l2 1340

Ax/ • . ^ —-
/■» -»

idade f\^-T>>

CNPJ_ o'if. 2 7 ^ ?,. ✓,

Vondições de Pagto.

imina
TOTM

fc'A *^7^ vL4VA^/c^ O .^CS yí j^^/yç-

f. Si. 7 / ̂ S-w

HHUCbiiüü Ut UUIIAÇAO
( ) Convite n."
( ) T. Preço n '

( ) Concorrência n.'> j 11 ̂ l ̂
(V) Pregão Pmxanr^Ç > |-1>

r^ntmtn n o , r\ ^
( ) Aonivo n."
( ) inegibilidade

(■ } Oiogoi
Data.&ztt

fStum du Dfjiu

ISSQN%R$TOTAL R$J, \ > oo
ttráflca Uaatt • Gilberto Suzin & Cia. Ltda. - Fone 3543-14d5 - CNPJ ^.934.844^)001-0906 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013



-àtívídade de Cllaica Médica *
„ fone (46) 3543-aa.^ii

85770,000?RFl^yiya"do ZanchêC2842
PAR Dau Oí /

J.

ANA

M r%"Tr a —. _ _

müA nSfAi

E^ura DF sFRvirnT
■^"■^VKjQmoreto.so^^
3V2 " 1305

^''•'l>T.222.4muui.tn '

Nome^

End- /).

Cidade

W A< 7 ^ ^ '

.. /?■

PKíDt

Condições de Pa^tn
OlfütfT

íllSnWINA
TOTAL

TOTAL RS «««wo üãüv. Gilberto Suzin & Cia. Uaa. - Fone 3543-1485 - CNPJ 75.934.844^)001^)9
OS 8/s. 1201 a 1S00 50x3 AF10039 06/2013



DICA tV iTfffl
'^<'^e Clinica Médica

Rua Padü^J^^^ 3543-4438
J.85770-QOO - R c A I JÍS'V^ndo Zanchet 7fíA2

^ PARANÁData o5 / r -

_^^,íí!mFlS£ALI-AiIII^a b" <-.j_i-tujyivA uh ̂ FRVirnr
^VOb(QnCQ.2° Vtunrr^L ^^ ̂ Q"*3'eto-3°viav©fde

[Nfò " ' 1
—  JL V /

pairro^laaae

CNPJ
• 1c,h/c^

Adições de Pagto.
QIUOT.

«ISCRIUÊiÊMf

totm

ISSQN TOTAL R$
^àíllO toBM - ̂>8ltD SUZin & Cte. Lbta. - Fone 3543-1485 - CNPJ 7S.934.844AK)01-09

06 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013



CLÍNICA MÉDICA LV LTDA. NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

Ativiáãue dõ Clínica Médica

Fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

[^85770rp00-REALEZA - PARANÁ

1 ° ViO brQrtCO - 2^ VIQ Qi i iCndiO - 3® viO Võfuõ

OVI 1322

CNPJ 07.222.43moi-20 Alvará 03SB74j

Data 05 / os /

Nomi£ /<://>/>c ^^wrpíí pc ^^yt/v/icro

£nd. yc Bairro

Cidade t r«a Est, P^AA^yT

CWPJ 0*t^. 2,^2. /oooí - oo LE.

Condições de Pagto.

fQUAJVn ÚiSCKIMlMAiÃO ronu ^

ÍH n

C^A'^'<-yCti>CfAl /iTtKfZA'^ yí05 ^ ré. «.y.

^  " • í
C£.f>.TA-i íé : C * f* A i. O -Otí

v^lc tf/Wo C / */. f. CS 1 1 ViO

w
r  . ■•■■ ; . . .. c "" / //' •".'

.  " T----"

. ÍSSQN % RS TOTAL R$ J. 9 /, oo ^
Qràfíta BOXtM - Gilberto Suzin & Oa, LUia. - Fone 3543-1465 - CNPJ 78.934.544/0001-09 08 b/8. 1201 a 1500 50x3 AF10039 00mi3



CONTROLE ECG ~ FMS PLANALTO - rEVf.RLifíO/iOM

NO DATA PACIENTE OK N9 DATA PACIENTE OK

01 j /O). ^ S . . 51 2-> '"1

02
w. . «y/, 52

03 .  ,. ") ... . 53 -  . y . .  y . r ^

04 y^"s-^3 '>< « r. y.1 ■^.^ 54 2 s > í^ í. ci'w f*-- f .J-

05 O'. 1 0  ííy.'.- 55 : s 'oj

06 O'- /-; ./. •> » /j < '< í « ■• y J 56 ^ V /o^r

07 'J /i.. .  y. ' 57 1 /•

08 O'. /wV /... 58 i  .
5  .2 ^ . 7'-. A..,.-..-

09 1^-4 59 í
j i «Vy

10 60 1
11 ^•> 'wT Ja». '■ 61 1  ... , yy7._, ^ .. . ..

12 OS/O/ yO*....-. • i.jt -,.. 62 "' ■> •'^y .

13 /-> . -.y £ • £. <".1 ' 63 '>yV AÍ Ac.
14 64 ?•> Xw- »' ^ ^

15 1'" y'02 /^vy- < 65 7 •. y^v <; r-.

16 «?/-: 66 iS/w-; /. V, .v.i.t. -

17 ;y fo: lí. f^fKÍ\. 67 í> y--

18 $.. í. 68 Iy ^ . f-

19 U 69 -s y^i- fr'4/• < j'.* ** •< í «TA-'*

20 (Cy''n'y-'■- 2>- 70 /.t/OÍ /.

21 /-^£{t 71 t'-/OV ^y4 *'

22 ■■ S '-V i- ; í: . •—'ow^.í^y 72

23 73 j

24 7,.../.,. 74
I

i
25 ia /ov- AOy •■ r 0. 75

1

1
26 --i.-1 y*y/»»i .,«»/ 76 j "1
27 •í fc-V y» • j. A 'yc.'.t.o 77 1
28 [fl IO? 78 !
29 \!t íol !.>?•«" S . 4-t^MI. 79

-  ̂ i
1

30 I*? "oy Í:c- /Í. 5...^. ,- -.í 80
31 l;/ /-í ^y/,^.. y. ,/~wiy». 81
32 --í y  •' ^ •' ''-y y f f 5 82 1

33 . J '-4 r. X , .'^'L'F\4K 83 I

34 ' í"' ■- I /y. S,yyy,- 84 1
35 Ij» 'ÍJ : ^,.y /V ír. .. 85 1
3b !.l - 7' .fc jr 86 i

1

37 yAyíC». • r' i'4-.Sf«.' 87 i  1
i  1

38 Sy.-.yy ' A/.y.yy 88
39 t.f 'CY yA- ..ir, y í' ff.~L 89 1  1
40 '  : u\_/< ' 90 1  j
41 C. r.Vy» 91

■ ■■ -t 1
!  i

i

42 ■y^ /O- y  ■ y- 92 !  i
43 : if iw i- 93

!  r

1
44 . í ,v-% 7... A 94 !

1

45 .V ■•-■ 95 1
46 y -/o» /íy<— .V. -.. 96 i

47 X. , ''2. h" 97 i
AO
to /— < C,.i y» y" P. r/t- i 98

1  —— j.

49 i 'S 'oy 99

50 'O.- .■ ^ '•' 5"/ 1 j 100 i



lUUíA Médica w itoa.
j  Atividade de Clínica Médica

I  fone (46) 3543-4438

PARANÁ

Data ! iz /

nota Fi<;rAi

MüRA_PE SERVirnc
1  via hmf>ort - oa .j— «J» ™Via bronco - 2° via c^norelo - 3°vio verde

OV2 '1267
CNPJ 07,222.435/0(^1-20 Aivará 035874

<5

Nome 5^ - p
Hnd. <^jr Cl a

Cidade

Condições de Pagto.
m

.Est, A

M

orscgiinijyjiyio

^  .

AO<i .-A..'...,

Tonu.

'■ &'^t,oo

'^'í/7C/

JSSQN

i- I, cç
06 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013



r

lINIÇAMfDICA LV LTDA.
j  JUividaae de Clínica Médica

I  tone (46) 3543-4438
i  Rua Padre Fernando Zanchet 2842
{85770rQ00-REALEZA - PARANÁ

Data OX ! \Z / 2'~J i i

NOTA FISCAL

FATURA DE SERVIÇOS
1° via bronco - 2° via omoreto - 3° vio verde

OSPo '1268

ONPJ0L2^.435/0001-20 Alvará 035874

Nome.
liiiíl. >^^4^ "5!^ - yd

Cidade

CVPJ_ OV.2 7^ ,

ro

JBairro___^<í w ^

Audições de Pagto.

PISCRIMiiiArân
totai

JL •*>

—2ííííd!óíZL_S_:M<;f

.  ; V-o,-.,-. .

'lOfe líü o

/SSQ/V

y8s-,oc
06 fi/s. "*201 a -#500 50x3 AF10039 OC/2013



I

►

í ClÍNICA MÉDICA IVITDA. NOTA FISCAL ]
FATURA DE SERVIÇOS

Mívídade de Clínica Médica

Fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

F via txQoco - 2" via amarelo - 3° v>o verde

Dsr° ' ;i286
[85770^900-REALEZA - PARANÁ CNPJ Ü7.222.435/0MT-20 Aivarà 035874^

Data ii / i2 /

End. Sj'y /C^~i;,íf= nc /jí tssí Bairro

Cidade Est.

>CNPÍ O-í. 2 77. ?£.<,/oooi -oO I.E.

Condições de Pagto.
QUAHT, DISCRIMINARÃO TOTAL

OC £.(€ rA-.^ <r ?g yJAC£í^c*',t

j^re^ry^i^ ^rgA^?òc/ 7£

►
s^rJ')£ fctA/^ L. o ^-*^«sV '>c /^-^iS S 2 S ', o o

prôciHo^ÊTTCTiTrr:^
/  ) Cor,^'ii's n." ^

.1 \ ti

TTõTTrrro-rr^
J ) AcÍKivo n.'^ _
(  ) iaenil^ihdads

C/ic-íertoTÍ^

/SSQW %R$ TOTAL R$ OKj

Oróflca «nau > Gilberto Suzin & Cte. Ltüa> - Fone 3543-1485 - CNPJ 75.834.844/0001-09 06 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013



ClINICA MEDICA IVITDA.
Atividade de OJínica Médica

fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

85770rp00-REALEZA - PARANÁ

NOTA FISCAL

FATURA DE SERVIÇOS
vlo branco - 2° vka omoielo - 3° via verdo

OSTo '1285
CNPJ 07.222.435/0001-20 Alvará 035874^

Data

Nome £. 7< ro

End. ./? S^~- ./-^AKtcSe-^r Of y^<í''s , Bairro

Cidade /^£ i f-a Est.

"ÍNPJ ' 27.2 , 7c.^\ /oo<j t ■ OO EE,

Condições de Pagto._

QMHT. úlS€RmiHA%AO TOTAL

H íÀ-' -jíi i&Asjicc^ f /-^á.yi'eOS ^

C>tf^'7iOeOci'/l yt V»" hJ>cfC^fe% rtf/wT/'yo<

.0 d 2 í s /j j ;g ^ ̂  . , OO

PPOCESSO DE LiCITAÇAO
(  } Convite n.° ...
h  ii'iwi I m - i.iiW"

(  ) CGr-ro/Tánc/a '^iT^Tfo^( ^'r€uão Pref;nncÍR' l "JJj
Contrnto n

'{ j~A.''|-'vn n." ™

C  ; .0'5'p

:r^Ây,
Chãfu üo Df''.

ISSQN %R$ TOTAL R$ '■ ,vc-

Oréfka StaiM - Gilberto Suzlr» & C«. Uda. - Fone 3543-1486 - CNPJ 75.934.544/0001-09 06 Bis. 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013



Cl MÉDIÇAIVITDA.
Atividade de Clínica Médica

Fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

PARANÁ85770-000-REALEZA

Data

NOTA FISCA»

FATURA DE SERVIÇOS
1° via bronco - 2° via amarelo - 3° vio verde

OSTs '1249
CNPJ 07.222,435/0001-20 Alvará 035S74.

/  " ! 20a

Nome 5^^,/ f>

End._ ^ > ̂  Baírm

Oídftde ./f -1. r-c

s-iNPJ 7cu<1 /OQOI - CO I

C ̂ ̂  T/t O

Est. yO ^ ̂

.E.

Condições de Pagto.

QUAMT. OISCKIMIMÀCAO

-——g.t t 7 > jg./i ̂ >v<^ ^ Ufanes ̂ .-/>

/•• >• f' w >f

>./• L 2 f o<J

"li

ISSQN %R$
Qráilto StíZiM • Gilberto Suzln & Cia. Ltetet - Fone 3543-1485 - CNPJ 7^.934.844/0001-09

TOTAL R$ j.2?r,^o
06 Bis, 1201 a 1500 50x3 AF10039 06/2013

J



Cl MÉDICA IVITDA.
Atividade de Clínica Médica

Piane (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

PARANÁ

NOTA FISCAI

FATURA DE SERVIÇO^;
1® via branca - 2® vta onaeto - 3® vto verde

SNI "1248
35770-000 - R £ A L E Z A

CNPJ07.222Â35m0U20 Alvará 035874

Data

Nome - -

/  " f 2^12

C  fe Zft A<; } O

r\

—■-—— ^ 'i r 4/1^51% ^ ju  j' BaÍtto
Cidacic A ^ I o

wNPL w 'i ■ 2 71 _ 7C/ *i 000 ( ' Cio LE.

^ TA O

Est

Condições de Pagto.
fTlfANT. áíSCRÍMtn^iO tOTAL ^
li H p  . -'  ̂ ^ ' 1 2a f .'✓Xj r'/"* 7 ̂

•* ■•- L'^ ^ ^ AXtísáC-A^ J*ACf6^fé}. Ar€^7r705

"O v-ví/f/!^>»^ íiv^>iA/r6 0

^ i- Vw< V V t-'6 í^sj (S !. f ,osj

--  J■ f ;rí '

11 " -^1^- . 1 1

p V; - r-f-t:^

l/ssQN TOTAL R$ 1
Ordliccr 8UZ/M - Gilberto Suzin & Cfa. Ltda. - Fone 3543.14AS.r.MDi-rgcMx ou ' f f<j ^ j



CIINICA MÉDICA LV LTDA. NOTA FISCAL 1
FATURA DE SERVIÇOS

Atividade de Ctínioa Médica

Fone (46) 3S43-443B
Rua Padre Fernando Zanchet. 2842

[85770f^0r REALEZA - PARANÁ

1 ® vta branco - 2° via (TTKaeto - 3° vki vôTCte

SNI "1228
CNPJ07,2224SS/0001'20 Alvará 035874^

Data_Of_y iQ /

End. /5aí.a 5"*/^ pr , jji ir^i: Baiixo

Cidade Este

^NPI 0*í- 2?2, /oooi - 00
4

IJBe

Condições de Pagto.^

M

><o< /A£t'e*^7Ci j^T^^fhos^

^  c < *■' **j^Uf^UUAL f^AA^7£ O

J20M . L é>*f I rioo

W if^-op-cygt/g-

2J^
SSE /  CiJ|' /—frr"eíeO

9wèg»óf >
^BpmqiBauí ( )oUOAfi!pV(^

1 V ^ u eiouçjjoouoo ( )
oUiUaJdH )
•o UejIAUOQÍ )

ovóviion 3a ossaoond

ViISSQN %R$ TOTAL R$ J.&tfiOü
MflM MOBH- OIBraito SUzin S da. LUa. - Fone 3S43-1485 - CNPJ 7SJ34.84«D0ai-09 es B/s. f20« a <50030*3 AF1003S OSOOIÍ



CLÍNICA MÉDICA LV LTDA. NOTA FISCAL )
FATURA DE SERVIÇOS

Atividade de Ciínica Jlíédica

Fone (46> 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

{85770-000 - R E AL E ZA - PARANÁ

1 ° vta bíQiXQ - 2° via amarelo - 3° via^vefde

3^5 ' 1229
CNPJ 07.222.435/0001-20 A/vará 035874

Pata Oí /

Nome 5;,j;

End. ;• € .A/^

Cidade /?̂  I r o

Bairro

Est. V» -t -w -»

0^^.272 .7<^^ AOov^ - CiO I.E.

f QUANZ DISCKIMINAÇÃO rOTM ^
Sf ^-<•^105 íe <íi ttjiíi cj! oíer/vsif <r \/ALcl.'iy<

;í^iij c ^wyk/i/vr/- o Oi- 7cs,

.^^.iriTACÂO

w
(  ) rnncorr^pcra^fi^

Aditivo ^ ~

^Ufü ào

JSSQN %R$ TOTAL R$ 74 5^, oo



aiNICA MÉDICA W ITDü.
Atividade de Clínica Médica

fone (46) 3543'4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

85770rfí00-REALEZA - PARANÁ

NOTA FISfAl

FATURA DE SERVIÇOS
1 ° vio branco - 2° via amarek) - 3° vio verde

CNs " 12Õ9
CNPJ 07.222.435/0001-20 Alvará 035874,

Pata OI / / 20 fj

Nome

End. —Sr.

Cidade
Est.

nrPT - 00
I.E.

Condições de Pagto.

BIMÈlMiãàSÁO Torm.

A/Ttf <9 ÁS

í. ̂  t C lOO

TOTAL R$ISSQN
J.ÁfI.oa

KB,s.120Uimm3AF1003B<m0U



mWHA IHEDiCü W LTDã.
Atividade de Clínica Médica

Fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

PARANÁ 85770rÚ00-REALEZA

IMUIA MbLAL

FATURA DE SERVIÇn<;
í ° Via branca - 2« Via omoíeto - 3° vio verde

OVs 1210

CNPJ07.222.435m01'20 Aivarà 035874

Data OI /

Nome sf£

End. ?e jjtí Bairro

Cidade Pla«v^ júf o ^4^ »w

Çisipf 09. 272 . ?<£«. yoooi .QOI.E.

7<?L — ÁCCrr'—^S A. -jOA^Ci^

tA*iiô*^rc4 >1 r4SA/:if'7£?i a^mo v£

.5V-^7f (f*AL 'l^AA'^T£ Cf^CS ^ ̂ <^0 ./!?0 í ?

V:;r

-—Z *—.

'.ÍSct^-:-

JSSQN %R$ TOTAL R$ /.( -^s^, o o J



ALlvldade de Clínica Módica

Fone (46) 3543-4438
Rua Padre Fernando Zanchet, 2842

85770-000-REALEZAPARANÁ

rMiUiXM Ul.

1 va bionca - 7° vw arrarelo • 3° vk3 vorde

JVs 1192

CNPJ07.222.43Smai-20 Alvará 035874^

Data / og /

NoinC * <. 7f rll

End. fi '- I ̂ BaiiTO

Cidade /7^«^/»<ro Est.

CNPT w V ■ ^ 72 . ?c^ /u L>0 I • OO

Condições de Pagto.

I.E.

QU4iyr.DISCRIMINAÇÃOTOTAÍ

j)f J^QtrÇtS ^gw-«'V.'

\A t i 1^ ■r ( ié A JvA<.''0 .'*«>

póFfttf^rí Au XLrr<t yí -*• ^

r^x:SySO Dt LiCITAÇAU

I iCUr
• Yc-o^u PrõwaciS
CAWiH'-: n
/,'iinvo -

/SSQ/V%/?$TOTAL R$7o 5,OV-»

Gráfica MBllir - QGberto Suzh & Oa. Ltda. - Fora 354S-148S - CNPJ 75.934.644/0001-0906 Bis. 901 ê 1200 50x3 AF 9B1S 04/2012



município de planalto

CNPJN'' 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 17 de maio de 2013

DE: Edemir Perico - Secretaria de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde

Item Nome do produto Quant Unid Preço

unitário

Preço

total

1 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia em
atenção aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
período de 06 (seis) horas semanais,
conforme cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de Saúde.

360 H 90,00 32.400,00

2 Prestação de serviços médicos na

especialidade de cardiologia
relativo a expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atenção aos pacientes
atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

1.500 UN 16,00 24.000,00

TOTAL '56.400,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 56.400,00 (cinqüenta e seis mil e quatrocentos reais).

Cordial

R PERICO

Caecretário de Saúde



LÍBauT?

município de planalto

CNPJN° 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 20 de maio de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços médicos, por
profissional devidamente habilitado na especialidade de cardiologia, visando à
realização de consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma,
destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária

para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento

convocatório da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLÍ^ FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.



íiíBiite

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 21 de maio de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada
visando a a prestação de serviços médicos, por profissional devidamente habilitado
na especialidade de cardiologia, visando à realização de consultas médicas e
expedição de laudos de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do
Centro de Saúde Municipal, expedido por Vossa Excelência na data de 20/05/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



iaSílT?

município de planalto

CNPJN° 76,460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 22 de maio de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do ^^rocesso
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde
Municipal.

De acordo com a informação contida no oficio, de
17/05/2013, da Secretaria de Saúde e pesquisa de preços feita pelo Departamento de
Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 56.400,00 (cinqüenta e seis mil e
quatrocentos reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinaçâo de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM,
regido pela Lei Federal n ° 10.520 de de ?00? p a Lei n.°
8.666/93 e suas

Municipal n.° 2727
alteraçogs,-4s0"T!237 2006

7 de 26/06/2007, e
d  ̂006 e o Decreto
lemais dispos^ões legais.

arecer#

PATRTOTI

OAB/P
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 23 de maio de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn

PARA: Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços médicos, por
profissional devidamente habilitado na especialidade de cardiologia, visando à
realização de consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma,
destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal, nos termos da
Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. " 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.°
272712007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

/YY)
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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lUTTATTT^-D A ni:* Tj^nT^AT riE* T T/^Ti^ A A r\ KTo /r»rkio
^ Jiv.n ' " ' ' x« •••••/ x. «x

jisO&jtiRttjííAftl/íl--.' fldLijJlKJ jí<rC£L-i5ZI,.íWiJH.

Tm/^^ n>ri7»Ari^D d/^d r^ririiyr
XXX vx« xrxxxxiKXXV x xvx;/ww x wxx xxxxxrx

O Município do Planaiio, Esíado do Paraná, insoriío no Cadaslro Nacional dc
Pessoa Jurídica. - CNPJ, sob o n* 7Ô.460.526/0001-Í6, com sede na Praga
São Fratícisco de Assis, n" 1583, por seu PreTeiío Murncipal, Sennor Marion
Fernando Kunn e Fundo Municipal de Saúde de PlanaUo, com sede ã Praça
São Fra_ncisco de Assis, n" 1583, inscrilo no CNPJ n" 09.272.764/0001-00,
por seu gesí.or, sennor Fdemir Férico, e o Sennor Luivs Carlos R(.)ni Pregoeiro,

/-vt-»-» ôo ri D»-vr»<-«-»r>i o rAa -r>0 OOO /001 *3 ri ô 0*3 /OI /001 "3 *->i'il-i11r><-v o

reanzacao oe ncuagao na rnooaiioaoe jrjixjn.ur/\w* fKii.ojcrww-iw.ju, oo npo

mENOR PREÇO POR ITEivI, pHtã ã contrâtãção de eitipresã espéçiãlisKádã
visando á présíãçâo de serviços médicos, pOf profíssionai devidamente
habilitado tia especialidade de cardiologia. visando à realização de
consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma,
destinados aos usuários/pacientes do Cetitro de Saúde municipal, que
será regida pela L>ei Federal tle rc 10.320 de 17 de julrio de 2002; Decreto
*  • • 1 1 rt r\i-Tr\r-T 1 í-k r- lr\f- / r> r^ rvi-» 1. —

municipal oe tc /, i a (f ( oe ^,n/uo/ríuu/ suas aneracoes, e

subsidia-riamenie à Lei Federal n~ 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executa.do pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus

OS.

A mrOTTTO A
^ - " * ' * ' Jk W JkXX»

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser reali/.ada
no dia às horas, na saia de reuniões da Comissão de
Licitação da FreTeitura MuTiicipal de Planalto, com endereço ria Praça São
Francisco de Assis, n° 1-583 — Centro, Planaito-Pr.

1. r>o ou Tir^r*

1,1- A presente liciiação tem por objeto a seleção de proposta rjara a
coníraíação de empresa especiali/.ada- visando a prestação de serviços
médicos, por profissional devidamente habilitado na esf^iecialidade de
cardiologia, visando ã reali^f^ação de consultas médicas e expedição de lautlos
de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de
Saúde Municipal, Tudo coriKtrme condições, especificações, valores e
quantidades, constante no Anexo í e nos termos deste edital.



siasKsss^Bir-
município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Ar^c-i-" iccc? /'cij. üc 7c:/» n/KíX  X f WCÍ — \^M-iM. . t/c^. /

S-filClill '*^lí!iiílltO^TlÍH€.CQtH.hT

Fone: (046) 3555-8101 - Fax: (46) 3555-8101
T>T X * r X T 1^/"» Tt X T> X > r X

rnsA.r%A\n.

LOTE: 1

liem ObjcLü Quani ünid Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia em
atcxiçao aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
periodo de 06 (seis) horas
semanais, coníorme cronograma de
trabalho, emitido pela Secretaria de
ry - .1 .

oüuaCx

360 H 90,00 32.400,00

2 Prestação de serviços médicos na
especialidade de caidiulogia
relativo a expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de

u.i*^cncis.> cm s.tiCxivâo âcs ̂âcicriecs

atendidos no Centro de Saúde

Mi.inicipai, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

1.500 UN 16,00 24.000,00

tOTAL 06.400,00

1 •no
Luxct.

H o o
\xC(.o

H ao'OAOo o
Vi o p \JC4.0

or^rxrrort ■<■0 o
Vi VV-Vl i. V-il CV.O

ocfo
ViV^OVCt.

I^ío-í^ooõo
i 1. V> X VVi.V

2- DA DOTAÇÃO
o 1
«•A L C4JI C4.

linlizHfios rrcursc.Ks jirov^nieni.gs cihs Uí.í i ^ywr^o v.^KymviH/IN i mxino

lr\
bOTAÇOES

I <-o ri I I ooniooo lT?nn> oirv-t-» ol nit^orrnotmóí-«r>o . . -oo^^ít^or^õo rio •nor

0^1

^Tinc»/-» I|X-rv^ovxxxC(.v*x.v/ ViV# x v^v^ux ov j

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.1U.301.1001-206U Ü.1.00.UUU03U3

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- F()(3tírH() paríicipHF (Ifísla licnlnçâo iodos os iníorossHdos o as ornprosas
com o ramo pcríÍTicTijc ao seu objeío, legalmerue consíiíuída e que
satisfaçajn as condições estabelecida.s neste Editai.
3.2- Os irúeressado.s deverão enfregar aíé o dia /...../ às
liõrãS no Departanjenío de Liciíações desía Frefeilura 02 envelopes lacrados;
envelope í corúeTiuo propt)sla de preços. Envelope TT contendo documentos
para habiliiação, corri as seguintes identincações na parle externa;

eKC/CTAU eKPyC»r:/jNC.-i/\u IN' /zuio

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS

DiPrrnÂn Dr>i?QTrMr*TAT mo /om Q

C/iN vü/nurr/11 - uuc uMC/iN uiL' rirt.miyiiAV-^*-'
PROPONENTE: (nome da empresa)
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«>,o- v<íaa«a a parncipaçao uirtríia ou inoiroia nosia iicnaoau:

h) r)rssoa
b) oTUT)iosa orn regimo de siibcoTiíiaí.açHo, ou hÍtkjh. ciri oonsoioío;
u) empresa (jue esiívei" sob ralêncla. corjcurso de ereíjores, disscíluçâo,

liquidagão;
d) empresa que leiiria sido deeiaraua iiiiuônca para (.^oiilraíar eoiri a

AdrrnTiisíra(;âo Públioa.} Direía ou mdireía> Federal, Fsíadual ou IvTuriioipal;
e) Teuriam em seu quadro, empregados menores de 18 (de/,olj.o anos

ereíuando (rabaino noiurno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregarios
eoiri idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efeLuarido qualquer írabalbo, salvo
na condieão de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observâneia ao uisposío rio Ttk:Íso aaXíTT d(.) Aríigo 7* da C()nsíií ui(j'ão
TT* . 1 1 f T

i^ynnxo vi.

3.4 — As émpresas bénéfiçiádas da LC 123/3GG6 déverão apréséntaf
dêciaráção dé enquadraineintó âm regime de tributação para fazer vaíer
o direito de prioridade, cotiforme itiiodeiõ çonstaiite Tio anexo VI.

4- DA REFRKSBi^T AÇAO E DO CREDENCIATvTENTO
4.1- Sf3 poderá deliberar em norrie do lic:itariíe, formulando oferías/lanoes de
preços e praticar os demais a(os pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, nabilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo TT, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que t:ompr(.>veTn sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinerites ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em urrj terceiro envelope.
4.2- Cada lii:iíante credenciará apenas um representante que será o úni(,:o
admitido a intervir nas fases do procedimento liciiatório e a resixmder por
todos os atos e efeitos previsto neste ediíal, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciairiento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta

5.1- Decairá do direito de solic-itaT esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele (lué não o íizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão,

ô- DA FRE-KABiLITÂÇÂO
6,1- Os n\:itanles deverão apresentar Declaração dando (.:iência de que
cumprem plenamerúe os requisitos de habilitação, conforme modelo no
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Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
{ríTiviHdH ainda em um íereeirn envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A r>n)posía fie pregos - envelope í, devidameníe assinada pelo
proj^oneníe ou seu rer^reseníaníe legal, deverá ser redigida em poríugués,
danlograrada ou digiíada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
enírelinnas nos camT)os que envolverem valores, quanüdades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá, ser elabora.da considerando as
condições estabelecida.s neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamenle os objetos coíaclo, observando-se o quantiíaíivo de coiaçâo
de quaníidade e o preço máximo uniíário e lolal, valifiade da proposta
míniriia de nO (sessenta) dias, confoiirte descrito no Anexo T do presente
Edital, facnlitando assim o julgamento, ríâo dévérá sèr çotádo õhjetó áuê
não ãtendàm às êspóciftcãções miniitiãs pfõvisçá no Anóxo I, sob póns
do dosciassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços — Anexo T, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.
7.3- Os preços deverão ser cotados ctíi moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda esíiangeiia), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serãc.) excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo <iue o j^reço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo T do presente Edital.
7.4- Nos i)reços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução ílo objeto licitado.

8- DO JULGx\MENTO Dx\S PROPOSTAS E DOS LANCES
5.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
íjredenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar laru^es durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos erwelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes conterído as propostas de preços, será realizada
sua conferênt:ia, análise de sua conformidade t:orrí as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro i)ro(.:ederá ã classificação da iín)posta de rríCTior preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances
verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas (.xmdições definiílas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, atê o máximo de três.
S.ô- Cumprindo o item 8.3, serão desclassincadas as propostas de preços
que:
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a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) aprcstínífcirciri preços uriilários ou lolyis sÍTribóiicos, irrisórios ou de
ví^lor zero, f)u TnanifesÍHmenle inexequíveis, havido assim corno aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem náo prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- ria ocorrência de empale dentre as ciassiíicadas para participarem dos
TTOt*V\oio o ooooe» /íofimKlo o^■t•OTrooV  a cL o icJLilV^wO C4. Owx

onde terá preferência para o lance a licitanle sorteada. As licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.
8.8- A cada nova rodada será efetiva.da a classificação momentânea, das
propostas, o cjue definirá a secjuência dos lances seguintes.
8.9- O lanc:e sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.
8.10- A desistência em apresentar lanche verbal, cjuancio convocado pelo
Pregoeiro, ÍTnplic:ará a exclusão da Liciíante da etapa de ianc:es verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar c:om a licltaníe excluída da participação
dos lances verbais, ria fcirrna do item 8.13, c:aso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não pc)íierá haver desistência dos lanches ofertados, sujeiíando-se o
proponente desisíente às penalidades c'abíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a. conformida.de
entre a proposta. esc:riía de menor preço e o valor estimado para c:oniraiação,
hipótese em cjcje o Pregoeiro poderá negociar diretamente (xrm a T)ropc>r>eníe
r)arH (lue seja oblidc) melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.
8.15- O Pregoeiro examinará a a,c:eiíabilidade, cjuaníc> ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus

8.16- Declarada enc^errada a etapa competitiva e ordenadas as r)ropostas, o
Pregcíeiro examinará o atendimento das condições habilitaíórias da liciíante
classific:ada em prirneirc) lugar.
8.17- Constatado o atendimentc) ideno ás exigências editatíclas, será
cieclarada a propcinent^e venceíic)ra, sendc)-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeirc».
8.18- Se a proporiente não atender às exigências hal)ilitatórias, o Pregoeiro
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negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a eia será adjudicado o objeto desle Pregão.
S.Í9- Para fins de julgamento fias propostas de pre(;os. o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

S.3G - Os benêíleiáfios dã Lei CótnplemeTitãf n- 123/2006; caso sua
propústã se situe nõ intervalõ até 5% (citicô por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Gs licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar,

9- DA KABILITAÇAO
9.1— As empresas deverão apreseníar no ENVELOPE Tí, os seguintes
d(.)çumeriios ririginais ou fxlpia aulenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
deue cserviço

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, niediante
apresenía(;ão fie Certidão de Ouiíaçãfj de Tributos e Contribuiçfóes
Federais, expedida pela Secretaria de Estafu.) da Fazenda, dfj
flomicilif.) í.>u sede do x^i"op(.>nente; ou outra equivalenl.e, na forma de

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentaí^ão de Certidão de Regularidade Fisfal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
propfmente, ou outra efiuivaleníe, na rf)rma de lei;

e) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, rnefliante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, df) domicilio ou sede do
proponente, <.)u outra efjuivalente, na forma de lei:

i) Prova de regularidade para corri a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalnislas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Comprovação de Registro no Conselrio Regional de Medicina - CRM,
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do(s) profissional(is) de desempenhará as funções;
*\ TN 1 — 1 T1 * 1 1 / TTT\j) IJeciaraçao ue tuontíiuaae i^arif:;x() iii);

kj Dtriclaração ue Obstírvâiicia ao Disposio do Inciso XXXííT do Aríigo
7" da ConsuLuiçâo Federai (anexo V);

1) Declaração (Je responsabilkjaíie, índícariíjo o(s) responsável(is) pela
execução dos serviços (anexo VTí);

9*2- Os envelopes com documeni.os relaíivos a nabiliíação das licilantes não
dec!iaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidameníe
lacrados, aíé que seja formaii/^ada a assinai ura do coniralo pela liciíanie
vencedora. Após esLe faLo, ficarão por 20 (viriLej dias correriLes à disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
ri ^ lí rí oo

iO- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- presíar a execução dos serviços na forma ajusía/ia nos lermos da
minuta de Contrato;
10.2- seguir rigorosamenie o pré-agendamenío e o cronograma de Irabalbo,
emiíido pela Secretaria de Saúde, a qual ncará responsável pelo
acompanhamento dos serviços execuíados;
10.3- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando iodos os esforços no sentido de melhor atingir os
objelivos da coniratação;
10.4- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedec:er rigorosamente as normas esíabelecidas pela Secrelaria de Saúde;
10.5- o(s) proííssioTial(is) designado(s) para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no traio fie

1  • « 1 ry r\ ̂ a rry a 1 * 1 1 <*• • •

quaif-juer inieresse oa i km i min i c, soo os seus cuioaoos proiissionais,

obedecrendo rigorosamenie às normas (lue regem f^s exercíci(.)s da proííssãf.),
cabcndo-lhe(s) exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
iO.ô- solicitar auíoriza(;ão prévia da CONTRATANTE, em (:aso de
subsílíuição do profissional designado;
10.7- aíender aos en(;argos irabalhistas, previdenciários, fiscais e cximerciais
decorrentes;
10.S- manier durante ioda a execuçãc.) do Contratfj, em compatibilidade (X>m
as obrigaí;(')es por ela assumidas, todas as cf.mdiçf^es de habiliíaçãf.) e
qualifica(;ão exigidas na licilafjãfj
10.9- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Cfmtraío, documentos que comprfjvem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às fjbrigações assumidas na licita(;ão, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, prexddenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

±0.10- O contrato a ser íirma.do, na forma da minuta, anexa a este Edital,
terá vigência até 31/12/2014, pfxiendo ser prorrogado de acfjrdo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração,

11- DO VALOR MÁXIMO
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11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
(  ), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

IO, üAS PENALIDADES

Í2,Í- O licilariíe que ensejar o reíarnamenlo da execução do certame, não
mantiver a proposta, faihar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de mí)no inidôneo, fizer íiedaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da cntação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação pera.nte a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes ã
execução do objeto contratual <jue acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o TvTuniçípio de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar ã empresa contratada, as sanções previstas no art. 87
da Lei n- 8.6n6/Q3, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sançí")es administrativas não exclui a
responsabilização do iic:itante por eventuais perdas e danos causadt.>s à
prereitura do Município de Planalto.

T «a r»OC 0|J»r*TT0C0G AT>TWTWfCl*D ATT^/rHC

13.1- Ao final da sessão, o proponente cjue desejar recorrer contra decdsões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção <:(.)m registro da
síntese das suas razões, sendo-lne facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados íicam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, conlra-razões em igual número de dias, cjue c:ome(;arão a contar do
término do prazo do recorrente,
13.2- A falta de manifestac^ão imediata e motivada do licntante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudic;ac;ão do ofneto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13í3- Os recursos contra decisões do Pre^^oeiro não terão efeitos

suspensivos.
13.4- O acolhimento de rec^ursos impcmará a invalidação fios atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO B DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- ínexistindo manifes(a(;ão recursal, c:aberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da lií.:itac;ão ao Hciíanie vencedor, c:om a posterior nomologac^ão do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalíc.», publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão erri jornal oficial do Município.
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14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negí)ciar direlHmrnlr corri o adjuciicaiárin, buscando oriicr um mcinor preço.

15-DO PAGAMENTO

15,1- Os pagamentos perlinenles a presente licitação da.r-se-á até o 15®
idécStno quinto) dia subsequenle a execução mensal dos serviços, mediante
apreseniacão de Faíura ou Nofa Fiscal de Serviços, devidamente atestada
pela Secretaria fvTunicipal de Saúde.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde (jue não descaratúerixem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo í — Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo TT — Tvtodelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo íTí — Modelo de Declaração de idoneidade;
d) Anexo Fv' — Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Kabilita.çã.o;
ej Anexo V - Modelo de Declaração de Observância áo Disposto do

inciso XXaüT do Artigo 7® da Constituição Federal;
f) Anexo Vi — Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo Vii - Modelo Declaração de Responsabilidade;
ri) Minuta de Contrato.

17- DAS DiSFOSiÇOES GERAIS
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
auíomatic:amente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegaliflade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto ã concessão de prazo para contradiíórií).
17.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.4- será(ão) lavrada(s) a(a(s) do(s) trabaino(s) descrivolvi<j()(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assiriada{s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte da
Prefeitura do Tvíunicípio de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o
iicitante vencedor ser excluído da. licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
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tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posíerior ao julgamenU) fiesía licila^^ão, que desabfme sua
idoneidade ou capacidade íinanoeira, técnica ou administrativa.
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnaecles e a apresentaí;âo esc^rií.a
dos recursos deverão ser prot<K;on'/.ados junto a Prefeitura do Municdpio de
Pianaàto, na. Pra.ça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horáirio das 8:00 às 11:30 e das

C4.0 X f «^V/ X1\JJ

17.7- As parles c;ontralantes fi(.:am obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr, Não obstante
quakjuer mudan(;a de domicilio da CONTRATADA ciue, em razão disso, é
cjbrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notifieac^^ão, cnlação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Plajiaito-Pr., de de

lUTAI^TrVM AMTTirTl ITTTUig

rVètéitò muníçinãi
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° .-.-.-J2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2013

ConLrãlü aumiríihlirtMVO de. presíação de seivieos que enlre si fazem o
Município de Píanalío e a cmpíesa na foi ma abaixo.
CONTRATANTE; MUNTCÍPTO DE PLANAETO, pessoa jurídica de direiLo Público
interno, com sede à Praça São Fra_ncisço de Assis, n- 1583, inscrito no CNPJ n-
7t''c4nu.52n/00ni-1n. nesíe aío devidarnenle represeniado pelo Prefeilo Municipal,
senbor AíAREON FERNANDO íCUDN. em rdeno exeívícío de seu manda Io e

funções, brasileiro, casado, residenie e doiViiciliado nesLe Município de PlanalLo,
Fsiado do Paraná, poríador da Cédula de Ideníidade KG n" 3.í»31.944-3 e do CPF/ívír
sob n° 643.844.4Ó9-34 e FÜNDO MUNíCIPAL DE SAÚDE DE FlANAlTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n" 09.272.764/OnOi-00,
iiesíe ai.c» devidajneriie represenladci pcir seu P.resideníe, seiuioi' EDEMIR PERTCO,
em pleno exeieício de seu mandalo e funções, brasileiro, casado, resídeníe e
domiciliado nesíe Município de Planallo, Fsíado do Paraná, poríadora da Cédula de
identidade RvG n^5.49j .746-5 SSP/PR e do CPF/ivíF sob n^ 870.119.729-00
CONTP.ATADA: , devidamente

mscrita no CNPJ sob n." , com. sede ã
N" , na Cidade de

,  nesíe aío represeniado pelo Adminislradoi(a) o Sr(a).
biasileirofaj, comercianle, porladorfa) do RG n.*^
e do CPF sob nC , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PKiMLiRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O preseníe Conlralo Lein por obielo a conlralação de empresa

especializada visaxido a píesíaçao de serviços médicos, por píofissional devidarrieníe
babililado na especialidade de cardiologia, visando à realização de consulías médicas
e expedição de laudos de elelrocardiograma, desLinados aos usuários/pacienles do

ITEM OUANT
-

UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNll.

VALOR

lOIAL

m
ux UUU

XJ
11 PicStscao dc Scrvicos incdicos na

especialidade de cardiologia em
stençao acs pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo

período de U6 (seis) horas semanais,
coniorme cronosrama de trabalho,

emitido pela Secretaria de Saúde.
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02 1.500 UN Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia relativo

a  expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atençao aos pacientes

atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

TOTAL

PctráurâiO Unitju - íiilc^iciiM e cOiVipiélâin O pitíSeriLe LtíVini» CiJiluciLüâi,
'OâVã Louos os íins de direilo, obrigârido as parles ern Iodos os seus leirnos, as

-  ti T~» :-i — o /on-io : • <-
ciJiiuiçiJtíh tíApít;í>fta?> in> truiuii riegtUi r i H-icii it juiiLdiiit^iiit; cuiii ^>tíu^

anexos e a proposta da CONTRATADA.
Ái iSi ii A
W (.7 w/ c/ W X ̂  A

UO VALOR
Tl-1- _ /^•/"MiTT-T» A T" A MT"!"? t ireid extícucdiJ un uujeuj uid uiniLiduiuiJ, d v^wi\ i i\/a i/ai\ « c pdgdid d

CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
dcnoirãnado " VALOR CO.N iKAi UAL

CLÁUSULA TLRCEiRA

DA LORMA UL FACAMLxN iO

Os pagaíneolos uar-se-ão alé o 15" ̂ uécliiío quiuloi uia suDseqüenle a
execução rnerisai dos serviços, inedldole apreseolação de Faluía ou Nola Fiscal de

'^^vidamente atestada pela Secretaria ̂ ^unicipal de Saúde
CLÁUSULA QUARTA

Tnn 4

VJ f\ Vjyj I MíyMLJ riN I

Fara coueriui'a das desp^esas decorrenles desla ccíolralaçao serac»
utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes
x^y~v<-n 4 4 i «•■I-'* TT-n í T-«T 4 /-»

W Cunta da despesa 1 runcioiiai prugramática Desfciiiação de recursu
1 /Tyr»
IO/U

1  /\r» t rtr -1 n 'í/x-i -1 f\r%f '^a/'aj  VÍ7. 1Z.O. 1 U..">U 1. 1 UU I-/LUOIÍ A t AA AAAAAAA
u. 1 .uu.uuuuin/u

1680 1 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

CLAüSuLA QUiNTA
OÜS PR^VZOS
O prazo para a execução dos seiviços objelo do respeclivo conlralo, será

t' o-i /-I /«^rv-i A j j_ j- j- 1- -T -i—oo/"/"/' /r»o j__j_dLt: >.>1/ iz./ z.\nt, uiíutíiiuií f>ei pi líi iDgduu ue deuiuu ciíiii d l^ci ji o.dih)/ 7.), uesue que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SLXÍ A
DOS 1LRMOS ADITIVOS

- j - - - • . ... . J t _ . Tnmnx ir/-\r< aCHíidU mcuipDiduut» d CMe ecmiidiu, iiieuidiiie i r,i\.iviwc5
qualquer rriodifícação que venha a ser necessária duranle a sua vigência, decorrenle
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SLTIMA
DOS DiRbllOS L RLSRONSARlLlDADtS DAS PARTtS



município de planalto

CNFIN"" 76.460.52^0001-16
Fraça São irTüTiClSCO ãs JS.ssiSf 15S3 — CEP: S5.750-000

S-t}t(lÍlt "^^lílftílltO^TlitiC.COtfl.hT

Fone: (046) 3555-8101 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ
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Vdior diuslduo na foíTMâ e orazo convencionados.
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a) efetuar o pagauienio ajuslado.
b) dar d CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;
c) promover o dcoiripaniiarnenlo e ávaíiaçáo da execução dos serviços

objeto desLe ConlraLo
Farágidio Terceiro - Constiluem obrigações da CONTRATADA;
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada:
b) seguir rigorosamente o pré-agendarnento e o cronograrna de

trabalnO/ emitido pela Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável
pelo acompíãnlíaiViento dc)S seiÃ''iços executados,

c) executar os seivíços dentro de assentados coi'iceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de rnelbor atingir os
objetivos da contratação;

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
üSuáiios/pacientes, bem como, cibedecer rigorosamente as nc>rmas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação
no trato de qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus
cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que
regem os exercícios da profissão, cabendo-ll*íe(s) exclusiva
responsabilidade por eventuais transgressões;

íj solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

g) atender aos encargos trabalbistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

m) manter durante toda a execução do Contraio, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, tcidas as ccjiidições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Coí'itrato, documentos que compírovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA CHIAVA
UA CESSÃO DO COJN IKATÜ
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pe^huci lírica ou juriuica, sem auLori/.açao preVía, pur t;r»L:riuí, ua
anuência expressa da Contratante.

CLÂUbULA NONA
3
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DAS SANÇÕFS ADMTNT.STK ATFv AS FARA O CASO DF
IJNADlxMFLFMhN iü CONTRATUAL

Fàiágiàfo Friiíieíro - A CONTRATADA serão aplicauãs niuilas pela
CONTRATANTE a sereni apuradas na rornia a saber: pela inexecução LoLal ou
parcial do contraio C)u irisíruineníc» equivalente e pele» descurnpriinento das ncuTiias e
legislação perLinenles à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o ívíunicípio de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Tei rP 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 1v9 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Fãrágràiú Segundo - Pelc) retaidarnentcj da execução dci ccjiitiaio,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, licará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA DLCIMA.

DOS TLRxMCS ADITIVOS

Serãc) incc)rpC)radc)S ac) cc)niiaLO, mediante TERMOS ADíTPv^OS,
qualquer modificação que venha a ser nece.ssária durante sua vigência, decorrente
das obrigaçvões assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA. PRIMEIRA
DA RESCISÃO

Faràgiáío Ffiiiieiro - O presente Contrato poderá ser rescindido casc)
ocorram quaisquei dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.

Paiágrãfü Següiiuú - As partes ccjnvencionarn que o presente Contrato
poderá ser re.scindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

<  r. A ttti a t" a a ....... 1. J* . .*.« J.
raragraiu lerceifu - i i\m i rtL/rt lecumieíje os uueiius ua

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da T^ei n"
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA. SECUNDA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contraio, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP; 85.750-000
e-mail: planaIto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 24 de maio de 2013

DE; Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde
Municipal.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância
com a Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

É o Parecer?

PATRTQU
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EDITAL DE LICITAÇÃO 030/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn e Fundo Municipal de Saúde de Planalto, com sede à Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 09.272.764/0001-00,
por seu gestor, senhor Edemir Périco, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro,
nomeado pela Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a
realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços médicos, por profissional devidamente
habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de
consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma,
destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal, que
será regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 suas alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 07/06/2013, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços
médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando ã realização de consultas médicas e expedição de laudos
de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de
Saúde Municipal, Tudo conforme condições, especificações, valores e
quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital.

1
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LOTE:

Item Objeto Quant Unid Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

1 Prestação de serviços médicos na
especiailidade de cardiologia em
atenção aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
período de 06 (seis) horas
semanais, conforme cronograma de
trabalho, emitido pela Secretaria de
Saúde.

360 H 90,00 32.400,00

•

2 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia
relativo a expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atenção aos pacientes
atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

1.500 UN 16,00 24.000,00

TOTAL 56.400,00

2- DA DOTAÇAO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 07/06/2013 às 09:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope 1 contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL 030/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
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3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
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Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente os objetos cotado, observando-se o quantitativo de cotação
de quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta
mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente
Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atendam às especifícações mínimas prevista no Anexo I, sob pena
de desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo 1 do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente ã de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:



município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8101 - Fax: (46) 3555-8101

as.NALTO - PARANÁ

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I:

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como' aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
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negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
ITEM.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classifícado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
dede Serviço (FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

í] Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM,
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do(s) profissional(is) de desempenhará as funções;
j) Declaração de Idoneidade (anexo III);
k) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V);
1) Declaração de responsabilidade, indicando o(s) responsável(is) pela

execução dos serviços (anexo VII);
9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

A

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da
minuta de Contrato;
10.2- seguir rigorosamente o pré-agendamento e o cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;
10.3- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;
10.4- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde;
10.5- o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais,
obedecendo rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhe(s) exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.6- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
10.7- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
10.8- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação
10.9- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
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11.1- O valor máximo correspondente ao total dos objetos, é de R$
56.400,00 (cinqüenta e seis mil e quatrocentos reais), conforme
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidòneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar ã empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de reçursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.

8
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14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15®
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços, mediante
apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Saúde.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte da
Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
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tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas.

17.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., 24 de maio de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefi^ito Municipal

EDEMIR^PKírcO

Preside FMS

10
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PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n*^

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

*

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO



tUíííuT?

município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-ntail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 '

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7® DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE::.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: ^EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / J

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
oprocedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N

030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o(s) responsável(is) referente a execução dos serviços, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CRM N° ASSINATURA

W

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

A

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME;

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013

EMPRESA:

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL N^

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N®

030/2013, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços

médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de

cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de

laudos de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do

Centro de Saúde Municipal.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob rf 643.844.469-34 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ rf 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Presidente, senhor EDEMIR PERIGO,
em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e
domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portadora da Cédula de
Identidade RG n" 5.491.746-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n° 870.119.729-00.
CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n." , com sede à
N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e  do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviços médicos, por profissional devidamente
habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de consultas médicas
e expedição de laudos de eletrocardiograma, destinados aos usuários/ pacientes do
Centro de Saúde Municipal, conforme abaixo segue:
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO

Prestação de serviços médicos na

especialidade de cardiologia em
atenção aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
período de 06 (seis) horas semanais,
conforme cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de Saúde.

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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02 1.500 UN Prestação de serviços médicos na

especialidade de cardiologia relativo
a  expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atenção aos pacientes
atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

•

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Pregão Presencial n° /2013, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) seguir rigorosamente o pré-agendamento e o cronograma de

trabalho, emitido pela Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável
pelo acompanhamento dos serviços executados;

c) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
usuários/pacientes, bem como, obedecer rigorosamente as normas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação
no trato de qualquer interesse da CONTRATANTE so\> os seus
cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que
regem os exercícios da profissão, cabendo-lhe(s) exclusiva
responsabilidade por eventuais transgressões;

f) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

g) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

h) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdçnciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA NONA
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar á
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente-Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO



município de planalto

CNP/N" 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-Q00

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8101 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO ' PARANÁ

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN EDEMIR PERIGO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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EXTRATO CONTRATO N» 2473/2013/OP

Tomada de Preços n® 06/2013. PARTES Município de Pato Branco e in Publlc
Assessona Cortábli Ltda OBJETO. Acontratação de empresa especializada para
executar serviços técnicos em assessoria contábil, financeira e planeiamento, para
atender a demanda da incubadora Tecnológica Municipal, pertencente á Secretana de
Desenvolvimento Econômico do Município de Pato Brancd. em aendimento ao Convênio
tf 01 0017.00/2012. Processo n® 01200 001411/2010-17. SICOtJV n® 735121/2010

celebrado com o Ministéno da Ciência e Tecnologia do Governo Federal e o Municípo
de Pato Branco VALOR O valor para execução dos serviços è de RS 2 250.00 mensais,
totalizando para o período de 08 meses o valor de RS 18 000,00. Prazos de Execução O
período de vigência contratual será de 03 meses contados da sua assinatura do Contrato.
VIGÊNCIA. Será o prazo de execução. PGTO 15® dia útil. após a prestação dos serviços.
DOT ORÇ 1003.1957100272060000 - Secretaria Miíiicipal de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico - 339035. Desdobramento 6376 - 6309. n® reserva 996.
GESTOR o (a) Coordenador (a) da Divisão da incubadora Empresanal e Tecnológica.
FORO Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco. 20 de maio de 2013 Augustintn
Zucctii • Prefeito Vandeilei Ribeiro da Silva - Representante Legal
Pato Branco. 03 de janeiro de 2012

NOimCAÇÃO DE UECEBIMEN10 UE UECUBSOS t-EDERAIS

D
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Conforme determina o Anígo 2° da Lei 'J.4S2/97, NOTIFICAMOS aos partidos políticos,
i iindicacos Je irabaltiniiores e as entidades empresariais, que o município de Pato Bramio

'^Rtcbcu nos dias 20/05/2013 o 22/05/2013, os Rccuisos Pedemis, ahaixo descritos:

6i:rvíçy>s i>r. aivniiimiuvtt) mòvki. as intcItNciAS samii i»
(RAIl-SAMI/)

2Msaoii IDCSBOAQ

PAF.CSr.^ NEPROLOGIA 2«A>S/20I3 2IW.!)l4,Si

FPM -KtliXrM) DF. PARTlCII-AfAn DfíS MüNIfriMrW 2<m'2{ll3 300.7UJS

rru- IMPOSTO TERHnOKIAL KURAL 2aA)saou 26.17

IPM ~ IPl EXPORTAÇÃO 2(M)Sa01.1 7.427,73
4R.3II,31FUNDFIB 2(vt«.aoii

ACriNrtS COMUNITÁRIOS OE .SAÚUK - ACS 2]/asnau 42.7S0X10

DISTRIIUJíCAOSALARÍO educacAo 21ALV2DI3 137,439^6

FUNUEB 2I/OV20T.t Na.4O7.i0

SERVIÇOS DE ATENOItrtENTO MOVEL AS URGÊNCIAS • SAMU 192
(MAO

22AI»0I3 196.400,00

FUNDKR 22A»OOiJ 46005043

Pato Branco, 22deniaíodc20l3.

enlc,

Sccnttirio

Atencto

pderleí iose Crcsianí
áuniapai de AdmMiistraçSo e Pinnnçais

FEROLAD*OESTE

PnEFErruRA

ECRETO N® 138 / 2013

SIJMULA. Abre um Crédito Adclonal Suplementar Por Excesso deAirecadaçâo no valor
de RS 100 .000,00 (Cem Mil Reais) no no
O Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, usando das atribuições
legais.
com base na Lei n® 4320/64 e da Lei Municipal n® 828/12 de 26 de nwembro de 2012.
Art. 1® Fica atierlo un C/éditoAdiclonal Sufíementar no valdr de RS 100.000,00 (Cem Mil
Reais ) no Orçamento - Programa do Mifiicipio de Pérola d Oeste-PR. para o exercício
de 2013. nas seguintes dotações orçamentária.

0700 DEPAKTAI.1ENT0DE SAUDE
07.01 FUNDOMUmCIPALDE S<U/bE

10.301.0339.1 002 Consinir HPP ou Ampliar Ceitrodc Saúde
4 4.90.51.00.00.00.00-1500 Obras e Insldações RS 20 000.00

10.301.0^.ZD12 ArnsUaro Alendimento Ambiielorlsl. Emeigenctol «Haspltaiar
4.4.9051.00.00.00.00-1SOO Obras e IntsSecões RS SO.OOO.OO

RS tOO.OOftOO

Art. 2® Para a cctoertura do Crédito Adicional Siçlemertar mencionado no artigo anterior,
fica utilizado o excesso de arrecadação das seguintes fontes de recursos;

FONTE OE RECEITA VALOR RS

1SOO Ampllicão Postode Saúde ; RS 20.000.09

1500 ;Con8)rucãoPoloAcademia ■ RS 60.000.00

TOTAL '  ̂ RS WO.OOOOO

Art 3® Fica alterado os anexos da Lei n» 650/2009 - PPA 2010 a 2013. e aiexos da desta

Lei n° 625/2012 - LDO 2013 relativo a atividades e Projetos mencionados nos artigos 1®
e 2® desta Lei

Art. 4® Este Decreto entra em vigor nesta data. revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, aos vinte dias do
mês de maio de dois mil e treze

ALCIR VALENTIN PIGOSO

Prefeito Municipal

PLANALTO

PfiEFEmURA

PORTARIA N® 01 DE 24 DE MVMODE2018

LUIZ CARLOS BONI, PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
PLANALTO Estado do Parará, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE

Designar os Senhores OLDECIR C/VMFOS, portador da cédula de identidade RG n®
6.045.397-7 SSP/PR. PAULO SE2AR SCHMITT. portador da cédula de identidade RG n®
5 601.224-5 SSP/PR e QLMAR LUIZ SCHERER. portador da cédula de idaitidade RG
n® 3922.624-3 SSP/PR, para sob a presidência do primeiro comporem a Comissão de
Ucllaçâo para apreciar propostas referentes aos processos de licitação
SALA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO, aos vinte e quatro
dias do mês de maio do ano de dois mil e treze

LUIZ CARLOS BONI

PRESIDENTE

AVISO DE LICI1AÇAO

'PREGÃO PRESENCIAL" N® 030/2013
MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, faz saber
aos interessados quectxn base na Lei Federal n®iO 520 de 17dejutribde 2002, Decreto
Municipa de n® 2727/2007 de 26/0&2007 e. subsldiartamente, à Lei n® 8.666/93 e
compiemeniares, em sua sede silo a Praça São Francisco de^Assis. 1583, fará realizar
ücítaçào na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n® 030/2013. conforme descrito
attaixo.

OBJETO Prestação de serviços médicos por profissional devidamente tiabdltado na
especialidade de cardioiogia. visando à realização de consultas mètScas e expedição
de laudos de eietrocardiograma. destinados aos usuários/pacienres do Centro de Saúde
Municipal.
DATA DA ABERTURA 07 de junho de 2013 - às 14:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

CIsrie Of'CW Aitmsdc Elorunicamim» som Ctflihcido
PabriolCP BiltH AAMSOP-AsiOdtçtoSn MuniOpln
oeSudMílt doPsrari 4>«>l«rlldodid«iU

' auoimantc «itvitualUba ssvis esiit*.

'*1^ ON OAUâl dt f«jiipo rfo 0ba«nr4tS4d
laeicnãl ■ MinutHo a» CUneU» TtcMlefl»

Pva centultar a auiantlejóada do
carimto do tampo, Informa o

código ao JkTo no i/ra. 17S)3BS6Z7

http://amsop.dioems.co(n .br
Pigipj 44
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Prefeitura Municipal de Planalto
MSODEUOTAÇÂO

TOUMM K PREÇOS-H* 006rM13
O UimiaPIO DE PtANALTO-PR.. rs Mbtf ns Meresadas w c«in twwm Lri

rf 8.6e<f93, LC 123/2006 de 14 lie dcendra de 2006 e demais leipsiaçfc (fiictvel
em sue sede sto e Prsa SSo Ftaieisce de Assb, 1663, M reabar Uclaçâo na
Modalidade TOMADA DE PREÇOS sdb n' OOS/2013. conrorme descrito abalio:

OBJETO: Contratação de agência de publicidade, assessoia e piano de midia
m divulgatk de campanltas insbtuctensis que venham a ser desenvoMdn pele
Uuradpio e sub conCralacio de veículos de nida
DATA DA ABERTURA: 11 de Junho de 2013 - As 09-00 heras
Marores iríomiaçies jurto eo Departamento de LKHaçíes em horírio de espede

ente.

UARLON PB^NANOOKUHN
Pietelo Uuradpai

aassocuctucAo
TREGAO PRBENCIAL'N> 0300013

MJMCPIO DE PLAHALTO/aiWO MUMQPALDE SAÚDE DE PLANALTO, Issiber
aos interessados que com Iwse ns Lei Federá n* 10.620 de 17 de |u(u de 2002,
3ecre1o Municipal de n* 2727/2007 de 26/0612007 e. subsidíariamente, ALein* 6.666/
93 e cdmplemenlsres, em sua sede sito a Prapa Slo Francisco de Assis, 1583, fard
tttiüa Ucrtaplo na Modaidade PREGAO PRESENCIAL sob n* 030/2013, corfcrme
Áscrilo abaáo:

OBJETO* Prestação de serviços médicos, por profissrorsal devidamente hafaJttfado
especialidade de cartSdcgia. visando A leaLtaçAo de cuuuAas médicas e aip»

dkto it taudos k eietrocAnfogramA destinados aos usuArios/pacieiAes do Cen-
de Saúde lAriicésal
DATADAABEFmjRA: 07 de jtréio de 2013 - As 1460 hüis.
Maiores Mormaçties junto ao Departamento de LicAaçòes em hoiAtio de eipetf-

ente,

MAIU.ON FBtNANDO KUW
PrehlD MunicipAl

Prefeitura Municipal de Capanema
AVISO DEUCITAÇAO-PREGAO PRESENCIALIT026/2013

MUNiCfPIO DE CAPANEMA, Estado do Parmi, toma púbSeo reatará Proces
so LicAcAúrro, nus termos a seguir,

UodatMade: Pregio PreseiEid n* 026/2013 - PMC
r«g de Jiiganienta: Menor prem por We,
Otiela: REGISTRO DE PREÇOS PAMAOUISICAODE PEÇAS PARACAUNHÕES

CAIJONcTAS.UICRaÓMBUSEÓNeUSDQDEPARTAMBiTORODOVlARIO.DEPAR-
TAVeiTO DE SERVIÇOS URBANOS, SECREIARIADE EDUCAÇAOE SECRETARIADE
SAUOE

/Mertura das propostas: 14:00 horas do dia 11 de Junho de 2013
Local Prefeitura Muricipalde Capanema. Av Parigot de Souza, 1080-Capanema

-Paranl- Centro.

Demaà MormacliAS poderio ser otAdas no endereço acina cAado em horirio
normal de expediente,

Capanem*Pr. 23 de Uaio de 2013
Gabriel Feüpe Cpnsni • Pregoetro

Câmara Municipal de Vereadores
de Eneas Marques
DECIDO LEGISLATIVO H". 003/2013

Sümtia: Decreta ponto facutbdivo no dia 31/06/2013, (sezta-Mn), no imNIo do
'oder LcgislanvD MuivcipaL e dA outras providincras.

Lirci Honorto Borges Menin. Presidente de CAmora Muricipd de EnAos Irtantues,
Estado do ParanA, no uso de aras airibuiçdes legais e, do conftnnidade com a Lei,
DECRETA:

Ali. l*Pcrth)faculldivorBdia31deiii8iode2013. noAmtxtodoPoderLeglsIiilivo
Mtncipat de Enéas Marques. Estado do PsranA. eni virtude do feriado de Corpus
ChhsU (3OA)&/20t3).

Ait 7 Este Decreto erAra em vigor na de sua ptttwaçio.
Sala da Presidência da Cfenaa Uncipal de Enéss Marques, Estado de ParanA.

em 24 de ouro de 2013.

haiC.'"
Lucl Honofio Borges Menin

Presidente da Mesa I>retora da CAmara Munteipti

1 T\ A 0 AssociaçSd Raçdenal da Saúde do Sudoeste
A N V l CNPJ 00.331676/0001-66 - Fone/Faz: (46) 36244336
'' " n E-maff nctlacjo arssgholraail.ajTTi
^  V 'J » Anlsnio Cvuneito Nelo, 601, Aboiadau

CEP 66.601-090. Franccsco BetiUPR.

EXTRATOOO CONTRATO H,' 023/2011
DlSPENSADEüCtTACAO N,'001/c0ll
Cdt««s«e;ASSOCIAÇÃOREGIONAL DE SAÚDE DO SUDWSTE.
ContratadxA30 LABORATÓRIOS LTDA
Objeto: Exames de enáSses mlerMiolAolces de quaAdade da Agua da UT1 do

Nospital RMonal - WAP
Valor RS 23,600.000,00 (viníe e trts mil c qumhcnto: reais).
DuraçAo: 36 fliirta e seis) meses.
VigAfictB: Hcio em 20 de maio de 2013 a término em 19 de maio de 2016,
DetBçAo OrçamenUiia:

0't"cÓ7'

seo

y-5

tfip»T»vvAij

ÍÕlíBÓ00??^~~ 339Q3a29G0

33d03029CO

39SQ38ir00

lOi

r«y Cornava do F<«nisto BefeèuVR.

Francisco BdrSo, 20 de naio de 2013.
ALBERTOAnSI

PHESIDENTE-ARSS

EXTRATO DO CONTRATO N.* 024«0ll
INEXIGI8IUDADEN,*0D4/20t3.

Centraiante:ASS0CIAÇA0 REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Coiiraíada: SOMO ENeiGIAINDÚSTRIAECOMÉRaO 06 UAQUINASLTDA
Oblela preslaçAo de semços Técnicos Especial;ailns e pere menUançAo e Cor-

neclmento de equpemenlDs e pegas de rtposigBo no gerador de energia elébica de
use dMfio no Hosptai Reçional do Sudoeste,

Valoc RS 160.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
DuraçAo 24 (vrAe e quatro) meses
VIgCncic Hclo on 20 de maio de 2013 e lArmine em 19 de melo de 2016,
DotaçAe OiçaoentAíia:

Como Lirqaonrmdi fa funuonol DftpçrrmH<u 1 bemrrto de Oerbesa ForÓB

3lí Pnli7 ícaijixii-j/p.-ifi 1  .i.-r=il30.^úa Olãiei

U1UU7 1U3D20DJ72-au5 33Sa,3025Xa 313ZD

360 U1 UÜ7 1U332a70724X)b 1 33.81.391710 014%

Foro: Comarca de Francisco BelrOa/PR.

Fisidsca BeMo. 20 de maia de 2013.
ALBERTOARISI

PRESlOBiTE-ARSS

EXTRATOEtCONTRATOtR 02«0t3

PARTE- AssociaçSo Retfonai de Saúde do Sudoeste e Ana Pada Zeéeilne de
Soiea PIccAiini

OBJETO: O Empregado A artillido pn exercer a funçto de Ainia de Sendços
Gerais, em virtude da falia de prorissional disponíveis nesta Área. em caiAter de
excepcnnaedaM contomie KesoluçAo n*. 024/2013, além de outras funçOes que
vierem a ser objeto de ordens vertas, cartas ou ovisds. se^indo as necessidades
da Empregadora, desde que compabveis com a sua ftmtaçio prcfasionaL
PRAZO 68 (ortents e sete) dias
VALOR: R$ 678,00 (Setscertes e seis e oto reais) menjsis, tstrii»ndD no período

RS 1,90277 ̂ um mi novecentos e dob reais e sesserta e sete centavos),
FUNOtAENTO: Dispensa de LkjtaçAo Ait 24, IV da Lei tf SE$6«1
Francisco BeAiAo, em 23 de Mato de 2013

JLBERTOAnSJ

panoda RS 1.602,77 (Hio» ma novecenioj e doa r«« • seiaiAa e mM
FUNDAICNTO: Dispetsa de LictaçAo Ait 2A, IV da Lei tC 0666/91
Franósco BHbio, em 23 de Uao de 2011

ALBERTOARISI

Presidente da ARSS

EXTRATO DE CONTRATO N". 026«I13
PARTE: AssociaçAo Regionaí de Saúde do Sudoeste e (Temir Medos
OBJETO: 0 Emoiegado é sdmiDda p^a exercei a fíinçAo de Moioiista, em vitude

da Mta de prchssiensl disponíveis nesta Area. em caráter de eiccpcionalidade corv
fanne ResoiuçAa n*. 024/2013, além de outras funçtes que vierem a ser objeto de
ordens verbás, cartas ou avisos, seguido as necessidades da Empregadora. desde
que cempat/veis com a sua /ortnaçk pio/íasicnal.
PRAZO: 66 (Oitenta e seis) dos.
VALOR: RS 969,69 (Novecantos e cinquenb e neve reais e alerta e nove certa-

vos) mensais, Mafcande no período RS 2.^,86 (Dois ml Seiscertos e iwcrta e
trés íoas e cAeiAa e oAd certavos).

FUNOAAeNTO. Dispensa de LicAaçAo AiL 24. IV da La rC 666»!
Francisco SettAo, em 23 de Uaie de 2013.

Abato Ansi
Presidente da ARSS

EXTRATO DE CONTRATO N, 027/2013
P/ARTE: AssociaçAo Regional de Seúde do Sudoeste e Elane de Souza Borba,
OB£TO: O Empregado A admUdo para exercer a FuiçAo de Auclllat de Serviços

Geras, em vviude da fala de ptcdbsiãial dúportveis nesta Area em caAter de ei-
cepcianalidade contorne ResciuçAo n* 02472013. além de outras funçies que vie-
lem a ser ob(elo de erdens verbais, cartas ou atasos, seguido as necessidades da
Emptegadcnt desde que compatíveis com a sua tomaçlo prafesloiirt
PRAZO: 66 (olenla e SeS) «as.
VALOR: RS 676,00 (Seiscenlm e setenta e oAo reas) mensais. lotaUzando no período

RS 1.90277 (Hun ml novecertos e dob reais e saterAa e seta certavos),
FUNDAMENTO: Dispensa de LieltaçAD Art 24, IV da Lei if B866A3.
Francisco BeMo. em 23 do Maio de 2013,

ALBERTOARISI
Presidente da ARSS

EXTRATO DE CONTRATO V, 026/2013

PARTE: /Associ^k Regional de Saúde do Sudoeste e Ana Canha Tailan
OB,£TO. O Empregado éadmbdo para exercer a Funçk de Assistente Admíríslra-

bvb, em vibjde da Ma de prcfissionat disportwl nesta Ama. em carAler de eicepm-
onaidade confume ResoAiçk tf. 024/2013, eton de sutras hnçdes que wcem a
ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisoL seguido as necessidades da Empre
gadora, desde i^re compallvels com a sua tomaçAo prolhsjonal
PRAZO: 88 loteria e Seis) dies,
VALOR: RS 669,64 (Olocentos e sessenta e nove reais e dnqucrlB e quatro cen

tavos) mensais, totabando no período RS 2440.32 (Dois mi quatrocotes o quaren
ta leais e tinta e dois centavos).

FUNOAk4ENTO: Dispensa de LlWaçk Art, 24, IV da Lei n* 6666/93,
Francisco Bebk, em 23 de Man de 2011

ALBERTOARISI
Presiderte da ARSS

A presüentB da Comitcfc de UcABçk. ncmaada airavAi da Portaria rP
017/2013. de 0» de leneao do 2013. com bam no Lei Peitoral BBBM) •
legktoçk ccmptoneniaf, toma púbico o lesrtlado do julgamenlD do recusa
adndrtsbattvo Hecpcalo quanto a habikçk da Ecáack rrt 01472013 -
Tomada de Prscbe para contratação de empresa parar famecânenlo de sAmon
bovmo, nrtrogdnio bquldc, bainhas, tuvás a bctjOos cflogânicoa. para
manutançdo do PtA- Piagranu de baemlnacSo ArtAdal,

RECORRENTE: EUOTASEMEN EMPRESA BRASILEIRA DE SEMEN LTDA, -
6PP
RESULTADO: «DEFERIDO, da acordo com a lundananlaçle aneas ao
requetfcitante protocolado »ob o iP 3666/2013. de 02/05/2013

9 BeHs. 23 domato da 2013.

s Terszinha ftrazai - PnatIdaniB da CoRdscdo da LjcAaçdo

A piBSIdenlB da ComlMto da Ucaçdo, nomaado atraída da Portana n* 01772013,
da 09 da jsneiio de 2013, com base na Lei Federal 6.666/03 a lemilaçao
complenieniar, lama pubUeo raaUtaOD da 'r-u-7e--

UOOAUDAOE: DISPENSA OE UCTTAÇAO ITOaSTOll
Oô^TO* Coniralaçao de emcraaa para rapama ne ceberlura da eencpo de
rtSutoçk rotoití DELFO FREGONESE. Lxttirido mâo do Obra a /cmêdmertii da
rriMenato de luniarta,

EMPRESA IX7NTRATADA; THINOAIK S BORTOLOZO PRESTADORA OE
SERVIÇO LTQA - ME
VALOR TOTAL: 3.500,00 (Irèa mil e qiorViqnlDS ratt)

3deatirtlde2013

> TeiBzliiha Psiual - Piaatoarta da Comiaak da Uótaçlo

A preaUenw to CamlMta da UdaçAo. nomeado onvAa dl Pertarti iP 017/2013.da 09 de janeas de 2013, com base ra lei Fetoril 8S68«3 a legtobçk
comptemeniy. tons ptttlO rMuSszto âd Uçfiaçflo'

MODAUOADE: DISPENSA DE UCTTAÇAO M» 057/2011
OBJETO: CorAratack M ampteaa p«i reparo* na cobartn de canOD de
etocaçAo áiianli HERBERT OC SOUZA, ineiiinao mOode obra e tonacmantoda
maianaii de hjniana,

EAIPRESA CONTRATADA; TRINDADE S BORTOLOZO PRESTTtDORA CE
SERVIÇO LTDA-hE
VALOR TOTAL- 4.100,00 (qualid rnH e eem reais)

? to maio de 2013

Tarezmha Pacaaal • Pmitoito to CovcAatto to Uctotoo

Prefeitura Municipal de Vitorino

AVISO OEUCtIAÇAO
APREFEflURA MUNianiLOE VITORINO, ESTADO DO PARANA. lema púbica 8

lealZBçk em sua seda, steáRuaBarto de Ctoanama, 134, ás 09:00 heras do to
lim/2011 LICfTAÇAo na modaidadeTOUADADE PREÇO. Gpa de Uctaçkmenar
piaço giaU sobon' 07/2011 objctowdo-ie a CONTRATAÇÃO DE EIPRESAPARA
ETSCUçAo de 20.62164luF de RECAPEAMENTO ASFALTICO EUVIASURBANAS
COUSSivtÇOSDEüliPEZAELJH/AGEMDAPISTAPIHTlRAOEíJGAÇAO.REPERH-
LAMENTO E REVESTIlilENTO COM CBUO, SINAUZAÇAO HORIZONTALE PUC» DE
OBRA. NAS RUAS GUARAPUAVA(EKTI^RUASA8IN0R0SAERUAUANGUER9iHA)
RUASABINOROSA^nRE RUACORONEL D0UNG0SS0ARESEAVENIDA8RASIL
ARGENTINAIRUA BBViARDI (BTRE RUAiENRIQUE VICEN2] E RUATOMAS!), RUA
FRACARO (ENTRE PURCIKIO PINTO E SAIOAPARA FARTURA). RUAALOIZE UUS-
CZAKffNTREVENlOA BRASIL ARGENTINA ERUA GENERALJOSÉ OSÓRIO). RUA
ORLAHMNOUAFIOLETTI (ENTRE AVENIDA BRASILARGENTINAS RUACOROHa
DOUNGOS SOARES), CONFORAE CONVÊNIO H* 17.2120120074.
O edU podert ser obtidojurto A PREFBTURA IAJNICIPM.OE VITORINO. A pair

do to 244^11 das 08-30 huas ás 11 30 horas e das 1130 horvAs 17:30 horas
e informações peto telefone (46) 3227-1222

Vitorino, 2V0S/2O13
Presiderat da Comissk de LJctaçk

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
avisodeucitaçAo

EDITALDEPROCESSO LJCITATÓRIO
PREGAO PRESENCIAL N»081ÇCI3

OMUKCiPlOOE NOVA PRATA00IGÚAÇU-ESTAGO00 PARAHA,abaias<fe
Cofflissk Pennanerte de Lltílaçk, toma púbfco pan cartiecinente dos interesse-
dos. qM no to 07/DG/2O13. As 09:00 horas, ns sai de Maçk to Prefeihn Uuii-
tipaL sáo a Rua Vereador Vátoior txomes, lAurtcIpto de Nova Piala do Iguaçu - Pr.
reaizara kAaçk na medadilade pREGAO PRESENCIAL sob n* 063/2613 pto cnlé-
lio de U8i0R PREÇO GLOB/U. tendo ccaio abjeto a cantralaçk de empresa espe-
ciaizada na prestaçAo de saruços pnifissicnais de assessoria tran/tária e fiscal, para
a execuçk da serviços de levantamento, idertíAcaçk e reiisio de débitos e outros
benefícios tributários.

Observação, Os envelopes d* "proposta" a 'documentação de habaaacao*, alem
dos documentos referentes ao 'ctedenciamento', deverk ser protocolados no de-
pstamento de üeitaçk, tnpreterívebnerle, rtè ás 06:30 (ok horas e bMa minutosj
do da 07/06/2013

Todai as «iformaçOes perbnentes ao presente edaa, inclusive as csrscterlsbcas
quarto ao objeto iclado, estark A dsposiçk dos Interessados no Oepartmcrto
lia Licilaçôes da Piefeiiaa Uuactol do R/ata do Iguaçu, ou pelo Fone (46)
3646-6000, em dias úteis, nos huirios das 08:00 as 1200 a das 1130 cs 123C
hotas.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 24 do maie d» 2013.
JANETE DE CASTRO - Piegoen

AfcSHBRS

erres.! c-rTasfiTinrs.-snixsan.cnTtac

ivHik lUâa atfr/osAfTTB t baams bo

fSCAL. tM W

OK. ÍA. tan. •

pe|W*«»lei wflWtiqwwv** Own,/k«^<«, ̂imIi. hltVkuB dBCMM. èMoa. An üfwrwv>

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
DECRETO fP 1B5f2013

SCiiaia: Afiara vrtor de Catagona Econômica do prograna do (PPA). /Lfiera vrto-
de OiAiuulu EconOndco das Açk to LDO e abre CrOtoaSupliiiitiitia de Forde Avrr
por amjaçk no taçamento Geral do Munklpio, no Vator de RS 120,000,00 e lU
outras prevldénelas,

Eu. Maurício Baú. Prefeito Municipd de Salto do Lenbs Estado do Paraná no uso
das abibutçôes lesais, devidamente aututzado pelos Atl 25 parágrafo único e Art
47 da Lei n* 44j»t2 e Art. «■ da Lei 106«I12 to 07de novembro de 2012

DECRETA
Art t'-Fkê allerada valor de Categoria Econômica de Programa to Lá fP 1301

2009 da PPA (Plano Ptunaiual] ds período 2010/2013 confomte segue:
Código EspeâfícaçaD VatorRÇ
0100 SECRETARHUUNIC,ADMNSTRAçA0,Pl7LNEJAJitENT0EFINANÇAS
0101 UNDJiDUMST.EPLANEJUieéTO
04 122 011 Manutençk Admrtstroçk Munhipai
3190,33 - O - 0073 InJergaçies e Restituiçies 120,090^)0
26.646 013 Und Atoiiastiaçk e Amortizações
3290.21 - D - 0080 JiaDS sobre divida por contrato -120.000,00
Art. 2*-F)ta attaratoviéor de Categerla Econômica to Açk to Lá if 044/2012 to

LDO (Lei de Diiecces Oiçsnnfiáiia) do exercício 2013 tonldrme segue.
Código Especiiicaçfia VatcrRS
0100 SECRETARIAMUNIC.ADUKSTRAÇAO.PLAfEJAAetTOERNANÇAS
0101 UNO.ADI>IN1STEPLANEJAMENTO
04 1 22 011 Manutençk AdmIntstTaçk Municipal
2,012 S£RV.ADMMST,PLANEJAI.ENrO
31 90 93 - 0 - OOn inderizaçtes e ResttiáçSes 120.060,00
26.646.013 Und Atoiaisbaçk e Amorttzaçôes
0.001 MDART ENCARGOS DMDAINTERNA
32 90.21 - O - 0080 Juros sobre dtvida ps cortrato -120.000,00
An. T-Fica aberto no Orçam ert» I3erat do htonçipie de Sofio to Lcnbo. Estado do

ParanA, um Crtdto Suplementar no valer do RS 120000,00 (Certo eiréae ml reob),
na seguirte dotaçla orçOTentáiia

Código EspeeificBçSo TWor RS
0100 SECRETARlAMUNIC.ADMNSTRAÇAO.PtANEJAUENTOEnNANÇAS
0101 UNDAOUMSTEPLANEJAMENTO
04.122.011 Manutençk Arbnintslraçk Murtelpá
2 012 SERV.ADUNIST.PLANEJAMEKTO
33.90.93 - 0 - 0073 indenizações e Resbluiçôes 120.000,00
Ait 4* • Psa a cobátura do presente CrMto SupIcRiantar sarA tfifiqado AnUa-

çk to reo/nos do Orçamento sará assim espeoficadoi
Código Especficsçao Valor RS
0100 S£CRE7A.RlAMUNIC,ADMNSTRAÇAO.PLANEJAtiefTOEFINANÇAS



centro

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N^ 030/2013

RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO: Realeza EST.Paraná

DECLARA o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL

030/2013, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato,

referente contratação de empresa especializada visando a

prestação de serviços médicos, por profissional devidamente

habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de

consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma,

destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal.

REALEZA - PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLINICA MEDICA LV LTDA

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915.516.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

'^7.222.435/0001-20"'
CLiNiCA MÉDICA
LV LTDA - EPP

«^'^.P«»ra(*(oZancíi«t,2842.0,tro[_85770-000 - REALEZA - PR_J

ÍRíia Padre Fernando Zanchett 2842 - Centro - Realeza - PR

Fone: (46) 3543-4438 / 3543-2044 / 8808-8920 ,



CENTRO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO: Realeza EST.Paraná

Credenciamos o(a) Sr.(a) AVELINO RIBEIRO, portador(a)

da cédula de identidade sob n° 1.791.539 e CPF sob n° 332.697.779-49, a

participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a

empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso

e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

REALEZA-PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLINICA MEDICA LV LTDA

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915.516.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

07.222.435/0001-2(ín

CLÍNICA MÉDICA
LV LTDA-EPP

Rua Pe. Fernando Zanchet 2W2 • Centro
Ô5770-000 - REALEZA - PR |

Padre Fernanab Zanchett 2842 - Centro - Realeza - PR

Fone: (46) 3543-4438 / 3543-2044/8808-8920



CENTRO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE f
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CLINICA MEDICA LV LTDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO; Realeza EST.Paraná

O representante legal da empresa CLÍNICA MÉDICA LV

LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida

empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no

respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

REALEZA - PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLINICA MEDICA LV LTDA

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915.516.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

07.222.435/0001-20

CLiNICA MÉDICA
LV LTDA - EPP

Rua Pe. Fernando Zanchet 2S42 - Ceneo
85770-000 - REALEZA - P«_j

Padre Fernando Zanchett 2842 - Centro - Realeza - PR

Fone: (46) 3543-4438 / 3543-2044 / 8808-8920



( (Município de Planalto

Pregão Presencial 30/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ- 07 222 435/0001-20 Fornecedor : CLINICA MEDICA LV LTBA
Bidereço: RUA PADRE FERNANDO ZANCHET 2875 - Realeza/FR-CEP 85750-000
Inscrição fetadual: OOOOOQOOOQOOOOOQOOOO 15

E-mail:

Telefone: Fax:

Representante: LEONRCAEIANOGUBIKA
Bidereço representante: REALEZA/PR
E-mail representante:

Agência:

Descrição oo Produto / Serviço
Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia
em atenção aos pacientes atendidos no Centro de Saúde Municipal pelo ^hls semanais, conforme cronograma de trabalho, emitido peia Secretana de Saúde.

002 Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia relativo , . _
relativo a expedição de laudos de eletrocardiograma eletivos e de urgência.
pacientes atendidos no Centro de Saúde Municipal, conforme solicitação, emitda pe
Secretaria de Saúde.

CPF: 9 .516.840-04

Conta:

Celular:

Telefone contador:

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário

1.500.00 UN 16.00

90.00

16,00

Página 1

Preço Total

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

32-400.00

24.000.00

56.400,00

56.400,00

Validade da proposta; 60 dias

CLINCA MEDICA LV LTDA
CNPJ; 07.222.435/0001-20

esPr<*osta-Versàa 11.1-7

C&06/201312:59:32



Município de Planalto -2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 30/2013

P^lna: 1

Objeta n-esbçâo de serviços rrédicos

Lote 0001 ttem 0001 PrestsçãodeserÀçosrrédlcosnaespeaalídadedsardíciosia

Fornececbr 2937 CUNICA MEDICA UVLTOA

Rodada Valor

Lance Iniciai 90,00

1  89.00

Lota 0001 ilent 0002 PrestaçãadeseniçoBrTMcostBespedaiidadedeoardiclogiarelalno

Marca

Marca

Fornecedor 2967

Rodada

Lance Inicid

CUNICA MEDICA LV LTDA

Vdor

16,00

15^00

Quantidada 360,00

Vencedor

Qtaniidade: 1.S00;C0

Vencedor

OJNICA MECÍCA LV LTDA
l£Or^ CAETANO GU&KA

En^tido por ALEX SCHERe^, na versão: 51CC c 07/06031314:21:16
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNFJ 7ó.460.52u/u001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax; 555-1272

85750-000 PLANALTO PARANÁ
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- Certidão Negativa de Débitos CND - Vaüdade até i5/ô9/2ui3;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FüTS - Validade até 05/07/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 26/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos F-staduals — Validade ate 20/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 22/07/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 18/11/2013;

r4r> r> •
-  ovjviu.! XÀCi

- CNTJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

_ Anexo V Declaração de Observância ao Disposto do Inciso 700CIII do

Artigo T da Constituição Federal.

- Anexo VI - Declaração de Responsabilidade.



Certidão Negativa de Debito Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N" 000382013-14021435

Nome; CLINICA MEDICA LV LTDA - EPP

CNPJ: 07.222.435/0001-20

Ressalvado o direKo 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 contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
Inscrições em Dívrida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela
RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão
Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei
n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou
de sociedade sociedade empresária simples;
• baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Intemet, no
endereço< http-7/www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/03/2013.

Válida até 15/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençâo:quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.goy.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contiéxto... 23/05/2013
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VOLTAft

CAÊXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07222435/0001-20
Razão Social:CLINICA medica lv ltda

Endereço: RUA PE Fernando zanchet 2875 sala / centro / realeza /
PR / 85770-000

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 Serviço - 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: 06/06/2013 a 05/07/2013

Certificação Número: 2013060609473481317120

Informação obtida em 06/06/2013, às 09:47:35.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes... 06/06/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: CUNICA MEDICA LV LTDA - EPP

CNPJ: 07.222.435/0001-20

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 tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB Vr 3, de 02/05/2007.
Emitida às 22:00:49 do dia 30/03/2013 <hora e data de Brasnia>.
Válida até 26/09/2013.

Código de controle da certidão: FE32.C4FA.992F.8A5E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSFO/certidao/CNDConjuntaSegVia/^ 23/05/20



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1

PARANA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10451245-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.222.435/0001-20

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Seaetaria da Fazenda do Paraná.

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 requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fa2enda.pr.a0v.br

Esta Certidão tem validade até 20/09/2013 - Fornecimento Gratuito

paranA

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10451245-64

Emitida Eletronicamente via Internet

23/05/2013-16:21:35

Dados trarrsmrtidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=0.i^ 23/05/2013
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ESTADO DO PARANA
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-Finalidade
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-Controle —
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-CNPJ/CPF^—

-Razão S

-Protocolo

ocial

CLINICA MEDICA tV LTDA :

Inscrição Estadual-

07.222.435/0001-20

-Endereço da empresa

PADRE FERNANDO ZANCHET,R 2875

-CNAE/Atividades

Alvara

35874

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CÔNSUL

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido

relativo a empresa com a Localização descrita acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta Certidão.

SECRETARIO DE FINANC DEPTO DE TRIBÜTACAO

REALEZA, 23 de MAIO de 2013

Emitido por : SIDNEI
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA MEDICA LV LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.222.435/0001-20

Certidão n°: 30366398/2013

Expedição: 23/05/2013, às 16:29:01

Validade: 18/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CLINICA MEDICA LV LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n' 07.222.435/0001-20, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtat8t.jus.br
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ESTADO DO PARANA

76.205.673/0001-40

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA

ALVARA NS 35874

alvará de licença para Localização a:

O MUNICÍPIO DE REALEZA, conforme protocolo n® de , concede

Nome

CLINICA MEDICA LV LTDA - 35874

CNPJ/CPF : 07.222.435/0001-20

Localização

FERNANDO ZANCHET,R 2875

CENTRO

85770-000 REALEZA - PR

CNAE/Atividades

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Horário de funcionamento

>> Sem horário definido «

Emitido em Valido até

23/05/2013 23/05/2014

Observações

1-0 presente alvará só tem efeito para o período espeoifiçado, ficando sujeito a renovação anual.

2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas

características do estabelecimento ou transferência de Local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade,

etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

-  Mantenha em dia sua situação perante o fisco evitando assim multas, auditorias e fiscalização especial.

"fepfÕ^Dl~TRÍBÜ^^CÃÕ
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e CONTRATO SOCIAL

LEONEL CAETANO GUENKA. brasileiro, solteiro, médico, nascido em 09/03/1977 em
Campo Grande-RS, portador da Cédula de Identidade RG-1085348215 emitida em
05/04/2000 pela SSP-RS e inscrito no CPF n°-915.516.840-04, residente e domiciliado na
Av. Crestani, 935 Apto 204, Centro em Palma Sola-SC- CEP-89.985-000.

VIVIANE MAURA PANIZZK brasileira, solteira, médica, nascida em 13/07/1975 em
Planalto-RS, portadora da Cédula de Identidade RG-4052980051 emitida em 22/05/1989
pela SSP-RS, e inscrita no CPF-744.439.920-49, residente e domiciliada na Av. Crestani,
935 Apto 204, Centro em Palma Sola-SC, CEP-89.985.000.

Constituem uma Sociedade Empresarial que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes,
e nas omissões pela Legislação especifica que disciplina essa forma societária:

CLAUSULA 1:- NOME EMPRESARIAL

1-1- Sob o nome empresarial de CLINICA MÉDICA LV LTDA, fica constituída uma
sociedade empresarial que será regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e
supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, mas dispensada da publicação do
Balanço.

CLAUSULA 2:- SEDE E FORO JURÍDICO

2-1 A sede e foro jurídico da sociedade será na Rua Dona Cecília s/n®
Sola-SC, CEP 89.985-000.

Centro de Palma

CLAUSULA 3- DENUNCIA DE FILUIS:

3-1 A sociedade atualmente não possui filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar
filiais ou outras dependências, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos
administradores e aprovada por maioria do capital.

CLAUSULA 4 - INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO:
4-1 A Sociedade iniciará suas Atividades em 15 de Fevereiro de 2005, e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA -5 OBJETO SOCIAL:

5-1 A sociedade terá por objeto social o ramo de CLÍNICA MÉDICA.

CLAUSULA- 6 CAPITAL SOCIAL/ OUOTAS/RESPONSABILIPADE DOS

SOCIOS:-

6-1 O Capital da sociedade é de R$-5.000,00 (Cinco mil reais), divididos em 5.000 (Cinco
mil) quotas no valor unitário de R$-1,00 (um real) totalmente integralizado neste ato em
moeda corrente do país

6-2- O Capital Social está assim subscrito pelos sócios:

(Jn/^

CONFERE COM

O ORIGINAL

DataÈLz^/A^

J ASSiN/iCn^
Vlkífitiffl JCwy.1

ií49a3oe^pR
cpf 3*o.2i9.mo-€a



nomes

LEONEL CAETANO GUENKA
VIVIANE MAURA PANIZZI

TOTAL

QUOTAS

2.500

2.500

5.000

CAPITAL

R$-2.500,00

R$-2.500.00
R$-5.000,00

6-3- A responsabiüdade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçao do capital social.

6-4 - AS quotas sao ^ o

cessão delas a alteração contratual pertinente.

6-6- A ResponsabiHdade Técnica fica a cargo dos sócios Dr. Leonel Caetano Guenka e Dra.
Viviane Maura Panizzi.

ri AUSULA 7 DA ADMTNISTRACÃO-

o.„.

ffpdos pr««lo, . «ded.de. os tódos poderio í« um. ° '

deliberarão sobre as contas e designaião admimstradores se for o cas .

o,.„o,n.. i r" '"'"-l™ PH-.NrO IlBTIflO DQS
"lTS'«eM eoineidM com o «. eivil, i«d»do-.. e. O, de I«.el.o e «

5tTot^"et1ô'SS:l^■r»d<». ««o ddtdbuido. 00 «p.«do. pelo. «do. ™
proporção de suas quotas de capital.
ri AT1STILA 0 OA RETIBAnA OU FALVCIMENTO PE SÓClOl

^OClü a SUtltjdaiic continuará suas atividades com os9 euauc L.vliLii'uaia i>uu.cr a.-.—-1 - Falecendo ou interditado qualquer/S®
herdeiros sucessores e o incapaz, não Jendi xistindo interesse destes ou do

Marisí
CHC~Pfí

cpf imzf Aa9^
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sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e üquidado com base ne fi^açao
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
P^Tgr^o Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio

W

ri.ATTSTTTA IQ-DA DECLARAÇÃO DE DKSEMPEPIMENTO:
lO-l-Os administradores e sócios signatários declaram sob as penas da lei de q"®
Uedidos de exercer a administração da sociedade por le. especial,
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda q
teÍorXter o Acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevanca^o, pe^
ou Lbomo, concussão, peculato, ou contra a economia poputo, contra o sistema
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe publica
OU a propriedade.

E assim por estarem certos e justos contratados entre si datam e assinam o presente
contrato em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas que também

Palma Sola, 11 de Fevereiro de 2005

LEÓNEL CAETANO GUENKA

W

lÀy\^cA/\j
\áviANE MAURA PANIZZl

Advóií*lo
OMC 7019^5 2S2^10w

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

MarisaKruaer

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
iCERTlFlCO O REGISTRO EM; 17/02/2005
;0B N«: 42203569754
Protocolo: 05/034751-9 Ci

OiÍHZCA MÉDICA LV LTDA
WALDERI ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
SECRErÂRIO GERAL EM EXERCÍCIO
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CLÍNICA MÉDICA LV LTOA

CNPJ MF N. 07.222.435/0001-20

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LEONEL CAETANO GLENKA. brasileiro, solieiro. medico,
do comercio, nascido em 09/03/1977, natural de Campo Grande
- RS, residente e domiciliado na Rua Pe. Fernando Zanchet.
2875, Centro, em Realeza - PR. CEP 85.770-000. Portador do
RG 10.853.482-15 SSP - RS e do CPF 915.516.840-04 c
VIVIANE MAURA PANIZZI. brasileira, solteira, medica, do
comercio, nascida em 13/07/1975. natural de Planalto - RS.
residente e domiciliado na Rua Pe Fernando Zanchct, 2875.
Centro, em Realeza - PR Portadora do RG 40.529.800-51 SSP
— RS e do CPF 744.439.S'20-49, únicos sócios da empresa
CLÍNICA MÉDICA LV LTDA com sede e Ibro na Rua Pe.
Fernando Zanchet. 2842. Centro em Realeza - PR. Com
registro na .lunta Comerciai do Paraná sob n° 4'205657927 em
sessão de 06.03.2006 e seu ultimo ato sob o n" 20082813582 cm
sessão de 09/07/2008, inscrita no CNPJ/MF: 07.222.435/000i-
20. Resolvem assitii alterar c consolidar o contrato social.

CLALSULA PRIMEIRA: Que a sócia VIVIANE MAURA PANIZZI. i>assa a assinar
VIVIANE MAURA PANIZZI GUENK.\ de acord(^ com a certidão de casamento matricula
n°. 084640 01 55 2011 2 00011 008 0002991 07 de 27 dc maio de 2011, casada pelo Regime
de Conuíiihâo Parcial de Bens. Que altera - se também a sua Carteira de Identidade aue passa
ascrRG nM3.327.051-5 SSP PR.

CLALSULA SEGUNDA: Que o sócio LEONEL CAETANO GUENKA altera seu estado
civil para casado pelo Regime de Comunhão Parcial dc Bens de acordo com Certidão do
Casamento matricula n°. 084640 01 55 2011 2 0001 1 008 0002991 07 de 2"? de maio de
2011.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem
com as disposições do presente instrumento de alteração contratual.
CLALSULA QUARTA: Da Consolidação de Contrato: A vista da modificação para
ajustada em consonância com que determinam no art. 2.031 da lei n ° 10.406,■2002. os sócios
RESOLVEM por este instrumento atualizar e consididar o contrato social, tornando assim
sem eleitos- apartir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que
adequado às disposições de referida lei n". 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa
a ter a segtiinle redação:

^  CLÍNICA MÉDICA LV LTDA
CONFERE COM

o ORIGINAL CNPJ MF N. 07.222.435/0001-2(1

Data^jü^/Í2_ CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
—  LEONEL CAETANO (íUENKA. brasileiro, casado, pelo

J  Regime de Comunhão Parcial de Bens, medico, do comercio,
nascido em 09/03/1977. naiura! de Campo Grande - RS.
residente e domiciliado na Rua Pc. h'ernando Zanchct, 2875.
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CONFERE COM
O ORIGINAL

í  do / ̂

ASSINATURA

^risa Kruaer

CLÍNICA MÉDICA LV LTOA

CNPJ MF N. 07.222.435/0001-20

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Centro, em Realeza - PR, CEP 85.770-000. Pcnador do RO e
do CPF 915.516.840-04 e VIVIANE MAliRA PANIZZI
GUENKA, brasileira, casada, pelo Regime de Comunhão de
Bens, medica, do comercio, nascida em 13/07/1975. natural de
Planalto - RS, residente e domiciliado na Rua Pe Fernando

Zanchet, 2842. Centro, em Realeza - PR Portadora do RG
13.327.051-5 SSP PR e do CPF 744.439.920-49, únicos sócios
da empresa CLÍNICA MÉDICA LV LTDA com sede e Ibro
na Rua Pe. Femando Zanchet. 2842, Centro em Realeza — PR.

Com registro na Junta Comercial do l^araná sob n^.
41205657927 em sessão de Oó.03.2006 e seu ultimo ato sob o

n". 20082813582 cm sessão de 09/07/2008. inscrita no

CNPJ/MF: 07.222.435/0001-20. Resolvem assim consolidar o

contrato social.

CLALSLLA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de CLÍNICA
MÉDICA LV LTDA.
CLALSLLA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Pe. Femando Zancheu 2842.

Centro. Realeza ~ PR, CEP 85770-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social: Clínica Médica.
CLAUSUL.4 QUARTA: O Capital Social é de R$ 5.000.00 (cinco mil reais;, divididos em
5.000 (cinco mil) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma integralizadas em moeda coirente do
país, assim distribuídas:
LEONEL CAETANO GUENRA - 2.500 (dois mil e quinhentas) quotas do R$ 1.00 (um
real) cada uma, totalizando RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
VIVIANE MAURA PANIZZI GUENKA ~ 2.500 (dois mil e quinhentas) quotas de RS
1,00 (urn real) cada uma, totalizando RS 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais).
CLAUSUL.A QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 15 de fevereiro de 2005. B
seu prazo é indeterminado.
CLAUSUL.A SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros .sem o consentimento do outro sócio, a quem assegui^ada em igualdade de condiçòe>
e preços de direito de preferência para aquisição se apostas c vendas, formalizando se
realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLAUSUL.A SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio c restrita ao valor de suas quotós.
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçao do capitai social.
CLAUSUL.A OITAVA: A administração caberá a LEONEL CAETANO GUENKA E
VIVIANE MAURA PANIZZI GUENKA. com poderes e atribuições de administrar,
autorizando o uso do nome empresarial vedado, o entanto, em atividades estranlias ao
interesse social ou assumir obrigações seja em fa\or de qualquer quotistas ou de terceiros
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA NONA: Os administradores declaram sob a pena da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtudes de
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela. e pena que vede ainda qu
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CLINICA MEDICA LV I.TDA

CNPJ MF N. 07.222.435/0001-20

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

temporariamente, o acesso publica ou por crime falimeniar. dc prevaricação, peiia ou suborno,
concessão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra nomias de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, le publica ou a
propriedade.
CLALSULA DÉCIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o

administrador prestara contas justiiicadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventaiio, do Balanço Patrimonial e do Balanço Econômico, cabendo aos sócios na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
CLALSEL-A DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao tennino do exercício
social os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador quando lór o caso.
CLALSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
ou outra dependência, mediante alterações contratuais assinada por todos os s(')cios.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum act)rdo. fixar uma
retirada mensal, a titulo de "Pro Labore'^ obser\'adas as disposições regulamcntares
pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA; Falecimento ou inicrditado qualquer sócio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
Sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente o \alor de seus
ha\eres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, a 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 relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Comarca de Realeza - PR. Para
exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento cm três vias.

Realeza - PR, 16 de Janeiro de 2012.

Testemunhas:
CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSINATURA

iin Barro

''RG n" 6.687.237-7 SSPPR.

Marisa Kruaer

^ 3rO.2f$,0Q(^

Leonel Caetano Gucnka

u:
Viviane Maura Panizzi Guenxa



JUNTA COMERCIAL DO PARAMA \
I I AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA, _
I M CERTIFICO o REGISTRO EM; 19/01/2012
m SOB NÚMERO: 20120071622 Js^.
W Protocolo: 12/007162-2, DE 17/01/2012

inpresa:41 2 0565792 7 --
ILINICA MÉDICAiLV, WDA SEBASTlAO MOTTA

SECRETARIO GERAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Página 1 de 1

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

07.222.435/0001-20

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/02/2005

NOME EMPRESARIAL

CLÍNICA MEDICA LV LTDA • EPP

TITULO DO ESTABEL6CIMEMT0 (NOME DE FANTASIA)

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.30-6-03 - Atividade médica ambulatoríal restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatoríal com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatoríal com recursos para realização de exames complementares
87.11-5-01 - Clínicas e residências geríátricas
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprímidos e convalescentes
87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psiquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas anteriormente
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R PE. FERNANDO ZANCHET

NUMERO

2842

COMPLEMENTO

CEP

85.770-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

REALEZA

UF

PR

STUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
17/02/2005

Monvo DE SITUAÇ«3 CADASTRAL

srruAçAo ESFe:iAL DATA DA SrTUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 23/05/2013 às 16:13:34 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyríght Receita Federal do Brasil - 23/05/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp

Página: 1/1

23/05/2013
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/REALEZA-PR. .í :
LICENÇA SANITÁRIA N° 037/13

NOME DO ESTABELECIMENTO: CLINICA medica t,. v.

LSBLDg'

ENDEREÇO: RUA PADRE FERNANDO ZANCHET. 2842

RAMO CNPJ: CLINICA MÉDICA - 072.224435/0001-20
Serviço Municipa/ de Vigi/ôncio

Sanitór/a - Reo/eza - Pr
Ruo Soares Raposo, 3807

CEP «'i770-000 - Ca/xo Postai?}

LOCALEDATA: REALEZA, 14 DE MAIO DE 2Q15
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[LlJCanfn Oofi
lCE)ktofú Itena Lorini

AUTORIDADE EXPEDIDORA:
HHário Hàdmues da Rosa
lnsp«toi
VÍSA-

fan«am00io
leZA - PR.

Maria llena Lorini
Escrevente

RGn'S 363 533-4 SSP-PR

ASSINATURA E CARIMBO DIVISÃO DE VlM^CIA SANITÁRIA
OBS: SUJEITO CANCELAMENTO CASO O ESTABELECDVffiNTO DEIXE DE

ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIOTNTEJ_^IGÊNCIA
MÊS ANO MÊS ANO
14/05/2013 Á 14/05/2014



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ
RUAVICTÓRIOVIEZZER, 84 - VISTAALEGRE - CAIXA POSTAL 2.208 ■ CEP 80810-340 - CURITI8A-PR

FONE; (41) 3240-4000 - FAX: (41) 3240-4001 - E-MAIL: protocolo@crmpr.org,br

DECLARAÇÃO N.° 65/2006 - CQP.

declaração

Declaramos, que o DR. LEONEL CAETANO

GUENKA - CRM 22693, está cadastrado neste Conselho, na especialidade

de CARDIOLOGIA, através de abertura de ficha, decorrente de Registro de

Título de Especialista, efetuado no Conselho Regional de Medicina do

Estado de Santa Catarina, Sob o n° 5672, Livro 19, Folha 5672, em

20/04/2005.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 18 de abril de 2006.

CONS." DONIZ

MCR/pfg

NOTAS

ERH55655

lAMBERARDINO FILHO
Geral
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

(Criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960)

O Reitor da Universidade Federal de Santa Maria (RS), no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso
de MEDICINA (Reconhecido nos termos do Parecer n. 2.056/75-CFE, por ter sido criado pela Lei n. 2.712/56), em 06 de dezembro de
2000 e colação de grau em 08 de dezembro de 2000, confere o título de MÉDICO a

LEONEL CAETANO GUENKA

brasileiro, natural de Campo Grande (MS), nascido a 09 de março de 1977,
portador da Cédula de Identidade n. 000778504, expedida pelo(a) Secretaria da Segurança Pública (MS), e outorga-lhe o presente Diploma,
a fim de que possa gozar de todos os direitos epg^|&^tivas legais.

^  aCfiTfiY ^ ,
H  nfNflTAf:FPRníF-sTfl aP4IF74 PJ)f\

Santa Maria (RS), 14 de dezembro de 2000.a (memf rópia por ser reproti
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Universidade Federal de Santa Maria

Dep. de Registro e Controle Acadêmico
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"WIO a NOTAS E PROTESTO REALEZA PR
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ERH55651
fogüénoO^ labdii

anQeli P3van

Conselho Regional de Medicina do Estado dgSÜta Catarina

Escrevente
RG n° 6 383 53a-4 SSP-PR

Certificado de Registro de Especialista

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina,
de acordo com as resoluções do Conselho Eederal de Medicina, confere

Dr(a), momLCrnWtogV^mA,

o Certificado do Registro de Qualificação de Especialista, na especialidade
de aím>ioLoçiji,

anotado no livro n" 19 às folhas 5672 sohon° S672

Floriannpnlk, de Abril 2005

T Prasidente Ucreta

j.
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CENTRO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA MÉDICA LV LIDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO: Realeza EST.Paraná

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe

que o(s) responsável(is) referente a execução dos serviços, caso

venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CRM N° ASSINATURA

LEONEL

CAETANO

GUENKA

CARDIOLOGISTA 22693

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

^7.222.435/0001-20
REALEZA - PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLÍNICA MÉDICA
LV LIDA - EPP

Rua Pt. Fernando Zanchel, 2842 - Centro
I  ̂ 85770-000 - REALEZA - PR |

CLINICA MEDICA LV LTDA

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915.516.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

íRua Padre Fernando Zanchett 2842 - Centro - Realeza - PR

iFone: (46) 3543-4438 / 3543-2044 / 8808-8920



CEJSTTRO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO: Realeza EST.Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 030/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que

não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder

Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

REALEZA - PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLINICA MEDICA LV LTDA

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915^6.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

' 07.222.435/0001-2Õ~'

CLÍNICA MÉDICA
LV LTDA - EPP

Rua Pe. Femarek) ZatKíwl, 2842 ■ Cef*o
I  85770-000 - REALEZA - PR [

Mia Padre FernáHdo Zanchett 2842 - Centro - Realeza - PR

-  Fone: (46) 3543-4438 / 3543-2044 / 8808-8920



CENTRO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA

CNPJ N° 07.222.435/0001-20

ENDEREÇO: Rua Pe. Fernando Zanchet, 2842, Centro. FONE: (46)3543-4438

MUNICÍPIO: Realeza EST.Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013, por seu

representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n°

8.566/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que,

nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de

1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do

artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

'"07.222.435/0001-2(7'
REALEZA - PR, 03 DE JUNHO DE 2013.

CLÍNICA MÉDICA
LVLTDA-EPP

Rus Pe. Fernando Zâocíwt, 2842-Cenlt)
CLINICA MEDICA LV LTDA ! 85770-00™'realeTa"'

LEONEL CAETANO GUENKA - ADMINISTRADOR

CPF: 915.516.840-04 RG: 10.853.482-15 SSP RS

PR I

Padre Fernando Zanchett 2842 - Centro - Realeza - Í^R

(46) 3543-4438 / 3543-^2044 / 8808-8920



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 30/2013

Página 1

Ron nmluto^ervtceQuantidade StatusMarcaPreço Unltárk» Preço Total Sei

Fornecedor 2987-4 CLINICAMSICALVLTDA

LoteOOl-LoteOOl

001 64S5 Prestação de seviçosrnédicos na especialidad

OOQ 8469 Prestação de soviçoarnédicas na espedalldad

H

UN

CNPJ: 07:222.43»0001-20 Idefone:

360.00 Hatilitado

1.600,00 HaUlíâdo

StaÉus Habilitado54,540.00

54.540.M

89,00 32040,00

15,00 22500,00

VALOR TOTAL:54.540,00

V

BiAldopor ALEXSCHERER, reversão: 51CCc07/06001314:1606



Data abertura: 07/06/2013

Município de Planalto -2013
Mapa da Licitação

Pregão 30/2013

(

Página: 1

Data julgamento: 07/06/2013 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ: 07.222435(0001-20

Preço Marca

Lote 001 - Lote 001

001 Prestação de serviços módicos na es

002 Prestação de serviços módicos na es

TOTAL GERAL 00 FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

H

UN

360,00

1.600,00

69,00*

15,00*

54.540,00

CNPJ:07.222435/a»1-2D- CUNICAMEDICALVLTDA

FRU - Ffustrxlo DES-Deserto B4P-Empate EME-ErrpateME

Emitido per: Al-EXSCH^ER, na versão: 5102 c 07/C»201314:iea



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de
reuniões da Prefeitura Mimicipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria n°
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N" 030/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que
tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na
especialidade de cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição
de laudos de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de
Saúde Municipal, tendo como valor máximo a importância de R$ 56.400,00
(cinqüenta e seis mil e quatrocentos reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o
representante da empresa: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA., SR. AVELINO
RIBEIRO. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final
da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao
disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a
colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a
análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de execução.
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi
realizada a classificação da proposta, e subseqüentemente aberta a fase de lance
verbal, cujo os valores dos lances estão devidamente demonstrados em documento
em anexo, foi considerada como proposta válida e lances vencedores, onde

CLINICA MEDICA LV LTDA

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço unit. Preço total

1 1 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia em
atenção aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
período de 06 (seis) horas semanais,
conforme cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de Saúde.

360 H 89,00 32.040,00

1 2 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia relativo a
expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atenção aos pacientes
atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

1.500 UN 15,00 22.500,00

TOTAL \ / 54.540,OC



Após rodada de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao

certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora:
CLÍNICA MÉDICA LV LTDA., em conformidade com o constante acima, conforme
critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02 (dois) -
contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo
pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos
estavam em consonância com o estabelecido no Editai deste procedimento licitatório
e por conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou
recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte da
licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e dos lances verbal
final efetuados pela empresa, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório,
em favor da empresa CLÍNICA MÉDICA LV LTDA., pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ N° 07.222.435/0001-20, situada na Rua Fe. Fernando Zanchet, n° 2842,
Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, classificada em 1° lugar para o
fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a prestação de serviços
médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de cardiologia,
visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde
Municipal, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo
pregoeiro foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta
licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante do licitante.

LUIZ CARLOS BON

Pre^eíro
747.4^.029-20

k
MARI^A^KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO AL

GOERGE

Membro

040.368.469-22

lYSI

XVENILO

Clínica Médica



município de planalto

CNFIN"" 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviços médicos, por profissional devidamente habilitado na especialidade de
cardiologia, visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos de
eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde

CLÍNICA MÉDICA LV LIDA.

Classificação Lote Item Nome do produto Valor do item

1 1 1 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia em atenção
aos pacientes atendidos no Centro de
Saúde Municipal pelo período de 06 (seis)
horas semanais, conforme cronograma de
trabalho, emitido pela Secretaria de
Saúde.

32.040,00

1 1 2 Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia relativo a
expedição de laudos de eletrocardiograma
eletivos e de urgência, em atenção aos
pacientes atendidos no Centro de Saúde
Municipal, conforme solicitação, emitida
pela Secretaria de Saúde.

22.500,00

Planalto-Pr., 07 de junho de 2013

V \)
LUIZ CARLOS BONI

Prejgoeiro
747.491,029-20

/MARIWKRUGER

lembro
310.216.890-68

ROBERTO A

GOERG

Membro

040.368.469-22
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município de planalto

CNFIN*" 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

O presente Processo de Licitação n° 030/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço por item, referente à contratação de

empresa especializada visando a prestação de serviços médicos, por profissional

devidamente habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de

consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma, destinados aos

usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal, encontra-se conforme os ditames

da lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos

termos da Lei Federal n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n®

2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal n® 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de

dezembro de 2006, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência,

homologar o resultado, ratificando a adjudicação dos objetos ao respectivo vencedor

do certame.

Planalto-Pr., 10 de^i^nho de 2013

II

PATR!

ASSESSOR]

OAB/PR
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 030/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviços médicos, por profissional

devidamente habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de

consultas médicas e expedição de laudos de eletrocardiograma, destinados aos

usuários/pacientes do Centro de Saúde Municipal, em favor da empresa CLÍNICA

MÉDICA LV LTDA., e em conseqüência ADJUDICA, ratificando os objetos em favor

da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 11 de junho de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 115/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Munirípio de Planalto e a empresa Clínica Médica LV Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n*' 1583, inscrito no CNPJ n° 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Presidente, senhor EDEMIR PÉRICO,
em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e
domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 5.491.746-5 SSP/PR e do CPF/MF sob if 870.119.729-00.
CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA LV LTDA. inscrita no CNPJ sob n°
07.222.435/0001-20, com sede na Rua Padre Fernando Zanchet, 2842, Centro
Município de Realeza, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. LEONEL
CAETANO GUENKA, brasileira, solteiro, portador do RG sob rf 1085348215
SSP/RS e do CPF n° 915.516.840-04, residente e domiciliado a Rua Padre Fernando
Zanchet, 2875, Município de Realeza, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviços médicos, por profissional devidamente
habilitado na especialidade de cardiologia, visando à realização de consultas médicas
e expedição de laudos de eletrocardiograma, destinados aos usuários/pacientes do

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR 1
UNIT.

VALOR

TOTAL

01 360 H Prestação de serviços médicos na
especialidade de cardiologia em
atenção aos pacientes atendidos no
Centro de Saúde Municipal pelo
período de 06 (seis) horas semanais,
conforme cronograma de trabalho,
emitido pela Secretaria de Saúde.

89,00 32.040,00

02 1.500 UN Prestação de serviços médicos na 15,00 , 22.500,00
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especialidade de cardiologia relativo
a  expedição de laudos de
eletrocardiograma eletivos e de
urgência, em atenção aos pacientes
atendidos no Centro de Saúde

Municipal, conforme solicitação,
emitida pela Secretaria de Saúde.

TOTAL 54.540,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Pregão Presencial n° 030/2013, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ 54.540,00 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos e
quarenta reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes
TACOES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

1680 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000303

CLÁUSULA!aUINTA

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) seguir rigorosamente o pré-agendamento e o cronograma de

trabalho, emitido pela Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável
pelo acompanhamento dos serviços executados;

c) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
usuários/pacientes, bem como, obedecer rigorosamente as normas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação
no trato de qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus
cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que
regem os exercícios da profissão, cabendo-lhe(s) exclusiva
responsabilidade por eventuais transgressões;

f) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

g) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

h) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA NONA

3
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei if
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em viçor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO
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As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., 11 de junho de 2013

MARLON F ANDO KUHN EDEMIR

CONTRATADA

•w TESTEMUNHAS:
fldecir Ca

RG 6.045.397-7

CPF 990.135.769-15

Kru0er
CRáPR030tõ1/0-r
RO 12.490.3(»-«^
CPf 310.216.990^
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Instfhifao pela Resolução 001 <te 04 de Oututiro de 2011

EXTRATO DE CONTRATO N» 1T5/2D13

PREGÃO PRESENCIAL N» 030/2013

DATADAASSINATURA 11 de junho de2013
CONTRATANTE Municipo de Planato
CONTRATADA Clinica Médica LV Lida.
OBJETO Contratação de empresa especializada visando a prestaçãj de serviços
médicos, por prcAssionai devidamaite habilitado na especiatídade de cardlología
visaido à realização de consultas médicas e expedição de laudos de elefrocardiograma.
destinados aos usuáríosjpaclentes do Centro de Saúde Municipal
VALOR TOTAL RS 54 540,00 (Cinqüenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/12/2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 126/2013

TOMA DA DE PREÇOS N* 005/2013

DATADAASSINATURA: 14de JunhO de2013
CONTRATANTE Municipio de Planalto
CONTRATADA. Caw serviçcs deTerrapienagem S/C Ltda.
OBJETO. Contrataçãode empresa visando a execução de 12 424.67m*de recapeamento
asíáittco sobre pedras irregulares em CBUQ (concreto betumtnoso usina a quente) a ser
executado na Rua Curitiba entre as Ruas Paraná e Av Porto Alegre. Rua Ceará entre
as Ruas Curitiba e Júlio SKrzypczaK. Rua Maranhão entre as Ruas Curitllja e Joaquina
Vediuna. Rua Júlio Skrzypczak entre as Ruas Ceara e Marantiâo, Rua Alagoas entre as
Ruas Júlio Skizypczak e Joaquina Vedruna todas no perímetro urbano do Municipio em
DianSlo -PR

-OR TOTAL RS 534.913.21 (quinhentos e Wrta equatro mil, novecentos e treze reais
''^inle e um ceríavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO 60 (sessenta)dias
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2013.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 127/2013

CONVITE N® 023/2013

DATADAASSINATURA ISdejunhO (362013
CONTRATANTE. Municipo de Planalto
CONTRATADA Construtora Vale do Capanema Ltda

OBJETO. Contratação de empresa visando a execução de assentamento de blocos
intertravados (paver). a ser executado no canteiro central da Av Rio Grande do Sul. entre
a Praça Francisco Hoffmann à Rua Soledade, Municipio de Planalto.
VALOR TOTAL RS 22.121.51 (vinte e dois mil, centoe vintee um reais e cinqüentae um
centavos)

PR/\ZO DE EXECUÇÃO 60 (sessenta)dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/10/3313

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 128/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 031/2013

DATADAASSINATURA. 18de |unho de2013
CONTRATANTE Municipo de Planalto
-CONTRATADA" Bevei Beltrão vreicuios Uda

,JETO Aquisição de veícJo (Fiat - Paio Attractlve 1.4) destinado a Secretaria de
^^slstênciaSocia deste Municipo de Planalto.
VALOR TOTAL RS 39.700.00 (tfiría e nove mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/10/2013

fMRLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 129/2013

PREGÃO PRESENCIAL N* 032/2013

DATADAASSINATURA: 18 de junho de 2013

CONTRATANTE: Municipo de Planalto
CONTRATADA: Damedi Dambros Comércio de Medicamentos Uda.

OBJETO Aqiislção de equipamentos (balança pediátrlca e balança plataforma), visando
a estrutura;» da Vtglância Alimentar Nutríciona! - VAN, Unanciados pelo Programa de
Rnanciamento das Ações de Alimentação e Nutrição desenvdvido pela Secretaria de
Saúde deste Municipio de Planalto.
Itens. 01,02.

VALOR TOTAL RS 1 352.00 (um mil e trezentos e cinqüenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Ano ll-EdlçãoN® 0368

EXTRATO DE CONTRATO N® 130/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 032/2013

Página 43/122

DATADAASSINATURA 18dejuríiode2013
CONTRATANTE Município de Planalto
COf-J TRATADA Amarildo Basegpo & Cia. Ltda
OBJETO Aquisição de equipamentos (balança plataforma adulta e estadiômetro
compacto), visando a estruturação da Vigilância Alimentar Nutncional - VAN, financiados
pelo Programa de Financiamento das Ações de Alimerttaçãoe Nutrição desenvolvido pela
Secretaria de Saúde desle Município de Planalto,
itens 01,02

VALOR TOTAL RS 2.980,00 (dois mil e novecentos e oiterta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Preleito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 131/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2013

DATA DA ASSINATU RA" 18 de junhO de 2013
CONTRATANTE MuNcipío de Planalto
CON TRATADA. Miron Gilberto P^^ocz

OBJETO. Contratação de empresa especiaizada para a preslíçâo de serviço de
profissional, visando a Regência do Coral Municipal Sublime Canto, desenvolvida peta
Secretaria Municipal de Cuttixa, deste Municipio de Pianalto
QUANTIDADE. 390 H

VALOR TOTAL RS 14.040.00 (qiBtorze ml! e quarenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/10/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 132/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 034/2013

DATA DA ASSINATLI RA 18 de junhO de 2013
CONTRATANTE" Munlcipio de Planalto
CON TRATADA. Comercial Automotiva S.A.

OBJETO Aquisição de pneus, destinados a maiutenção regular da frota de máqulrese
veículos, deste Município de Planalto.
ITENS. 01.02.03

VALOR TOTAL RS 49 800.00 (quarenta e nove mil e oltocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipa!

EXTRATO DE CONTRATO N® 133/2013

PREGÃO PRE SEN CIAL N® 034/2013

DATADAASSINATURA. 18 de junhO de 2013
CON TRATANTE. Municipio de Planalto
COftTRATADA Modelo Pneus S. A.

OBJETO: Aquisição de pneus, destinados a manutenção regular da frota de máquinas e
veículos, deste Municipio de Planatto.
ITENS.01.02.03.

VALOR TOTAL RS 49 1 32,00 (quarenta e nove mil e centoe trinta e dois reais)
PRAZO DÊ VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 134/2013

TOMADA DE PREÇOS N® 006/2013

DATADAASSINATTJRA 18de JunhO de 2013
CONTRATANTE Mumcipio de Planalto
CONTRATADA S, D. Koiienberg
OBJETO. Contratação de agência de publicidade assessorfa e plaio de micSa para
divulgação de campanhas Institucionais que venham a ser desenvolvidas pelo Munlcipio
e sub contratação de veículos de midia
VALOR TOTAL RS 276.097.20 ((^zertos e setenta e seis mii. novena e sele reais e
vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/12/2014.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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DECRETO N" 3780 DE 06 DE JUNHO OE 2013.
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PLANALTO

PREFEmjftA

LEI N" 1795 DE 18 DE JUNHO DE 2013

Altera a Lei n» 1511/2010, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIANALTO. EstadO do Paraná.
APROVOU e Eu. Prefeito Municlpa! SANCIONO a seguinte LEI
Art 1® - Ffca aitaado o IX. do srt 2®. da Lei n® Iõii/2010. de 25/05/2010. o qual passa a
ter a seguinte redação
Art. 2®- ...

IX - Aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências
Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 4 (quatro) anos. e convocá-tas.
extraordinariamente, na (orma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do Art 1® da La 8142/90.
Art 2® - A presente Lei entr^á em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezotto dIas dO mês de

{unno do ano de dois mil e treze.
fJARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

LEI N*179e

DaU: 18 de Junho de 2013.

'"'■MULA: Autoriza o Executivo Municipâ a proceder à abertira de Credito Adicional
V  jtementar.
Vcâmara Municipal de Planalto. Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei
Art 1®-Fica aulonzado o Executivo Municipal a procederá abertura ao Orçamento Gerai
do Município de Planalto. Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2013. Um
Credito Adclonai Suplementar até o Umlte de RS 198.20 (Cento e noventa e oito reais e
virSe centavos), conforme se especifica a seguir
12 361.12011-033 - Manutenção do Ensino Fundamenta
000941-4.4.90.5200 00 - Equipamentoe Material Permanente
128 -TA-Manutenção Educação infântil

RS 196.20 (excesso arrecadação)
Art 2* - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementara ser aberto em decorrência da
autonzaçâo constante da Lei acima, serão utilizados os recursos oriundos do Excesso de
Arrecadação conforme previsto no inciso l do parágrafo 1® do artigo 43 da Lei Federá n®
4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.
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Art. 3® - Esta Lâ entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições em
contrário.
Gabinete do Pre^oMuiiclpal de Planalto, aos Dezoito cSas do Mês deJunhode20i3.
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N® 3782 DE 14 OE JUNHO DE 2013

Convoca aX Conferência Minicipal de Assistência Soclá.
MARLON FERNANDO KUHN Prefeito Municipal de Piaraito. estado do Paraná, no uso

suas atribuições e. considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para
'wplementação da Política de Assistência social no município.

DECRETA
Art 1® Fica convocada a X Conlerência Municipá de Assistência Social a ser realizada no
dia 27 de junho de 2013. na Secretaria Municipal de Assistência Social de Planalto, tendo
ccmo tema central "A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS".
Art 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de
dotação prcpna do orçamento do órgão gestor murr cipal de assistência sociá.
Art 3® Este Decreto entrará em vigorna déSa de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEIRO MUNICIPAL DE PIJVJALTO, aos qualofze dias do mês de
junho do ano de dois mil e treze
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

Concede Aposentadona Por invalldez Permanente, a servidora LüClA OE VARGAS
WITCEL FERREIRA, e da outras providencias
MARLON FERNANDO KUHN. PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado dO
Paraná, no uso de suas atribuições legais
COJ SIDERANDO a solicitação da servidora.
CONSIDERANDO o Art. 40. §1®. Inc. I . da Constituição Feda-al;
CON SIDERANDO Lautío Médico Pertciá.
DECRETA
Art. 1® • Fica Concedida Aposentadoria Por Invalldez Perrranente. com provemos
proporcionais no vaor de F?S- RS- 290,57 (duzentos e novería rrais e cinqüenta e sele
centavos), com complerrentaçâo pzra atingir o piso salarial, na fonna da lei no valor
de RS- 387.43 (trezentos e oitenta e sete reas e quarenta e três centavos), garantindo-
se a percepção de salário mínimo de RS- 678.00 (seiscentos e setenta e oito reais) a
Servidora LUCIA DE VARGftS vviTCEL FERREIRA, portadora da cédula de Identidade
RG n® 8,064 550-3 SSPPR. Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Gari. nomeada
pelo Decreto n® 1906/2002, de 08/02/2002
Art. 2® - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos sels dlas do mês de Junho
do ano de dois mii e treze
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
LEOPOLDO KOVALESW
DIRETOR DO OPTO PESSOêd.

DECRETO N®.3783
Data: 18 de Junho de 2013.

SlJMULA Abre Crédito Adicional Suplementar
MARLON FERNANDO KUHN. Pfeíeito Municipal de Planalto. Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n® 1 796 de 18 de Junho de 2013.
Art. 1® - Rca autorizado o Executivo Municipal a proceder ã abertura ao Orçánento Geral
do Mumciplo de Plaialto. Estado do Paraná para o Exercício Financeiro de 2013. Um
Credito Adicional Suplementar aé o Limite de RS 198.20 (Cento e noventa e oito reais e
virte certavos). conforme se especifica a seguir
12.361.12011-033 - Manutenção do Ensino Fundamenta
000941- 4 4 90 52.00.00 - Equipamento e Matena Permanente
128 -TA-Manutenção Educação Infantil

RS 198,20 (excesso arrecadação)
Art 2® • Para cobertura do Crédito Adiciooal Suplementar a ser aberto em decorrência da
autorização constante da Lei acima, serão utilizados os recursos oriundos do Excesso de
Arrecadação, conforme previsto no inciso I do parágrafo 1® do artigo 43 da Lei Federa n®
4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.
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Alt. 3® - Este Decreto entrará em vigorna data de sua publicação, revogas as disposições
em contrário
Gabinete do Prdeito Municipal de Planalto, aos Dezoito dias do mês de Junho de 2013
MARLON FERNANDO haJHN
PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONVITE N® 029/2012

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93. faz saber aos
Interessados que prorroga o prazo de vigência para mais 180 dias refererrte edital
CONVITE N® 029/2012 de acopdo com o abaxo descrito'
OBJETO contratação de empresa visando a execução de pavimeríaçâo com pedras
Irregulares com área total de 6.061.96 M', a ser construído no trecho entre a PR 281 e a
Comunidade de Santa lerezlnha. Município de Planalto. Estada do Paraná
Empresa Emprâlelra Díefembach Ltda
DATA 15 de Março de 2313
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRE SENCtAL N® 030/2013

O Prefeito do Município de Piaiaito. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Piegoeiro e equipe de apoio, de contormidadecom a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 030/2013. lavrada em 07 de junho de 2013. homologo o resultado final
do Processo Licitaório. na modalidade Pregão Presencial. Tipo Mencr Preço de acordo
com o abaixo descrito.
OBJETO Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços
médicos, por profissional devidamente habilitado na especiaidade de cardiolo^a
visando à realização de consultas médicas e expedição de laudos deeietrGcardiDg'ama
destinados aos usuários/pacientes do Centro de Saúde Municlpa.
EMPRESA Clinica Médica LV Ltda
VALOR TOTAL RS 54.540.00 (Cinqüenta e qusro mil e quírtienlos e quarenta reas).
DATA 11 0e|unhode2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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Instttuido ptia Resolução 001 da 04 d* Outubro da 2011

HOMOLOGAÇÃO E ATO AOJUDICATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N" 009/2013

O município de planalto com base na Lei Federal 8.666/93. faz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
TOMADA DE PREÇOS N® 005/2013 de acordo com o abaixo descrrto
OBJETO Contratação de empresa visando a execuçãode 12.424.67 m» de recapeamento
asiáltico sobre pedras Irregulares em CBUQ (concreto betuminoso usina a quente), a ser
executado na Rua Curitiba entre as Ruas Paraná e Av. Por» Alegre Rua ceará entre
as Ruas Curitiba e Júlio Skrzypczak. Rua Maranhão entre as Ruas Curitiba e JoaqUna
Vedrune Rua Júlio Skrzypczac entre as Ruas Ceara e Maranhão, Rua Alagoas entre as
Ruas Júlio Skrzypczak e Joaquina \fedfuna todas no perimetro urtjano do Murícípio em
Planatlo -PR

Empresa Caw Serviços de Teirapienagem S/C Ltda
VALOR TOTAL RS 534 913.21 (qUnhentos e innta e quatro mil. novecentos e treze reais
€ Vinte e um centavos)
DATA. 14 dejunhode 2013
M/«LON FERNANDO KUHN

PrefeitoMunicipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N® 023/2013

MUNICÍPIO DE PLANALTO, com basenaLei Federal B.666/93, taz sat/er aos interessados
que reâizou abertura de documentos e propostas de preços referente eddâ CONVITE N®
023/2013 de acordo com o abaixo descrito

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de assentamento de blocos
íp* "Ovados (paver). a ser executado no canteiro central da Av Rio Grandedo Sul. entre
a. ̂  :a Francisco HofBnann á Rua Soledade, Município de Planalto.
Empresa Construtora Franken Ltda
VALORTOTAL: R$22 121.51 (vinteedoismil,centoevinteeun reaisecinqüentaeum
centavce).

DATA 18 dejunhode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

PieleltoMunicipâ

TERkíO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 031/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoero e equipe de apoio, de conlotmidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n®031i2013. lavrada em 12 de junho de 2013, HOMOLOGO o resultado final
do Processo ücltatórlo. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com oabaixodescnto

OBJETO Aquisição de vacuio (Rat - Palio Attractive 1,4), destinado a Secielaria de
Assistência Social deste Município de Planalto
EMPRESA Bevet Beltrão Veículos Uda

VALOR TOTAL RS 39 700 00 (trinta e nove mil e setecentos reais)
DATA. 18 dejunhode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 0^2013

O Piefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
PíP-^^aroe equipe de apoio, de conformidade ccm a ATA de Sessão Pública de Pregão

jcial n® 032/2013, HOMOLOGO O resiílado final do Processo ücitatóno. na
moSSÍlâade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por liem de acordo com o abaixo
descrito:

OBJETO. Aquisição de equipamentos (t>alança adulta, balança pediátnca. balança
portátil, esladlõm^ro compacto, antropõmetro Infantil, antropômâro infantil portátil e fita
méinca), visando a estruturação da vigilância Alimentar Nutrícional - van, financiados
pelo Programa de Financiamento dasAções de Alimentação e Nutrição desenvolvido peia
Secretaria deSaúde deste Miriicfpto de Planalto.
EMPRESAAmarildoBaseggio&Cia Ltda.
itens 01,03

VALOR TOTAL. RS 2.980.00 (dois mil e novecentos e oitenta reais).
EMPRESA DAMEDl DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Itens: 02.04

VALOR TOTAL: RS 1.352.00 (um mil e trezentos e cinqüenta e dois leals)

VALOR TOTAL GE RAL. RS 4.332.00 (quatro mil e trezentos e trinta e dois reais)
DATA 18 dejunhode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Ano II -Euiçao rr oaoa

TERMO DE HOlVIOLCOAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 033/2013

Páglf«41/122

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de confoimldade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 033/2013, lavrada em 13 de junho de 2013, HOMOLOGO o resultado finai
do Processo Ucltatôrlo. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Mena Preço de acordo
com o abaixo descrito

OBJETO. Contratação de empresa especiatzada para a prestação úe serviço de
profissional, visando a R^éncla do Coral Municipal Sublime Canto desenvolvida pela
Secretaria Murxcipai de Cultura, deste Município de Planalto
EMPRESA Miron Gilberto Parabocz

QUANTIDADE. 390 H

VALOR TOTAL RS 14.040.00 (quatorze mil e quarenta reais)
DATA 18 de junho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N® 03«2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na La Federal 8666/93 faz saber aos
Interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços rtí^erente edial
PREGÃO PRESENCIAL N® 034/2013 de acordo com o abaixo descrito
OBJETO Aquisição de pneus, destinados a manutenção regJa- da frota de máqiínas e
veículos, oeste Município de Planalto.
EMPRESA' Comercial Automotiva Ltda.

ITENS.'02.03,06

VALOR TOTAL RS 49 800,00 (quarenta e nove mu e oitocentos reais)
EMPRESA. Modelo Pneus Ltda.

ITENS: 01.04.05.

VALOR TOTAL RS 49.132.00 (quarenta e nove mil e centoe trinta e aos reais)
VALOR TOTAL GERAL R$ 98 932.00 (noventa e oito mil e novecentos e trinta e dois
reais)
DATA. 18 dejunhode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N® 006/2013

0 MUNICÍPIO DE PUkNALTO. com base na Lei Federal 8 666/93. faz saber aos

interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
TOMADA DE PREÇOS N® 006/2013 de acordocom o abaixo descnto
OBJETO Contratação de agência de publicidade, assessorta e piano de mídia para
divulgação de csimpanhas insütuclonals que venham a ser desenvolvidas pelo Município
e sub contratação de veiculas de mídia
Empresa S D Koiienberg
VALOR TOTAL. RS 276 097.20 (duzentos e setenta e seis mil. noventa e sete reais e
vinte centavos).

DATA.i8dejunnooe20i3.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

E0I1AL DE RESULTADO DE LÍCI1AÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 030/2013 DE 24 DE IMAJO DE 2013

LUIZ CARLOS BONl, na qualidade de Pregoeiro do Municipio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 dejanerode 2013. em cumprimento
à Lei Federal den® 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/0&2007 e sutBiaanamente pela Lei n® 8666 de 2i de junho de 1993 e suas
postenores alterações e legislação correiata, TORNA PüBUCO. o resultado Público de
Ucttação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO referente'
EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃOPRESENOAL N®030/2013
1 Objeto da Licitação
Contração de empresa especializada visando a prestação de serviços médicos, por
profissional devidamente habilitado na especialidade de cardioiogia. visando â realização
de consultas médicas e expedição de laudos de eielrocardograma. destinados aos
usuános/paclenles do Centro de Saúde Municipal
2 Empresa Padlclpante
2.1 CÜNICAMÉDICALVLTDA.
Situação: Classificada
3 Empresa Vencedora
3 1 ClJhica MÉDICA LV LTDA, pessoa jurídca. com inscnção no CNPJ N®
07 2^435/0001-20. com sua sedesoclal àRua Pe. Fernando Zanchel, n® 2842, Centro,
Município de Realça. Estado de Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe
de RS 54 540 00 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais)
4 Data da Abertura:

4.1A Licitação Pregão Presencial n° 030/2013 de 24 de maio de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada peio Pregoeiro no dia 07 de junho de 2013 às 14 00 horas, na
sala de reuniões da Pr^eitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de Assis, 1583. Centro.

Planalto Estado do Paraná, em 07 de junho de 2013
LUIZ CARLOS BONl

Pregoeiro
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