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PRIMERO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2013, INEXIGIBILIDADE N° 00^2013,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO E HOSPITAL NOSSA
SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO LTDA..
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Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois

mü e treze o MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO
KUHN e Presidente do Fundo Municipal de Saúde de Planalto Sr. EDEMIR PÉRICO
e HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO LTDA., neste

ato representado por seu administrador OSNI DE OLIVEIRA, resolvem em comum
acordo aditar o contrato administrativo de Prestação de Serviço n° 015/2013, firmado
entre as partes em data de 08 de março de 2013, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de pronto atendimento 24 horas de urgências e
emergências a pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direta,
residentes no Município de Planalto/PR, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a
Cláusula Décima Segunda (da vigência do contrato), constante do contrato
administrativo de prestação de serviços n° 015/2013, prorrogado o prazo de vigência
do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA 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.

MARL^ FERNANDO KUHN

(^fesídente F\^

. OSNI DE^LIVHI]

Hospital ííossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
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IWMQIO TERMO ADÍflVO AO COWtRATO ADMINISTRATIVO 1>Í
PRFSTAÇAO DE SQÍVIÇO N* 001/2013, rNFXJC.rBn.TDADE N» OOVZ013.
CIIE3RADO U4TRL O MUNlOnO DC PLANALTCVTüNDO
MüNCCTTAl. DL ÍACTOE DC FL^NALTO 1; bfUUnMAtUW - OÍNICA
M R)ICA Dt; DlAGNÒSTICXJ POK IMA<J í 1.TDA.

Al» virsee m>v <iiet Jo Je Jrmnbru do a^o Jr Jaw
miS «irtM o WUNlCiPiO DV. PLANAl.TCVHJNtXÍ MUNICIPAL Ü£ SAtíDE DE
PLANAl.TD, fMw mio lepmrrraaJu pelo mv PreMte. Sr MARION flRNANDO
KUIIN • >'rr«*drrt» 4u F»0>de MururípcJ d«S«ãJ«dr PUiuttoSr. LDEMIK PCRJCO
# b1ULT1MAGI>1 • CÜNICA MÍTMCA DL ÜlATJNÒSTlCO POR IMAGEM
LTDA.. nmtr ito por i^u edmirMiralor St. MARCÍO ANDRÉ DA
ROS, rveolvem ttn rumuin ttfttie. «dU«r o certfrMo edmiftf»ir4iAT> d* Prmeclo dr
Sr«v«co rf 001 /2C|:i iiimeJi» mire • p«ru« m due dr Al dr )«rviro d« 701/V curo
nbpKo è • ctráTMKèo d« frr^pwM p«i PtmiaçIo dr Srrvicca mAJircM, por
preOMiaiil dcMdsnentr haNliledc voando • reUi2oc*o de ek«m«a de du^néaticca
por fmaçem - ulire^nografie, dMUnrdcw trm isuArinc/parieNra do kVrdio dr
ieõde Munaipal, iva «egunfe* trrmoa

r «• penub. ficA «neceJ ■ iCLÁUSULA PRIMEIRA; Cm racto Je múluo erardo
CUuMl* D«oBu Pnewim (da do cc«Ur»o<, ««wahm q» conenv
•dmirUairaUvo d» j»r*M«cto d* Aonoço* n* om/icn.l. prorrogedo o pra^ d« vigdntfta
de oanirlo. cmc*nt« a refeitda <iiuaula formata60 fnrrtrnra) dlaa,

^^USULA SECUNDA: Permaoerem mabrradaa » drma» rltkaMlM • eurdiç*»
«■llpuladaa no coráralo originaL • niu aUrradw por eaia main^nento.

L p«a valtdair do q\«e pafm partea fo» peduedo. ftrm»»
p duai vu* dr tguél teor e /onrvA

Márcio andr£ da ros
MoltlaufRn- CIMrv M«dlr« DeOfaiMatire Per laumcmLlda

MUNtClPlO íyE PtANAl.TO
CNT/V TO.MO.S^MOIWA

Pnifa St0 Tnincfaco dr AaafA 15&9 - CFP. $S.7a>-000
r-aco IL p fanuf f fxtrffnr. com.br

Tom: Í046t iSS^iiíl - rui: (dtft
PLANAI TO - PARANÁ

SI:t;UNDr> TniMO Aurnvo ao contrato
ADMINISTRATIVO Ut VRtSTAÇÁO ÜE StKVI^OS N* OK/tni.
INEXICUIJI.IDADE N' 00^1012 CELIURAÜÜ E>NTRE O
KfÜNlCIFIO DE Pt^NAt.TO/FWDO KfUNICtPAt DE SAÚDE DF
PI AN Atro E KfUl.TT?^CrAl • ClfNTCA MÉDICA DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CTDA.

Aca vird« r quctro diaa do tnde da ra^vp d a mfn> da dcM
milrqutfonc O MUNICIEI O DE PIANALTC^IUNDO MUNICIPAI. DE SAÜDI
DE PLANALTO, neate alo rvpreaenlade peio aau pRleito Sr. MARLON
FINANDO KUIIN r PneMlacV de (urde MunkipaJ de Saúda dr PUnaUe Sr.
enivMJR P^RICOa MULTTKUCEM - CLINICA MÉDICA Df DIACNOCTICO
POR IKtACFM LTDA, neaâe alo rapreiainlado ^vaau admimalrador&t. filARCIO
ANDRÉ OA ROS, rndh^em mr% ecmm areado adriar o eoMraM •dBunwCrative dc
pr*«ia;Ae de aervicâB rf 001/2013, íinnado «Mra m panea am daia de 07 da jawtm
de 2013. c^o ut^eu é • roraratecie da empteoa para Preaia,'a> de aarvif^ m^a^ea,
pnt pioFkMional davnJ amara e habililade viaando a rvalia^-iu de eaamea do
diagndaik-oa por im^em - ubrareOAonraNa deslinadeii «oa uauúrtoa/p».*taMaa do
C«r«ro da Saõd< M\Bu<ipaL cm» aeguinta» termo«

CIAUSULA PlUMÉIRAi EmvJnuda de m^wo atfocdeenire aapartca. fira ».vaatftdá
a quaMidad» tr> item rcH»)ai«e na diimida prówra Idn idijate do renCralo}.
totaliaandu a unpon4r«u de RS 31^00 ;iNf mil e cento e CM»«enca a dota mea},
eonfoeme plajulKa dtftwrvtraiva abawo, panineue ao Cunrato Admuuetrvttvo J*
I'r*eta;b9 da Scrv«$Qa tf 001/2013. eeW^^e enira m partM em 07/(7173013. tamle
como importe e valor de RS 3^720.00 (vinqueMa e quairtj md e MtereniAa e vinle
ivaial, p*aapiia oohieio lotai wcvratatle. JID valeu da RS 97.912.CU (cinqueraa e aate
mil • A^MiVcea ileMreáu}. atecudo dapoaio m arv «9, | l^daLain*. Ree*/93.
ItlU I DUANT I UMIU. CHlMiNACAD

01 «2 EKAMB PreelnSu da «trvivta
inddMna, pcv pmfwirnal
Jandamerde h^ideüe
viMndo a raalin^So tia
asamci da dlagnàaUcoa per
im^ena * uSta-acmegrafia Jet
tireóida, ragiNi rervtfaL
mamaa, abdômen lui4.
abddmim aupacior.
hjpocândno diraiio, fígado t
viaa blUaa», abdômen
knfmor, palve
trÉnMMomiTAl e
ltirw».6ln.l. frImÈiã
irar«ab^emknal e Itartaretaj.
bnlaa vecrrad, pelr c l«e«do
iviular kubnflárev.
obaiétrlkoa, deatiOMJoa ao*
ueuànoa/paoantaa do Cantro
de Saúde MtudnoaL

u^n. 70TA1.
319110

TOIAL I I MSajD
ClAUSUlA SEGUNDA: Hka abarada a Clátaaula Segunda (do vaJorL afai vutudT
do acrúartmo ao Uem ronaianae na CUuaula i*nmelra {do ob^io)/ paaftárdo o valor
toul conirAado na vnponlnoj RS 97.912.00 (Anquema e aete rril « rarvecunte* a
dtMW reauL

ClAUSULA TIRCEIRA: Paamanaew tMlMr«laa aa Jtata eliuaulaa « condifOM
MtpuJadaa no conraio ongtnaL » rtSo aftaradaa por aata icMitanarte

É, para validade du qiaa pela* portei fui partuaJe. firma aa
e«e irAmcnaMoam dum vtaa de i^al larua form»

MÁRCIO ANDRÉ DA ROS
Hiklllmigrm - Clinira NSédira EV tXagnàadro Per Jmaga Lida.

AfUNiCfPío m: PiANAi.ro
CNr/s" »»4oa52aAwi-i6

Prvfu .Ml» rmmfi UP de Aaar*. 1.«J - CtJ» Ki. 7»MXW
t-mall: pluBuf tpttWf ar. roaLbr

Ti>ae. KMaJ .1U.1.drf?0 -fua; (Mk JS.ri.aiO?
PL\N^MTO - EAIÇANA „

^MIRO IIKXIO ADIICVO AO CON I UATO AC>MINI«»rRATÍ VO t>l-
PRTSTAÇAO de SFRVtÇO N' OlVins, INIv<IGrBltíDADE N* OOJ/aoiA
CTil.LBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE n-ANALTCynJNlX>
MUNICIPAL Dl. SAÚni Dl Pl.ANAI TO S HOSPÍTAI NOSSA
SENHORA DE LOURI)rs DE PLANALTO LTDA-

Ao» vinc» • M-u duu dr» mM de drtembn» do ara) de rfBü
mü elf«M o WUNIOriO DE TLaNAITOcTUNDU MUNIOPAL DF. SAÜUC Dt
PI AN ALTO, neue au» fvpTe»i'Vedn pelo mu Preíado, Sr MARION FERMANDO
K UIIN « l»m bdente d o Fund o MuAielpa) d e Saúde de Plaoaíio Sr. LDE MIR PCRXCO
a NOSPDAI NOS9A SENHORA DF lOURÜfS DF (*(ANAiTO LTDA. rtaaie

-  fvpreeeraedo pot «eu «imir«lxaAor OhNI DE OLlVtlRA, rv»>lv»er» em eomian
Ppwlasdode ServHo rt* i)t9/3Rl\fkunado

' de 20lX rujo «>He*0 a a rorerMa^to dv
oíMM «*7tdif7»ef««» M Svee de uq(dnrUa e

Planalio/PR tvoMBUirdmtermrw **

0 *dit ar n
aidie aa panwa wrr. due Je 09 da
fpfma paia preaia^du üe «erv^oa
"T*eT^4ma* a peneriae TvfefetviaJ
'mUlcMea no Munu'(pio

■ m partia, faca ab«ada <CLÁUSULA PtUMEfRA: Em raaao da mútuo
O^Mila Daetma Sogtmda fda vif(*iwta do .
■Imifurtrativo de pnr««çao tí earwiçn. n»InS/?(Jl3. pmrmaado n pfaM"di
do fOrtralo. mrrtoaree a mteeuJa rifcvauia. parma» t90<»aMemaJ diaa

ClAUaULA SECUNDAI rVrmar
eMtpuladaa rui «entrai o nn||tfi«L e

e  iumaaa

MÁRCIO ANDRE da R09
HuUlmasam - Clinka Médka De Dlagi^acUe Por I manem Lula.

nicnh^

O MUNICÍPIO Db PLANALTO, oooi bM# iw arl 24. íaoiv U d4 L«i
6.69692. e ru«c alBnvxv* potirríorei, «Espenct dr Ucito<ao a deefrtia ibaiao
capecSlIeida
ODIDID AqttaiçAa d« pfodow BDQwwnal aeiaMtte TYK ANAMJX {l»t> <« RX
deatiaado ao JmmvolvuMoio de açOe* •Ke«vt«Uar pele Setcctasia MuiopaJ de Saúda
dceta Muièctptn de Plmalto.
kMHRüSA: NutKnl Ucadl Importando e LoRârti* Lida
VALOR RS 4 582.44 {qaauo teil e quinhank» c mlenta e «kia rcM e qiMcnto •
rjualm rtnaviiaj.
DATA 19 da novambre da 3Ú|3

AfUN7<-íPK> nC PtANAt.rO
CNVfN* 9t>4M.nfkWOl-t(-

JVeru 44o rrsHtítfo dr AeUa, 1.1HJ - CO'; AI.TSfrdOd
r-mm U: piuiM J(v«eNiv co m.^

I em.' fMo) 359^S;PO >2 Ac; {««> 9599-0UN
PL .'1.VALTO ^ PARAVA

StGUNL>0 TLKMO AUTIIVO AO CONTRATO
AUMlNIN-rUATIVO Uti FRfeSI A(.-AO DE SVJtVIÇOS N* 01V30U.
INEXICmiUDADE N« 00*1100, CELEHRADO EWRE CJ
MÜNICiriO Df PLANAI.TCVTUNDO MUNIflTAl Dt SAUDE OI-
PIA.NALIO E llOSPnAL NUSSA SENHORA DE tOUKUlS DE
PLANAI.TO LTIJA.

e UVM o FIUNCCJPJO DL PLANA LItV FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

KUHN e <1e«ium do Turdo Municlpal'ja Saúde de PtanaJio SrXUSSANIA riTTMIR
PÉRICO e ItOSPirAL NO«9A SfNHORA DE LOUKDM
LIDA, rwMe «V leprmeflada po« aeu Mounmr^u* it. OSN|
rmnJvwei em (omum aronln adeer «• ccrerate edmmakprtivn
Mrvifcan' 0|9/2CI3 Ormado rrare aa pane* em dele de CA de mi

4 a <nniraia(m dr emprma pare preat^éi» de eervirOa da pn
M horea de »tfg4ral» « maf^nrim a p»«

lE OLIVDRA.
pfMiavko da

l* da ícnX viqo

rUusuiA
• quarvidrti

»»a<e ye miAtfa Kuruo eraiO aa parte*. {ice armanee
la na ekaueuie practeira (do nèyao du ronrrtnl,

?u de JIS 6600a,M (aaaaenta md matai, rv^níom» planühe
. partJnrfde mt Carir»o AdminMraltwr» J« {'mate^lu a.

... OI 9/20t3 <*»eúr«Ja entra m parte» em CB/03/913. laf^o ecer» mp«
de RS 3060)410 (tmaei^p» mil mau}. p»aer«lo n ub|aMi IMel coedJ«M>o.

^alcu d# RS aétUfiO.» (ireiemua e ameeiva mtl «rauV «<rvr da dum«io
:• da Lei n*. 1.666/«.

I porte
0. no

«9.9

UUAKT ciominaçao
jair

CLAU9ULA SECUNDA: Fira alterada e ClSueula ;Wf{urWa (dn «alrvi em virtude
do arfd»imi) ao nem ror»lante na CltuAula 1'rtfneUa {do ibfeio), pasaiMlo o v*k>r
toUl cori/aiedo ne «tportLnria RS 3>õO.«P,DO |Ua»«a«a

ClAUEUl.A TfiR(T3
(da «IgénetaL rmula
Cn9/2Cn 3 prerrogedo « praao e vtgdwia do I una late, «rertuan» a tidertda rlNivila

CIjIU9ULA QUARTA O prab> de «vecMCM rio cbjaic lica pronugado.
dlijcmn na CUuaula S4u^ (do fa«tndn tia eaecirt«n da WPVKra) li

<.nU3l de daaonMod* 913.

ciAuauiA OUIMIA. ..
aaUpulMJaa nocMiraco Ortgi>»L enta Nier^M por a

r. par* «alldaide do que paU» parte*
eal* InrtrtfltMrnoam dum viaedeiguid leçvaFaitn»

reiefMie

«ondlçAaa

• 4rPI«AáJlo IM*.

RESÜLTADODEDISiÜSA
DISPENSA N-OdWfiK

0 MLNICIPIO DE PLANALTO, ccm base noart24,iiici»IIàLfl
8.666í'93, e soas alterações posteiioiw, íqieiisa 4 liatação a despeta abaixo

OBJETO: Ccütr^açki de empresa e^eciaizada visando a ptestaçb 4 KTviço 4
proSssional méico, olgeávando o desenvdviniento de ^ execalidas pela

EMPRESA: Baiizan eBordiii CliniaMedia Ltà
VALOR RS 12.560,00 (doze oiü e qninlien&is e sssenta leai
DAT.A: [64jseiro42014

MARLON FERN.ANDOKLTO
J^fatoMoni;^

Município de íWto
Praça Sâo Francisco de Asis, 1583
85.750-0Í10 • Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N'002/7014
DISPENSA DE UCrr.A(ÍO]f00i7014

DATA DA ASSINATURA; 16dejaneiroáe2014
CONTRATANTE: Mimicifso de Planalto
CONTRATADA: BaiizaneBordin Clinica Medica Ltà
OBJETO: Coiliâtaçào de enip^a especializada visando a prestação de
serviço de profissional médico, objeli\iido o àsenvolviroeiflo (fc ações
executadas pela Secretana (k Saúde deste, Muiicípo de Planalto..
VALOR TOTAL: R$ 12,560,00 (dcze nü e qunhenlos e sessaita reais).

Prefeito Municipai

RESULT.iDOMDISPEKA
DISPENSA N^OeWfl»

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com tíse no ail 24, inciso 11 La
8.666/93, e suas alteraç^ pcstenores, áspena è Ucila^ a despesa ataixo

OBIETO: .A^çào de tubos galvanizados, d^inado a Secretaiia de Obras e
Serviços Urbanos, deste Monicifào è Plaialto.
EblPRESA; Me^úigica Cdha Azul Lt&.
VALOR Ri 6.678,00 (seismil e seiscentos e setenta e oito reais).
DATA 29 dejaiaio 42014

MARLON FERN'ANDOKUHN

RESllTADO DE DISPENSA
DISPIN'SAN'0(a'2in4

O município de PLANALTO, rambase no ait 24, inóso n da Lei
8.666'93, e sibs alterações postencres, di^ de lidtaçâo a despesa ataixo

OBJETO: Contratação 4 etnptesa visando à aípsiçào 4 doces (boniwns),

EMPRESA: Lueisen ConEiao 4 Produtos Alinialioos Ltà.
VALOR RS 7.911,86 (setenái e ncvecencs e onze reais e átenla e $á centavos).
D.ATA304piiaiodè2014.

MARLON FERN.A.NDOKUHN
Prefeito Munidpal
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015/2013,
INEXIGIBILIDADE N° 00^2013, CELEBRADO ENTRE O
município de planalto/fundo municipal de saúde de
PLANALTO E HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE

PLANALTO LTDA.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil
e treze o MUNICÍPIO DE PLANALTO/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. MARLON FERNANDO
KUHN e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Planalto Sr JUSSANIA EDEMIR
PÉRICO e HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO
LTDA., neste ato representada por seu administrador Sr. OSNI DE OLIVEIRA,
resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de prestação de
serviços n° 015/2013, firmado entre as partes em data de 08 de março de 2013, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de pronto atendimento
24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados das Unidades de
Saúde ou demanda direta, residentes no Murücípio de Planalto/PR, nos seguintes
termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula primeira (do objeto do contrato),
totalizando a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme planilha
demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de Prestação de
Serviços n° 015/2013, celebrado entre as partes em 08/03/2013, tendo como importe
o valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), passando o objeto total contratado, no
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a teor do disposto no art. 65, §
r da Lein° 8.666/93.

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências
e  emergências a pacientes
referenciados das Unidades de

Saúde ou demanda direta,

residentes no Município de
Planalto/ PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue,
administração de medicamentos,
observação até 24hs, e todos os
demais procedimentos decorrentes
do atendimento de urgência e

VALOR

UNIT.

30.000,00

VALOR

TOTAL

60.000,00
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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
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emergência.

TOTAL 60,000,00

—^ W

do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Décima Segunda
(da vigência), constante do contrato administrativo de prestação de serviços n°
015/2013, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula,
até o dia 31 de dezembro de 2013.

r  __

CLAUSULA QUARTA: O prazo de execução do objeto fica prorrogado, consoante
disposto na Cláusula Sétima (do período de execução dos serviços) de referido
instrumento, até 31 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUINTA: 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 ANDO KUHN

Prj^í jjnicipal

RICO

sfòr F

OSNI DE OLIVEIRA

Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.

Testemunhas:

)ldecim:ampos

.L/RGn°6.045.397-7/PR
LUIZ C^LOS BONI

C.I./RG nf 3.895.670-1/PR



07 AO TrommtaCi^Mincrma. 07 de feverteiro de 2014 PUBUCAÇOES LEGAIS
MUNICWin PL PLANALTO

(NP/V 76^íl.53ft«OOMS

S^OfmSao r/tmrtwv .Au'«u J5AJ- <xr.*

*-malL pli4iraUullfIint.cijm.br
ro»- (W6J J533-S2Í10 -rax UtJ JS55-SI0I

n./tí.-4L7r) - PARANÁ

PKIMIKO TEKMO AIHIIVÜ AO CONTRAIO ADMINISIKATIVO DE
PRESTAÇÃO DF SERMÇO N- oe^«Jl^ INEXICIRIt lDADE N« OOI/Ml^l
CHXBRAOO QÍTRi: O MUNICZriO OE PLANAl-TO/rDÍÍDO
MONim-AL 1)1. SAÚDE DE HANAI TO E MÚUriMAGtM - a.lNICA
MÚDICA DE niAC.NÓSIICOI-OR IMAGEM l.TDA.

A<M> viiUt* ia ieia diM d<> dv dvivmbio Jti «rui dote
ml1 clnze (I MUNICÍPIO 1>E PI ANALlUlfNDO MUNICIPAL (Jp SAÜOt DE
n.ANAl H>. rmvbs «tn pelo Sr. MaHU>N URNANOO
KUIIN a do Fw%da Municipal de Sadde d« PUneXu S/. EOtMlft PÜUCO
• MUL-nMACEM - CLÍNICA MCDICA UE DIACNÔSÍICO l'OK ÍMAGEM

nvpfewiwlo p"r »eu «^rrtniMr^lnf Sí. MARCJO ANDRI? DA
KOS. reealwm em ewnum «rordo adiur n «nnraso edmifUsiPâitvn de de
Seivtço 001/201:^. himeJo enim m pane» ein deU d» CU de )ertflro d# 201.% ru}o

♦ ■ cmrMecio «u fjiipleee per» t*rwacb> d* m«woA
prohseMeiel desolamente hehlti^n viModo ■ reeLi^eodt c*«mee drdi^n^.<c«
por Una^em - ullc^annn^rAl^e, deellrudoe ecs ueuarioe/ptt^ieNca t<r> fcV<4m de
MÚde MynMpal, nce eeguirrie» Ismot;

CLAUHUlA PUMURA; £m reate ü* mútuo «conlo enirv m pán«o, ftca «Heredt •
CUxoule Oéama Prweira (de vi^^ricit do corurolo). ccratenia do ccnr«o
•dmmbtfAivo de pr*eto(te de Mrvi(«» rP ÜCn/%nA pmn^táe, o de «i^ftneU
de conlrfln, ctMoerte • ivfende dáueuli^ pe* meiedO (eewereeí diee.

CLAUSUI^ 9E<1UNDA: Pertnenacem u\eluredu m deme» cIfaMulee r «nWlc^e»
«KipulodM ne i-^onrvioonfpnaL e rtte «bemlM porM» imUwwtso.

Cw pera v«lM ede dn «^ue pvlae perlMi kd peciuwlQ, fuine>«e
n due» de iifuel leor e focme

MARLON FTRNANDO KUIlN

Predelio Mufitripel

MÁRCIO ANDR^ DA ROS

MulUnafesB-CJfedes M«dlra 0« DiÉ^nOaUcoPiv IRM^M LU^

município dk planalto
<xr/v 76.d60.SftlWJ.lfi

Pnifa Sao rmmciico de Auh. J5A3 - CET: S9 750-0D0
fnmaii: fiUniüíiXtrUnt.com,br

tcnef {Ot&iSSS-IM • r^v; (46> JlfiSâ-liJI
PÍ ANAUn . V.ARAfJÁ

SECUNDO TIUMO AIlrTn'0 AO CONTRATO
AUMINISrKAITVO Dt PKfcSTAÇAO DE SERVIÇOS N' OOJ/lOlt
INEXItilBIllIJAUE N* D0V2UU CEIEBRADO l-NTRK O
MUNICÍPIO DE PLANAl.TO/FUNDO MUNIOPAI DE SAÚDE DF
PIANAITO n MUinWACEM - Cl tNTCA MfDICA DE
DIAGNÓSTICO FOU IMAGEM LTDA.

Ace vme e<|u«ttedui»dumé«de|eneiradeimodedoa
mU equjlorae o MUNICÍPIO DE PlANALlÇy PUNIÍO MUNICIPAL DB SAÜDE
I>K PIANALTO, rssM ein repr*eenUdA pe4e mu Preíewo í»r. MAKION
rBRNANDO KUHN • Preuderee do Funio SlurMipel de Seúde Je PleruSia 9r.
EDFMIR PÉRJCO e ̂ fULTIMACEM • CliNTCA MfiQÍCA DB WAGNÔSTICO
POR IMACEM LTDA« ncMe elo |vpm*ei^(eJo pce e»u KlmiAiteydar Sr. MÁRCIO
ANDRE Da ROS. reeahwA «m ctmwn errede ̂ lee e «emreio edmswtrmtreo de
pmeiecào de «erv^e* n* 00I/2CI% lumeJe emr» ee pene» em dMé de 07 de («twtm
da 201S, Ouja ob|eb> é a cont;«!«(&<) Ji* empime pare Prmieqte de aorVKc» mMvoe.
por picdiaeiofld di^^amerle heULt^a vwendo a reelti^éo de «sww d*
diqfinCviciM p<r imager» . utu^aonc^refu, dsliA^rm m «M^tee/pflserUm do
Cento defieúdr Muronpai Aoe etrguixue» lermc*

CI^USULA PSIAIbTRA: Em virtude de mútua ̂ocdoerum se pene», fereeerteetí»
e sfüaMidede «« Mem mnaier»» oa clixaule piicreirs Ido <*jeto éu L^caUrMoI,
lulalizerdo e impcmArieie de RS 11^2^ (ii^a mil e evmto e ncAi«nie e do» reaie),
«tedceme plamlh» d«MH»trfe(va efeeixa, pemnMe eo CotVreio Admu^ruivo d<
PreefaCM deSerriçcs tf 0)1/2013. celetoc^o enira m part« een B7/dJ/S013. tardo
ciomo impone o vela* de R5 5L730,00 (nnqwAle e queiru md e arlokvnr^ e virUe
iseia). peaeendo ooEirlo Mel «onxeledo, eo velcvda R$ S7,t'lZCD (cinqiwrde e aele

<• ea««L e tece da diepoeio rw en. âS. |t r de Lei rP. &ooe/93

I IIIM I gUANT I UNUT UlbCKIMlNACAO

Prvale(te de aorvifc»
métlece» par prefimiam]
deviJamerta hebtlModo
viaende a rvaUe^te de

eeeAM» de tfie^f^eitrea por
Imi^icrta • ulUe^eano^erie de:
liredide, eaivice],

meou». afedauMji lOteL

aMdmen awpenor.
hlpocfindrio dimiio, ílfiedo e
vlé» biUa«u. eKdtVrim
m/anof. pelve
trsrsabdominel e

irenev^lneL prrtelMe
treneefedamiAel e (raruevteL

hrdae eacmlal, pele e levulo
celular aubculáneo,

obeidtnns, dmiinedoe eoe

ueuànoe/peneraae do Centro

UNrr.

CTAUSULA SEGUNDA: Fve aâerede e Clfit^uU Secunde (do véteX em virtude
úc egrteifcmj eo ilem corstante na CUucule Pnmelr» (do ob^). paMend» « Vá^
Iclál mntteledp ne importlrvle R| 57.612/n (vinquente e aeir mil e navr^enlos e
dms rvaUL

CLAUbULA TERCEIRA: Ptmiartecefft inaileredas demai» cUusulae « ceMI(dee
eeilpuUdae ADcwetD oet^neL « nfio elseradee por aete inMrumento,

MÁRCIO ANDRÉ DA ROft
MuRíouRCfli - CUnIr» MMV» D* Diegnfiellee Per Imefitei Üde.

MUNICÍPIO ni: PIANALTÓ
CT/P/.V* 7b«tf.MMW1-26

JVwf«54al ruae1aru drHaaIe 1M.I. CEPi A&TSNdOO
e-HtelI; «rrm.br

roKT <0M113.l5.JlNin . roT.'fdW Ifill-NIOJ

PLAVALrO J PARASÁ

PRÜ^RO IIBMO AI7IFJVO AO CONTRATO AÜMININÍ RATIVO Dli
PRECTAÇAO DE sravico N* nytttti, xKKvroreiuDADF N' otn/itnx
CELL1SKAIH7 fchfl KE O MUNICÍPIO Üt FIANAM <yFU5rTX>
NfUNlCTPAI OE SAÚDE l>t PlANAl IO T HORPrTAL NOSSA
SF.VirOKA DE LOUKDKS DE PlANAlTO ITDA.

mil a ireae o MUNICIPIO DE PI ANALJt VPUNIH> MÜNICIPAL OE S AÜIX OE
PL4NALTD. AMtfe «ao r*pr«aaM«du pelo ..si Pieltoao. 6r »(AR|ON FERNANDO
KUlfN « Pm^lerue do Pur^o Muniripa) deSefida de PlanalloSp. liOEMLB PCRICO
• HOSPrTAI NU9SA SENHOKA OE LOUKOfS DE TIANAITO LTDA, meta
ala r»píTu#i»aJi> por aeu adirurwirador í»Ni l>i: OLIVEIRA. moKem «m cumum
•"*** ediUr o roreeaia ediruAMeaiva de Pr««cee de Serv>ec rP Ol6/a71A flim^o
ermre «a periae «r> data de Qfi de m«^T. d. 201% nija «d^ela e • ,«>Mre(*v«o d-
arnprme pere prealac&o de aerv^ija de prorao afvndimerao 24 terM da uf^tivdaa a

■«•a TeFnerrladcu <Jm UiUdedaa lia liaOda og dama/wla direta
pio daPlMwlie/PR Aeeveui«»ea tenru*

CLAUfiUlA PRlMEIRAj Sm ra
Oteeui* PerVna Sa^unde (d.
•dmifwaâreBve d# preM^te de ■

MAle * redend a < lAueule, por

vl^iwia d
■ • peilee, twa «Itarada «

o tofUraioX
ifm n* 015/ 201X pirerof^teo o pee» d

aOÇi tmii "eaj di*e

CLAUHUIA MLlUNOAi Peamenerrm iA4l*T<Klm a* deme» cUiaul^ e rortfifOce
e»Bpw>edaa nn «oamo trypfa\ e Ato aher^ea pm eete i mar>BT«nte

E. pare validada do que pele* paitm íol peçluedc. íimueee
ndueavleedelgueJ !•«*• hwmA

MÁRCIO ANDAS OA R09
MuUlmesm • Olinire MMke De DlinnAealeo Por ltm«an I

TméamuAhto

CI./RC fl-líOSBTlH/Iftl

O MUNICÍPIO Ot PLANALTO, ecm l»ae to wt 24. utoieo lt d« Lm
R 666/92, ■ fBM »lin>vT^ pcaierinrva. ibepena* de licitado a deepe— ■baUr
■vpectdmla
üDJinu. A4ttoi««o de prodvo iwtriâionel netAbfihlo TYR AN AM IX *00 p)
deMnodo mo dce«ivoIvto«Ala de m/Om» axecuiada# pefa Seoetaiú MeuapAl de Safede
tleea Muidolpio de PlerulKt.
BMPABSA; Nobeaol Braail ImporiMdo » Legletice Ltdt.
VALOR as 4 S»2,44 ((jueDo ra il e quinhenU» e «Unt» r iáàa lew « q««ena
qtotni eaiBwt).
DATA l)de novenüiro de 3012

município or pianauo
CNIVN' TfvdfiO.fiTftlWJ.rfi

J^repuddM rronrlaradr AaWn CEPi M.7S^0tJ0
«•mmU. flmmmllvrnrltmmeoatrbo

Fomt: (0461 JfiSIUfilOO • T»t.' «4612fid5-d]01
/'/AVAf TO . _ I'AFL1NA

SECUNDO TtRMO AOmVÜ AO CONTRATO
ADMINISIKATIVO DL ITIESTAÇAO DK SVRVIÇOS N* 0W30U.
INlIXIGliniJDADt N- Wa/iOU. c:HJ;'BI(AÍX> tNTKK O
MUNIOPIO DF FLANAt.TCyrUNDO MWTCrTAl OE SaDDE DE
PLANALTO E KOSPrTAL NOSSA SLNHOKA DE LOURDLS OE
PLANALTO LTDA

• ueea o MUNICÍPIO IX DE
P1ANALTO. ne»a ain lepreaeniado pelo aev Piaíeiln ftr MARI.DN FERNANDO
XUJINeCeaiore da Tur^o b1urw%p*) JeSaU» de PlaAallu Sr JU&lANlA tXTFMIR
PÉRICO a IKWPITAI NOSRA Sfc.SMf*A US LÜURDES IX PIANAITO
LTD^ tiUl ato (ep<«e«raaJa per mu temlAMttklor Sn OÜNI I
reaolvem am i-omum arordo uJHar n mr»«a<A admlruaUtevA d
■ervifrs jf (115/201% Ermada *f»rv m paita* «en data da IA tia men
e*iau> e a rTtoraeçto U# wnprme para pr«Mec4o de eervxm de fe^r
M hi»aa de wr(4r«l» c ematqettirtoi a pecWfUr» eetevra-ladoe tlm UrUdeJve da
Saúda OU dfmaoda dirHa. meillrnire rwi Munirlpio dr rieiTállo/rX. n» ee(>uinlm

'i OLIVURA,
pPMt«;ln de

ede 3in% n^n

CXAUfiUlA PRIMfeIRA: Em «muda de mOtuo ernnio erere m pane*. I
a qwentideda eu dam çof»iaf«a na rlIwauU pnmaire (Jo nbteu» de for^raiui
Udelitando a iinprwtte<ie de RS fiUCDiUV} (eaMrnle iru) rveuV nediun^ pl«ndh«
demumtrauva aSalarv peAmarto an Cuntr»n AdmlftWraUVO de PrvMacte da
Sarvifoen* 015/201% eelePeade erare m pene* am 04/(0/3012. tarwlo cwvk» importa
o valor da RS 20^00/30 (lcaiaf«oa mkl rvaia). pwajaio o cEjau» uxal ccetlreiado. no
valee dr RS 36100ÚÍD {irraerur* r aMeree md r»toL e do dMjeulo ru> art &% ft
1* daLatrt*. Atto/tO.
CMM QUAWI UMIU. IBIC fOM IN AÇ AO

l*(m«cte d* toVAUt «le
»«rk1wviu« i4 btwa d* urg^iUM
*  «iBcrtFnnM a p«nmrM
tWtosto^A* d« IJf«4toM d«
»«dd« A( iMtond» dirvA
cwd«i»« ne d*
rwWM/m. ifulusito rwUlm.

It^imWito». «UPIM
rtelolBptw* d« tdm. etovtm*
ufwtm» • cwviaq**»

•(« 2C». • l«Jc» o*

dw uii iinimiii

MOMUn

«batmJe a CUuaula Sa9>mda (do «akel «m viAuda
r to Clfeueule Primair» Ido vPfeioX p^uanlo n valor

impOit irtcta KS 3e<XClUU,CI) < iratomca ■ taaaama m<l ratoX

ClAUSUI
(da viftoctal
012/2013. prarrOK«k>o piBotIe vl^tei la do<orwr«to,
m4 e dia 31 da daawribt

r**tortà !w}tunda
edminiBralto» da pmaiatto de «emtn» tf

ralaitJarleuauIa.

l de dreeihbm d« 201%

é p^fiotn. 4uuta te

TeWwmmlwe

RISlLTADODEDBPÜíSA
DISPE.NUN-MIIÍIJ

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no al 24, inciso H di Lei
I, e SQS alterações Mstejom, dispensa de lialaào i despesa sbaiio

profissional médico, o^etivando o desaivolúmeiío de ações oecslidas pela

EMPRESA; Banza e Bordiii QinicaMedia Üda.
VALOU RS 12560,00 (doze mil e qÉthentos e sesenta reais).
DATA: 16dejmOT)ile2014

MARLON FERNANDO KUHN

.Município de Mto
Praça Sâo Francisco à Assis, 1583

EmATODECOffllATON^OOMÍH
DISPENSADELICrr.AÇÀOU'002/3014

DATA DA ASINATURA: [fièjaneirode2014
COlíTRATAVrE: Minicipo de Pianaílo
CSlfíRATADA: BarizaneBordin Clinica Medica Ltà
OBJETO: Cofiiratâçâo de erapíêsa especializada visando a prestação de
serviço de profissioiaí medico, objetivando o desenvolvimento de açÒB
oíecutadas pela Secretaria de Saúde deste, Muracijjo de Planalto..
VALOR KÍTAL: RS 12.560,00 (dozeial e qiÊitoos e sesseía reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA.-31/03/2014.

PrefatoMmcípai

RESULTADO H DISPENSA
DISPENSA NW014

O HUNlCIPiO DE PLANALTO, c®i Use no art 24, indso D da Lei
8.666/93, e suas riteraçòes post^icres, dispeiEa de licitação a despesa aUixo

OBJETO: .Atpüção de tubos galvanizados, destinado a Secretaria de C%ras e
Serviços Uitanos, deste Muiiciçào de Piamlta
EMPRESA; Metalú^ca Grallia Azul Uà,
VALOR: R! 6.67!t00 (seis mil e seiscentos e seteilae oíb reais)
DATA:2?(ie.iaiBfode2014

MARLONm'ANDOmíN
Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSA N'm?{n4

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, (Mbasenoân24incÍ5ol!daLei
8.66693, e suas alterações pcâenoies, dl^ de lidtaçào a despesa Mxo

OBJETO: CoMação à empresa visando á aquisição de doces (Umbcsis)
destinados a Secrâsria de Eècação de^e, Muiicífúo de PUialto.
EMPRESA: Liasen Comerdo de Ptodutcs .Aiimaíicios LÉ.
VALOR RS ? 911,86 (sefâ mil e noveceiiK e onze reais e oitenta eseis cailavos).
DATA3fldejaiarode20]4.

MARLON FERN.ANDOKUHN



PLANALTOS

a* 8.

Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
e-maií: hnsl@rllne.com.br

Rua Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série "F"
NATUREZA DA OPERAÇÃO:^ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Data,3J de cTft VdteC de

CNPJ 75.981.290/0001-09

K? 2342

Nome: BMZhfí mjK/tCÍPfí) CÇ^C
Endereço: ̂ Z-^ O ^ Cidade: |PLA/f^L70
CPF/CNPJ OM. 9.%9, l'Qr> 1. E
Observações:

Fone:

UF P^-

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Díária(s) Q Quarto Q Apartamento.

Materiais / Medicamentos

Taxa: .Q Saia Cirúrgica Q Saia de Parto Q Sala Procedimento

Serviço: Anestesia (não inciui honorários médicos)

Q MàtJMed. na Saia de Cirurgia Q Mat^Med. na Sala de Parto D Mat/Med. Sala Proc.

rj Curativos Q Materiais

Exames Laboratoriais

Exames Radioiógicos

Q Oxigênio Q Instalação de Tenda Q Inaloterapia I I Fototerapla ^
Registros Hospitalares ^

Serviços de Enfermagem e Assepsia

ASO • Atestado de Saúde Ocupacionai

Audiometria Q Ocupacionai Q Clínica.

3i

VALOR UNiT.

o^S-

oJ-,

VALOR TOTAL

ri] 3

^Of^/TPorG ^WiMkíKTP Pk^cr.
ifjéyciPivhfír^^. np./j>rji3

RPTK. /m2< úPi i't%OCY)Ú()

Não vale como recibo TOTAL R$

^ Dagostin & Cia. Ltda. - Capanema-PR - Fone (46) 3552-1897 - CNPJ 10.515.896/0001-03 - I.E. 90463700-98 - 10 bis. de 2.251 a 2.375 4x25 AIDF 928 709/2011



'HNSL\
PtAMALTt^PR

Hospítai Nosso Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
e-mail: hnsl@rline.com.br

V Rua Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série "P'
NATURE^ DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Data. ̂  ? de í2/) de

CNPJ 75.981.290/0001-09

•) o

Nome: fu ̂bC /^Ü/\/ic (HHL Pa < Plíi/í'-HLW
Endereço: l;r6'0 A.-/^]rT

CPF/CNPJ O"^- <Y Ay>JÍ-OQ E Fone:
UF ■. m.

Observações:
<LJnt. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL

niária/e)
—— •-<-/

I Qusrto

Materiais / Medicamentos _

Anartamantn
"f*—

Taxa: Sala Cirúrgica _J Sala de Parto Sala Procedimento
Serviço: Anestesia (não inclui honorários médicos)

W

I Màt/Med. na Sala de Cirurgia J MatJMed. na Sala de Parto Mat^Med. Sala Proc.
_l Curativos u Materiais
Exames Laboratoriais oo '

Exames Radiológicos

I Oxigênio _J Instalação de Tenda _J Inaloterapia __1 Fototerapia (
Registros Hospitalares

enc!^!.

Serviços de Enfermagem e Assepsia

Hou - MièSiãuõ uê oãüúè uCupãCiüiiãi

Audiometria | Ocupacional J Clínica

b O Dt. UCf 1 CÃ O

A i

(-c/V7 /c-f-1 / r; HD /VT A/7 w [?. S6ir?v mi

I Méxiú,' A/f ü-t/.PCjI?'
nrré. Aigç bá /sr CCJOjQÚ

CY/C . C t J/VÔO vale como recibo TOTAL R$
> fE R Á,Fi c A ^ Dagostin & Cia. Ltda - Capancma-PR - Fone (46) 3552-1897 • CNPJ 10 515.896/0001-03 - l.E. 90463700-98 - 10 bis de 2.251 a 2.375 4x25 AIDF 928 28/09/2011

tJ'



fUUUUO^R

—^ Km p„^ZTZr7~~ g-Elgapito udg
CNPJ 75.981.290/0001-09rUREMoToPERACAo

•a ,«06^1 r SERVIÇOS HOSPITALARES
f^UA/rr.TpC^-) rr\i'^\^ r-, ̂

mííaia .f. Èk.
servaçôes: ̂  ^ ^ ___ Fone:
ANT.

discriminação dos SERvicfvT
Kârlals) Jo^arto □ Apartamento.
Materiais I Medicamentos
Taxa:. J Sal,
Serviço; Anestesia (nio Inclui honorários médicos)

Hr*"*":"""LJ Curativos lJ Materiais
Exames Laboratoriais

Exames Radiológicos

valor UNIT. VALOR TOTAL

□ oxigênio □ InstalaçãodoTenda □ Inaioierapia □ Foioterapla
Registros Hospitalares
Serviços de Enfermagem e Assepsia _
ASO - Atestado de Saúde Ocupaclonal

Audiomeiria □ Ocupaclonal Q Clínica

CO/^lVf^O fíb^TA/r-^fb. Pl?<g<T.<ucbvA/'\r;;/f^^ a
I A/ fcXir^T ;r a/^j n Pf > i
í^^fc. /i/l Px bA. h^-y^,^A,\r2r) 9ni^

:o vale como recibo
TOTAL R$ COLXtX)A- Dreosd"4 Cia. Lida . Capancim.PR. Fona(46)355M 897. CNPJ 10 515.896/0001 03 ■ l E 9M63700-98 . lObb. 4(2.251 a 2.375

8/09/2011



Bõsèltd^õ^ã^enh^Q^Í9-ae_Loyrdes de Plannit^ i
3_RuaParan^568.Cx Po.t . HJÜOnaltoLtdg.

servacoes: •— ^

discriminação dos serviços

CNPJ 75.981.290/0001-09

2 ;12 í'"

Fone:

valorDiária(s) _J Quarto _] Apartamento
Materiais / Medicamentos

Ta*a:. J Sala Cirúrgica □ Sala da Parto _) Sala Procedimento
Serviço; Anestesia (não inclui honorários médicos)

MàtVlyled.naSaladeClrurgia □ Matrtíed. na Sala de Parto U MelMed. Sala Proc
_l Curativos U Materiais
Exames Laboratoriais

Exames Radioiógicos

1 Oxigênio _| Instalação de Tenda 2Z) Inaloterapla I Fototerapia

UNIT.

"W
Registros Hospitalares

Serviços de Enfermagem e Assepsia

ASO • Atestado de Saúde Ocupacionai

Audiometria ] Ocupacionai Clinica

(:í3í^pfrc: <;6??VA/^K/9fA^
TA/r-:vmril ha he. a/^ Cj 2/.2£'
bm

valor total

tA('A /i/ovfe/{lht^o/jEt'i ^

20 vale como recibo TOTU R$ "k:.cci:[4;.
5 R Á r I c A ^ Dagostin & Cia Ltda - Capancma-PR - Fone (46) 3.S52-1897 - CNPJ 10 515.896/IK)01-Ü3 -1 E 90-163700-98 ■ 10 bLs de 2 251 a 2.375 4x25 .-UDF 928 2ft/ü9/2011
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município de FRANCISCO BELTRÃO

nota fiscal de serviços eletrônica . NFS^
www.esnfs.com.br

mn
prestador de serviços ^^

"""OOOOO

En.ererVp°ororEORrsfSo'''™" ' Município: Francisco BelMo ' '

^ ■ UF: PR e-Mall: »ndr.l,emuralhacnn,.Ki.
TOMADOR DE SERVIÇOS

TOTCAAiv#....- *

• wrfiMU^

Número da Nota:

2491

Data e Hora da Emissão:

02/12/2013 09:S7;SA
Operador Emissor

SOCIEDADE H.B

I

CPF/CNPJ: 09272764000100
Nome/Razâo: FUNDO MiiuinoAi r^i-« 'SENTO
í^ncarpço: RUaZos^^ Mi^nlcípio: Planalto " ■ ^^NTRO - 85750000

Cò^ervlçr^rimln^iâí

COKPORMrcOOT^Ío^N- ^ E«ERGêNC2A -LATZVOAOMÊS .023.
CONTA PARA DEPÓSITO-
banco do brasil
AG:0616-5
CC:10407-e

UF; PR
e-Mail:

Val.ServIço
8-138.40Dedução BaseCálc. Aliq.

®'00 e.138.40 2,00

( -'Citaça....
( I T. Pr;çç. r <■ ~' ' ' "
( •'Co-ir-iire,TT"^ —

7:j:f—T-t?7=Ti-v-

Total Serviços (R$i B.1Rft,an
Totall5S(R$) 162.77

Retenções (RS) cofins
O 00

TolaI Líquido fRSl B1RH An ^
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 9nin r, OUTRAS INFORMAÇÕES
A tributação desta NFS-e está definida cnL t k ? ® 1
D.dos do Tomador aiteradoTp^rpfesídor

discriminação DE IMPOSTOS

ipi.ano - N?s-e 500.2005^

PROCON FRANCISCO BELTRAo Ri< RAO - Rua Tenente Camargo 2176 - rpnhr« c
Fone (46) 3524-5063 " '

II11IIIIIII111111II tl llimmm ^



Rua Paran. i .» ÜOU^
■  p.

90 , l^^^.^fAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES CNPJ 75.981.290/0001-09)ata.^^ de J^7 t_ J ^ AO
Jome: FUtJbc v".C ' rpQ? i-n " ÍJ././—

PíR/i/q; 7f) r^t>
:lo7

»«»p. to aavaiit
'bs©rvacn<ae- FonS"jbsGrvaçôes

ÍÜÃ
discriminação DOS SERVIÇOS

valor unit. valor total

ntT

«rt

Dlária(s) _J Quarto _) Aparlamerto
Materiais I Medicamentos

Taxa: .J Sala Cirúrgica ___] Sala de Parto
Serviço: Anestesia (não inciui honorários médicos)

J Sala Procedimento

U MãlAled. na Sala de Cirurgia □ MatTMed. na Sala de Parto □ Mat/Med. Sala Proc.
—I Curativos | Materiais
Exames Laboratoriais

Exames Radiológicos

J Oxigênio _J Instalação de Tenda J Inaloterapia __] Fototerapia
Registros Hospitalares
Serviços de Enfermagem o Assepsia

ASO • Atestado de Saúde Ocupacional

Audiometria | Ocupacional Clínica

I IaIPTl-hfíb^ A/ii nD t
RPr-é,_Ae-i.' . Of.Tilpbn /-gçj A

3

Vão vale como recibo TOTAL R$

jTãT:

,1:..

(XJÜpC

3CÃ OÚÜ ilC\
t1 st Dagostin A: Cia I td.i .1: ma-PR-Fone (46) 3552-1897-CNPJ 10 515.896/0001-03 -I.E 90463700-98 - 10 bLs. de 2.251 a 2.375 4x25 AIDF928 28/09/2011



/hnsln
PLANALTOS

Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltdo.
e-mail: hnsl@rline.com.br

Rua Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Séríe "F"
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

3ata.^2^ic2 de M rS RQ de ■

CNPJ 75.981.290/0001-09

M ■)0ü

^Jome: fUlJbG hMjlJTúTp^L C^Ut^. m PlTO
Endereço: R.UO "cTíJlIQ k'?? Ij/P6 ̂  RcS VI^LTTQ
3PF/CNPJ 0^. /üoni -oc. I. E.. Fone:

UF : m

Dbservações:
3UANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT. VALOR TOTAL

\^/Diárlafs) J Quarto _l Apartamento.
Materiais / Medicamentos

Taxa:._J Sala Cirúrgica _j Sala de Parto _l Sala Procedimento
Serviço: Anestesia (nâo inclui honorários médicos)

I MàtJMed. na Sala de Cirurgia J MatTMed. na Sala de Parto _J MatVMed. Saia Proc.
_] Curativos _l Materiais
Exames Laboratoriais

Exames Radiológicos
i-ROCIz í

(  ■ nn:iy!:P n.".
SO DE LICIT/" ÇAU

I Oxigênio _l instalação de Tenda
Registros Hospitalares

inaloterapia _i Fototerapia n.

(  } r r^riçan "
(  ) Conf-otróncip
(  ) Pregão Hrea Bncle
(y) Contrato n.°
( ■} Artitívo n.°

:.'8' ^
L-I

^—-

Serviços de Enfermagem e Assepsia __

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

!neai'niiidadi
rO Oisiuspa

JZsf~. sLtj

Audiometria j Ocupacional _j Clínica
Chefo do bpfc

dC ,\JTt>[\Vu PbMlyv/rCrfe. Pt2é<T, SéhM
I^/AYlt\rLTORbA D 9/2ü\R
PS'T6, bé OLILHC /2£J3 3e.oi

Jáo vale como recibo TOTAIRS |3Q.occQt
^ Dagostin & Cia. I.tda - Caranema PR - Fone (46) 3552-1897 ■ CNPJ lÜ.515,896/ÜÜÜl ()3 ■ I F. 904637(K)-9.S 10 hl.s. de 2.251 a 2.375 4x25 AIDF 928 ^09/2011



^HNSLN
PLANALTO-f^

Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltdn
e-mail; hnsl@rline.com.br

Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143
NOTA FIS 85750-000 - PLANALTOCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série "F"
NATUREM DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Data..^^^ de ' C de ÁC \ - - ~ '
Nome: Alí/A/r^SrPQL D A Cbé, 0^. PL9 .V ?11

r> * }r^ ^ ^ ■ ✓ — . > - ' ' —*

CNPJ 75.981.290/0001-09

Endereço: RC? ÇPFl 9"^^ Cidade- PAQ VQ ? Trl PÜ
cPF/cNPj "¥,H/a.cd-0(?

Observações:

I. E.. Fone:

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Díárla(s) _l Quarto _l Apartamento.

Materiais / Medicamentos

Taxa:._) Sala Cirúrgica _J Saia de Parto _J Saia Procedimento
Serviço: Anestesia (não inclui honorários médicos)

—I MàtTMed. na Sala de Cirurgia J MatTMed. na Sala de Parto MatiMed Sala Proc
u Curativos i I Materiais
Exames Laboratoriais ^ - -

ExamesRadiológicos

)  '}r- I lt 'l I, VPXT

Oxigênio _J Instalação de Tenda _l inaloterapia _1 Fototerapia -C

Registros Hospitaiares

Serviços de Enfermagem e Assepsia

_''s^ ASO • Atestado de Saúde Ocupacional

Audiometria | Ocupacional _j Clinica

rr3Z2

OQ vri?Rro qp.nl^^rç-n? pr^x-r. g t>\i. Kíh ,l ^
IV&XlüTtMLrhpbr- u-C^9/ít'\'\

/4| - S"—bt <'!'( ; / Ç£

ão vale como recibo Tom R$ Ol!
3 R A F I C A^ Dagostin & Cia. Lida - Cipancma PR - Fone (46) 3.'>.';2-1897 - CNPJ 10.5I5.896/00Ü1-03 - I.E 9lM6.'?7()Ü-98 ■ U) bis. clc 2 251 a 2.375 4x25 AIDI- 928 2.S./09/^ll



A Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
e-mall: hnsI@rline.com.br

Rua Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 - 85750-000 - PLANALTO - PR85750-000 - PLANALTO - PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série "F"

CNPJ 75,981.290/0001-09

NATUREZA DA CRIAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES ^ ̂

H.ao\3 2245
Ao(s) Sr.{s)

Registro n > ̂ ^2. ̂^V/ccOX-o^intemaçfin em: / / Alta em: / /
Observações: ^ P/7 -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT.

X»-iSKi 02-1 Zo 1:3
3o^cüo,cP

( ) Concorrendo n."
( i PregàoPi



Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
e-mail: hnsl@rline.com.br

Rua Paraná, 1.568 ■ Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série

NATUREZA DA OPERAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES I q Via

^ataQÒ ria de 2.0

CNPJ 75.981.290/0001-09

M  2233

Ao(s) Sr.(s) VK.MK\vc.\9ft.L ̂  ^ Pa

Registro n 2.^Z'M>vCDCÚr Internação em:.
nhsarvaçna.«;F^lVyO cSã'A^Í/P(C*2./}/C j. " P^ ̂ ̂

Alta em:.

Diárla(s) a R$ Q Quarto Q Apartamento

Materiais / Medicamentos

Taxa: Q Sala Cirúrgica CJ Sala de Parto Q Sala Procedimento
o

Serviço: Anestesia (não inclui honorários médicos)

I  I Mat/Med. na Sala de Cirurgia Q MatTMed. na Sala de Parto Q Mat/Med. Sala Proc.

I  I Curativos Q Materiais

Exames Laboratoriais ^

Exames Radlológicos

Q Oxigênio Q Instalação de Tenda Q Inaloterapla Q Fototerapla

Registros Hospitalares

Serviços de Enfermagem e Assepcia)s ae tniermagem e Assepcia

Outros

—a

^■O.víTfttvTo 9Rfesr. 13/à)i3

\j\tõ Ive IvAtkx^C) I 2.01^ Jo-oauv

PROCESSO DE UCITAÇÃO
(  iConvitGnf
( )T. PfBço n.®
( ) Concorrôncia n.'*.
( ) Hmgao n ^ i
(ú Conímto no i .-S
/^1 AetiH\m ii p r rr-

Òp lnaefÍhiliHaH0 ry^ «S
f JOfS
Oafa_] L_/.

Não vale como recibo
l/e do Opto. TOTAL R$ ^

^  3552-1897 - CNPJ 10.515.896/0001-03 - I.E. 90463700-98 - 10 bis. de 2.001 a 2
250 4x25 AIDF873 29/06/2011



Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
'rasiA e-mail: hnsl@rilne.com.br

Rua Paraná, 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série "F'

CNPJ 75.981.290/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES I q Via

Data, de ! de âO L ?>
Ao(s) Sr.(s), fukinn MtinnieuPfw. n<'. f^AÚrlp. - H-A^nftL+.o Pfí.

2216

Registro N.* Intemaçâo em:. Alta em:.

Observações: ' 09 , ^
QUANT.

■W

Diárla(s) a R$ LJ Quarto LII Apartamento
Materiais / Medicamentos

Taxa: Q Sala Cirúrgica LJ Sala de Parto Q Saia Procedimento
Serviço: Anestesia (não inclui honorários médicos)

I  I Mat/Med. na Saia de Cirurgia Q MatVMed. na Sala de Parto Q MatiMed. Saia Proc.
I  I Curativos Q Materiais •
Exames Laboratoriais ^ ^

Exames Radioiógicos

Q Oxigênio Q instalação de Tenda Q Inaioterapia Q Fototerapia
Registros Hospitalares

Serviços de Enfermagem e Assepcia

oitm» CotitRftfco /^OAAiwIvrg- líi/ani^
TVé-x iV,i Ri J.i ne. t/-' oa. /S^Ol 3
d

•VALOR UNIT: VAtORTOlAL

Ptf.. T>P. /^RftÍL/5.0l3 ^o.noo no

PROCESSO DE LICITAÇÃO
( ) Convite n.**.
( ) T. Preço n:
( ) Concóméncfa n.^
f ) Pttíyâo Prasendal

Conírafo n." "n
( J AcWfvo ff«~—
0^/neglbittdade .Og/
J-i
Data T

cftôrôMDDrar
Não vale como recibo TOTAL 105 ccD^nr)

5^ Dagostin & Qa. Ltda. - Capanema-PR - Fone (46) 3552-1897 - CNPJ 10.515.896/0001-03 - I.E. 90463700-98 - 10 bis. de 2.001 a 2.250 4x25 AIDF 873 29/06/2011



Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Planalto Ltda.
/HNSIi\
PLANALTO^R e-mail: hnsl@i1ine.com.br

Rua Paraná. 1.568 - Cx. Postal, 41 - Fone (46) 3555-1143 85750-000 - PLANALTO PR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série "F"

CNPJ 75.981.290/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇAO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Data O^ de -<0/? / de
Ao(s) Sr.(s) cÍ£>S -

Mo 2197

Registro N.' internação em:. ./. Aita em:.

Obse^açõas: Cl A/P^ Z ^ /OOO^- CO
QUANT. DISCRIMIl VALOR UNÍT. VALOR TOTAL

Dlária(s) a R$ □ Quarto 1^3 Apartamento
Materiais / Medicamentos.

Taxa: Q Sala Cirúrgica C3 Sala de Parto Q Saia Procedimento
Serviço: Anestesia (não incluí honorários médicos)

LU Mat/Med. na Saia de Cirurgia LU Mat^ed. na Sala de Parto LU MatTMed. Sala Proc.
LU Curativos LU Materiais
Exames Laboratoriais :

Exames Radiológicos

LU Oxigênio Q Instaiação de Tenda LU Inaioterapla LU Fototerapia
Registros Hospitalares

Serviços de Enfermagem e Assepcia

Outros COé^TRfíTo A2>/^fA/fsm^ /VS m/zoâ.3
/VS. 02j/^0:í^

.  ̂ _

3õ.OOO.(£)
PROCESSO 06 UCfTAÇÃO

( ) Convite n.'*.
( )T.PrBcon.''
( ) Conconénda n."^
( ) Pregão PresenciaLiV; Conirafon " TS.V.S -J p.l A,
( )AdHtvon.^

/noQ/Wffdfltfe
; O/soe

SAÜDE ChetedofMr,

Não vale como recibo TOTAL R$ é 000,00,
^ ̂  Dagostin & Cia. Lida. - Capanema-PR • Fone (46) 3552-1897 - CNPJ 10.515.896/0001-03 • I.E. 90463700-98 - 10 bis. de 2.001 a 2.250 4x25 AIDF 873 29/06/2011
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município de planalto

CNP/N" 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

Planalto-Pr., 18 de fevereiro 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 para prestação de serviços de
pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de
Planalto/PR., conforme abaixo segue:
Item Nome do produto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço
total

serviços de pronto

e

Prestação de
atendimento 24 horas de urgências
emergências a pacientes referenciados das
Unidades de Saúde ou demanda direta,

residentes no Município de Planalto/PR,
incluindo consultas, exames laboratoriais,

exames radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue, administração de
medicamentos, observação até 24hs, e todos

os demais procedimentos decorrentes do
atendimento de urgência e emergência.
Conforme Plano de Trabalho em Anexo.

10 MÊS 30.000,00 300.000,00

TOTAL 300.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Cordialmente,

Sec

^^ÉRICO
Eário de Saúde
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município de planalto

CNPJN° 76,460.52^0001-16
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

Planalto-Pr., 19 de fevereiro de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para a
contratação de empresa para prestação de serviços de pronto atendimento 24 horas
de urgências e emergências a pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou
demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR., 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

convocatório da licitação/contrato;
do instrumento

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

Cordialmente,

MARLQN FERNANDO KUHN

feito Municipal.



5

município de planalto

CNP/N^ 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 fevereiro de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipcd

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa para prestação
de serviços de pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes
referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de
Planalto/PR, expedido por Vossa Excelência na data de 19/02/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que os pagamentos serão
efetuados através da Dotação Orçamentária:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



município de planalto

CNPJN'' 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:

Planalto-Pr., 21 de fevereiro de 2013

DE:

PARA:

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa para prestação de serviços de
pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR.

De acordo com a informação contida no oficio, de
18/02/2013, da Secretaria de Saúde e pesquisa de preços feita pelo Departamento de
Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 300.000,00 (trezentos mil 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 os pagamentos serão efetuados através da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destínaçao de recurso

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

O processo pertinente a prestação dos serviços dar-se-á
sob INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, na forma do art. 25, da Lei 8.666/93 e
demais disposições legais.

E oT^arecer,

PATRIQUE
OAB/PR 40.209
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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

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Planalto-Pr., 22 de fevereiro de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pertinente
à contratação de empresa para prestação de serviços de pronto atendimento 24
horas de urgências e emergências a pacientes referenciados das Unidades de Saúde
ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR, nos termos do art. 25,
da Lei 8.666/93 e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

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

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° ...../2013

Conforme parecer jurídico optou-se pela inexigibilidade de licitação na
forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo
especificada.

OBJETO - Contratação de empresa visando a prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados das
Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR,
conforme abaixo segue:

Item Nome do produto QuanL Unidade Preço
unitário

Preço
total

Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências
e  emergências a pacientes
referenciados das Unidades de

Saúde ou demanda direta,

residentes no Município de
Planalto/PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,

transfusões de sangue
administração de medicamentos,
observação até 24hs, e todos os
demais procedimentos decorrentes
do atendimento de urgência e
emergência.

10 MÊS

TOTAL

EMPRESA:

CNPJN°

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto,
Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática | Pestinação de recurso
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1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

V

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15° (décimo
quinto) dia do mês subseqüente ao serviço prestado, e com apresentação da
respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde deste
Município de Planalto.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo correspondente para a execução dos serviços será
de 10 (dez), meses, com início previsto para o mês de março/2013 e término previsto
para dezembro/2013

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; 31/12/2013

VALOR TOTAL: R$ ( ).

Planalto-Pr., de de

MARLON FE^RNANDO KUHN

P^feito municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013
INEXIGIBILIDADE N^ ...../2013

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de
Planalto/Frmdo Municipal de Saúde de Planalto e 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 rf 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob xf 643.844.469-34 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ if 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Gestor, 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 n° 870.119.729-00.
CONTRATADO: , inscrita no CNPJ sob n°

com sua sede na , n° , Bairro , Mtmicípio de
Estado do , neste ato representada pelo Sr. (a) ,

brasileiro(a), casado(a), administrador(a), portador do RG n.° e do CPF
sob n.° residente e domiciliado na n° Cidade de

Estado do acordam e ajustam firmar o presente Contrato e
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a
pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
unitário

Preço total

1 Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências e
emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda

10 MÊS
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direta, residentes no Município de
Planalto/PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue, administração
de medicamentos, observação até
24hs, e todos os demais

procedimentos decorrentes do
atendimento de urgência e
emergência.

TOTAL

Parágrafo Primeiro - O transporte de derivados de sangue e
hemocomponentes são de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos pertinentes ao objeto do presente Contrato serão
efetuados até o 15° (décimo quinto) dia do mês subseqüente ao serviço prestado, e
com apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de
Saúde deste Município de Planalto.

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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) fiscalizar a execução do serviço e a estrutura ofertada pela
CONTRATADA para a realização dos mesmos.
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Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA;
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada e ofertar estrutura

física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;

b) prestar os serviços diariamente, sem interrupção, inclusive em finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada
na

c) ofertar profissionais habilitados para prestação dos serviços de
urgência e emergência, com no mínimo dois médicos plantonistas,
em escala a ser definida pela CONTRATADA e informada à
CONTRATANTE, além de profissionais de enfermagem necessários
para a prestação do serviço;

d) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no
que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhe(s) exclusiva responsabilidade por eventuais
transgressões;

e) 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;

f) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição dos profissionais designados;

g) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e
prestadores de serviço;

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

i) apresentar mensalmente a documentação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

j) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico;

k) possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguridade Social;

1) possuir serviço e comissão de infecção hospitalar em
fimcionamento;

m) triagem dos padentes/usuários deve ser realizada por avaliação
médica;

n) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH;
o) manter afixado em local visível aos usuários a gratuidade dos

serviços de urgência e emergência ora contratados;
3
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p) informar aos usuários a facultatividade/opção de serviços
particulares, com o devido registro da opção através de formulário
próprio que integra os ANEXOS do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo correspondente para a execução dos serviços objeto do

respectivo Contrato será de 10 (dez), meses, com início previsto para o mês de
março/2013 e término previsto para dezembro/2013.

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
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMFLEMENTO 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 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 02 (dois) 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 90 dias, sem quaisquer
indenização ou ressarcimento.
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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
2013, 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

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

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2012

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICIPIO:^ EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2012, instaurado pela Prefeitura

Municipal 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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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2012

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

W

PROPONENTE:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2012, 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, finiiamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PARECER:

Planalto-Pr., 25 de fevereiro de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Mxmicipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa para prestação de serviços de
pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR.

As minutas da Inexigibilidade de Licitação e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido na
Lei 8.666/93 e demais disposições legais.

/

OAB/PR 411^09
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01/04/13 Consulta á Certidão Negativa de Débito

MINISTÉRIO DA FA2ENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

DE DÉerros relawos às contribuições previdenciArias e às de terceiros

N" 001152012-14021290

Nome; HOSPITAL N S DE LOURDES DE PlANALTt) LTDA - EPP

CNPJ: 75.981.290/0001-09

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfúdas de responsabilidade do sujeilo passivo acima identificado que yerem
a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, rtos termos doart. 151 da Lei n'. 5.172, de
25 de outubro de 1966 • Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e ̂ ida para todas as suas filiais, refere-se exciusívomente às contribuições previdenciárias e ás
contritxiições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dfvida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas p^a Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional
(PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é vàüda para as finalidades previstas noart. 47 da Lei n" 8.212. de 24 de Julho de 1991. exceto para:
- averbaçâo de obra de construção civil no Registro de Imóveis:
• redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de
entidade ou de sociedade OTipresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pdo art.931 da Lei n". 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de
"ttidade ou sociedade empesária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada ã firvalidade paia a qual foi emitida e à verificação da sua aut^ícidade na tntOTel, no endereço
<http;//www.receit8.fazer>da.gov.br>.

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



01/04/13 https://vWiW.sifge.cai)e.gov.br/Errpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz=5122559&VARPessoa=5122559&VARUf=PR&VARln.

CAÊKA
CAIXA ECOMÓM'C.A FEDERA.L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75981290/0001-09
Razão Social; hospital n sra de lourdes de planalto ltda

Endereço: RUA PARANA 1568 / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-000

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: 01/04/2013 a 30/04/2013

Certificação Número: 2013040108435388589930

Informação obtida em 01/04/2013, às 08:43:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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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: HOSPITAL N S DE LOURDES DE PLANALTO LTDA - EPP

CNPJ: 75.981.290/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dKídas de responsabilidade do
sujeito passívD acima identificado que verem 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 Atl\a 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 passivD no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
prevdencíárias e as contribuições devdas, por lei, a terceiros, inclusí\e as inscritas em Dívda Atl\« do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à \«rificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.recelta.fazenda.gov.br> ou <http://wv/w.pgfh.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:02:10 do dia 21/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2013.

Código de controle da certidão: F4D2.A7FE.231C.2B4A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda in\alidará este documento.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABEUONATO
Av.Rio Grande do Sul. 938 - Fone/Fax:(46)3555-1134
Município de Planalto. Cornar^ de Capanema ~ PR.
Dando Bueno Quintana - Deoniice Casaríl Quiniana
Ofidal designado Escrevente Substituta

CEttUDÃO DE PROCURAÇÃO, BASTANTE QUE FAZ: HOSPITAL
^  NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO

LTDA e outros, iin forma abaixo:

CERTIFICO, que revendo os livros de Procuração deste TabelioqaiSyvi'
neles no de n® 024, fls.068, consta a Procuração Pública do teor seguinte:
SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos
dois dias do mês de Maio do ano de mil novecentos e noventa e seis
(02/05/1996), nesta cidade de Planalto, Comarca de Capanana, Estado do
Paraná, nesta Serventia, perante mim. Escrevente Juramentada do Tabelirio,
compareceram como outorgantes: HOSPITAL NOSSA SENHORA BE

LOURDES DE PLANALTO LTDA — pessoa jurídica de Direito Privado,
portadora do CGC/MF sob n° 75.918.290/0001-09, estabelecida à ma Paraná,
1568, na cidade de Planalto, Estado do Paraná; neste ato representada por sócio-
geronte Sr: MILTON TAKEO YASSUMOTO - brasileiro, solteiro, médico,
portador do (H^F: 164.197.589-04, filho de Seita Yassumoto e de Macaé
Yassumoto; residente e domiciliado nesta cidade de Pláiíalto - Pr; reconhecido
como o próprio e quCj por este público instrumento nomeavam e confjtitiiiani seu
bastante procurador: OSNI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, do comércio -
Diretor Administrativo da firma outorgante, portador da Céd. De Ident. Sob RG
n® 3.706.425-4, e do CPF 555.376.349-53, residente e domiciliado nesta cidade

de Plonalto - Pr; e tambàn reconhecido por mim. pelo próprio, do que traio e
dou fé, para com amplos, gerais, ilimitados e irrevogáveis poderes realizar com o
BANCO DO BRASIL, S.A, e BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A, por
qualquer de suas agencias, contratos de abertura de créditos, operaçõíes de
descontos, de empréstimos, aberturas de conta corrente, com poderes para ertiitir
notas de créditos comercia^ créditos industrial; notas de créditos comerciai e
industrial; mediante garantias de alienação fiduciárías, penhor mercantil,
industrial e comercial de bens pertencentes a outorgante; como taml^m ofei ecer
garantias hipotecárias de bens pertencentes a mesma; com poderes para ajustar os
valores dos créditos a contratar; assinar propostas, borderôs, orçamentos,
escrituras e aditivos, inclusive os de re-ratificação dos contratos a celebrar,
elevação de créditos; reforços; substituição e remissão de garantias; estipular
cláusulas e condições, mesmo as de soltdariedades e renuncias de Foro; assumir
funções de fiel depositário; descrever bens da outorgante; e onde encontram-se
ou devam ser mantidos^-assim como todos os imóveis alienados ou hipotecados,

onJo encontram-se, assumir as funções de £el Jeposilano; uliltzâi* ó êfáditâ
íuberto na forma e pelos meios que foram ajustados; efetuar pagamento em sua

í'^íSí:-cS.sS \
\'»í;sôSí»": \



tot^idade ou parcialmente amortizando os compromissos assumidos; passar
r^ibos e dar quitação; assinar termos de confissão, remissão ou assunção de
dívidas contraídas, mesmo as com garantias hipotecárias; antnríTar débitos em
conta correntes; requisitar talonários de cheques; mo^mejitar conta corrente de
depósitos, depositando numerários, cheques e mais valores, em-geral; receber
ordens de pagamentos; aceitar duplicatas; emitir, endossar e avalizar notas
promissórias; conceder descontos e abatimentos; representar a firma era JuÍ2o ou
fora dele; e em especial junto ao Ministério do Trabalho^ órgãos públicos
Federal, Estadual e^Municipal; receber citações iniciais; constituir advogado,
outorgando-lhes os poderes da cláusula "Ad-Judicia*' e et-extra" a este
outorgando poderes de defesas de s^s interesses; propor ações e defende-ias nas
contrárias, ficando vedado avalizar pela outorgante, compromissos particulares
de terceiros; enfim praticar todos os danais atos precisos embora aqui não
especificados, mas necessários, ao bom, fiel e cabal desempenho do presente
mandato, sempre defendendo os interesses da outorgantes. Assim disseram, do
que dou fé, e me pediram este instrumento que lhes li, aceitaram . assinam
dispensando as testemunhas instrumentárias. de conformidade com o Provimento
88/93, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, juntamente
comigo, Manstela Quintana Bemardi - Escrevente Juramentada do Tabelião, que
datilografei, conferi, dato e assino em público e raso. Nada mais. Trasladada em
seguida. Cota R$:250,00-VRC - Distrib. sob 093/96 neste ofido. Planalto -
Pr., 02 de Maio de 1996. (a)Milton Takeo Yassumoto, e mSela Quintana
Bemardi. E o que consta no livro e folha citada. Dou fé. EuJjMo^nilce Casaril
Quintana, que digitei, conferi, dáto e assino em público e rãsaPÍ^alto Pr 16 de
Maio de 2007. ^ '
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DO PARAIí^A

%HOSPITAL N. S. DE LOURDES DE PLANALTO LTD.
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOi

CJ^JPJ. 75.981490/0001^9
a) Alteração de sócios;

*

iQ-n AA' TAKEO YASSUMOTO, brasileiro» solteiro, nasciilo deI9J7. médico residente e domiciliado na Rua Bruno Piugueira. n 2110, na cidade de Curitiba, estado do
SSP/PR,-CPF. 164.197:589/04; NELSON DOMINOÍ^

MPESSAN, brasileiro, casado em regime comunhgo Universal de beriS, farmacêutico, resiriesnl ;
domiciliado na Av.Poito Alegre, n® 484, nesta cidade de Planalto, estada do Paraná, CEP.S5750Í 4I<
portador do RG. 524.898-1, SSP/PR. CPF.094.609.009/25; JOÃO CARÍIÒS CANEPPA, bra.silkii
^sado em regime de comunhão parcial de bens, m^ico, residente e domiciliado na Rua Pc.

Planalto, estado do Paraná, CEP.85750.000, portador do RG.3.7Ó8.345 O
SSP/PR, CPF. 476.188.847/49; HUGO SHIGUEiX)MI, brasileiro, casado em regime parcial de bens,
medico, ® ̂  na Av.Rio Grande do Sul, n®d433, nesta cidade de Planalto, estado do

u  - - portador do RG; 1.322.149, SSP/PR, ;CPF. 527.881.729/15; e OSNl DE
.  ' . M- j ' brasileiro, casado em regime, comunhãa.Universal de bens, administrador, residente e
íí^'oc!fcA nlln ̂  Práuchner, n® 6Q6, jiesta cidade de Planídto, estado do Paraná,
An^ric 555376349/53, sócios componentes da
1 <io ^ í PÍTAL N. S. DE LOÚRDES; DE PLANALTO LTDA, estabelecida na Rua Paraná, n®1568. na cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP. 85750.000, CNPJ 75981200/0001-09, conforme
contrato social arquivado na JUCEPAR sob n» 41201658767. èm 03.05.76; P A í^ração sob n° 234.223,
em 13.07.79; 2 Alteração sob n® 281.429, ém 28.09.82; 3" Alteração sob n® .319.862. em 07.11.84; 4»

^ 29.10.86; 5® Altera^' sob n® 419.000, em 28.12.88; 6® Alteração sob: n®
oc ^ 14 08.91; 7» Alteração sob n® 532.755. em 05:i 1.92; 8® Alteraçã.7 sob n® 20022640593 èrr.
ftc 00 000^ 20034196404, em 20:01.04; e 10® Alteração sob n® 20053292766; ernb.^.^005, resolvem por este instrumento particular de alteração de conüato social, niodificar ■ a.
contrato primitivo de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

cláusula PRIMEIRA; O sócio JOÃO CARLOS CÀNEPPA, q»ic po.<!Sui na sociedaci
luantia de 5.88ÍÍ. (cinco mil, oitocentas e oitenta) quotas, no vaior

^  J (CMCO. bmI, oitocentos^ é "óitenta reais),' retira-se da sociedade, cedendo e
transferindo suas quorn pelo valor narainai â u$.5.fiQ0jQ0, («»«> oitoççnfos o oiUnia
leais), à RODRIGO LOURO CANEPPÀ, . brasileiro, casado em regime parcial de bens.
empresmo, residente e domiciliado na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, n° 1.925, ap. 47,
tiloco^OT, bairro cidade industrial, na cidade de Curitiba, CEP.8I310-020, estado do Paraná,
porl or o RO. n 5.748.138-2, SSP/PR, CPF 028.913.719-50, o qual ingressa pelo presente
ato na sociedade. O Sócio HUGO SHIGUEDOML que possui na sociedade inteiramente
integrohzadas a quantia de 18.900, (dezoito mil e novecentas) quotas, no italor dd R$.18.900,00
(dezoito mil e novecartos reais), retita-se da sociedade, cedendo e transferindo siias quotas p
ValAr riAminal lífl? IO AAA AA /J . . . _ ^ '

c!0

-  :—? vy uc juiuu uc 1V5/, csiuaanie, ilia Rua Mato Grosso, n''I63; 'mi cidade dé Capanema, CEP. RSTÓtifiu.,.-—...,.. uw .
portadora do RG 8.715.649-4; SSIVPR, CPF 050.678.679A)6, "a qual i^fpo prdsei
nasocicdadç.

Paj-aiíá^

lie

CU^mnni retirantes JOÃO CARLOS CANEPPA e HUGO
T niii>r?R X sidos Ingreasnntes NARA ALESSANDRA BLADT e RODRIGORQ CANEPPA, pleim, geral e casa quitação da cessão dc quotas ora efetuadas, decifrando
estes conhecer a situação econômica financeira da sociedade.

ríiy

Émã :



Hospital N. S. de Lourdes de Planalto Lida •
Décima Primeira ÀlteraçSo de Contrato Social

CNPJn" 75.981.290/0001-09

da presente alteração, a ClãusiiL QuaÍ^f®écimai
RS ® ®®BUinte redação: O Capital Social da ̂ ^a^3^(Jd<

^  mH) quotas, no v.K «8-»^'*rada. inlegralizado em moeda corrente do País. fica assim distribufdoíntre os só^^^
Milton TakeoYassumoto t R$~*0 00
Nelson Domingos Ampessan. I3720 pí ,^70/,,"
Rodrigo Louro Caiieppâ'. coo„

\IZTnf^i 15=500 RS. io.soo.or,
70.000 R$. 70.000,00

^  da sociedade caberá ao sócio MILTON TAKEO
emnreonrioi ',^1" podeics c atnbuiçScs de sócio administrador, áiiorizado o uso de nome
XinTvf .vedado,-no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
bens -VH°H ou de terceiros, bem como onerar ou alienarbens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

exerceria a^híi^^ h ̂  ®® da Lei, de que nSo estão impedidos de
condena^:ao criminal,

carcns niihllcn.- ^ ^ 't"® temporariamente, o ace.sso a
o" r p.«varieai^, peita ̂  suborno, concussão

dSdl c^rilciferr «>"♦«' ® nadonal, contra normas dedetesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

^ =■• .«= "«li»
iuntamente enm H... ^ f"*" ®f j"stos e contratado, lavram, datam e assinam,
obr- '? d^Ktomunhas o presente instrumento em tiís vias de isual forma c teorobngando-sc por si^^i^us herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos^ í^^3naíto^JÇ]^^2^^evereiro de^

Osni de Oliveira

Mapa Âlôas^
Testemunhas:

Nelson Domii

' Roflris

Tovo - RG. 6^.147-2, SSP/PR/

p.p. J®ab CjB^TSBBppa

7.127-8, SSP/PR



município de planalto
CA/P/iV" 76,460.52^/0001-16

Praça São Francisco de Assisr 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 00:^2012

Conforme parecer jurídico optou-se pela inexigibilidade de licitação na
forma do art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores á despesa abaixo
especificada.

OBJETO - Contratação de empresa visando a prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências e emergências a pacientes referenciados das
Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no Município de Planalto/PR,
conforme abaixo segue:
Item Nome do produto QuanL Unidade Preço

unitário

Preço

total

Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências
e  emergências a pacientes
referenciados das Unidades de

Saúde ou demanda direta,

residentes no Município de
Planalto/PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue,
administração de medicamentos,

observação até 24hs, e todos os
demais procedimentos decorrentes
do atendimento de urgência e
emergência.

10 MES 30.000,00300.000,00

TOTAL 300.000,00

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO

LTDA.

CNPJ N"* 75.981.290/0001-09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos financeiros próprios do Município de Planalto,
Proveniente da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso



município de planalto
CJVP/JV" 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

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15° (décimo
quinto) dia do mês subseqüente ao serviço prestado, e com apresentação da
respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde deste
Município de Planalto.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo correspondente para a execução dos serviços será
de 10 (dez), meses, com início previsto para o mês de março/2Ü13 e término previsto
para dezembro/2013.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013

VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Planalto-Pr., 08 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito municipal



município de planalto
CNPJN'' 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 - PAILÍNÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015/2013
INEXIGIBILIDADE N° 00^2013

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de
Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto e o Hospital Nossa Senhora de
Lourdes de Planalto 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 CNP] if

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, if 1583, inscrita no CNPJ n° 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Gestor, 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 n° 870.119.729-00.
CONTRATADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO

LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 75.981.290/0001-09, com sua sede na Rua Paraná, n°
1568, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada pelo
Procurador Sr. OSNI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador, portador do
RG n.° 3.706.425-4 SSP/PR, e do CPF sob n.° 555.376.349-53, residente e domiciliado
na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, n° 606, Município de Planalto, Estado do Paraná,
acordam e ajustam firmar o presente Contrato e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a
pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
unitário

Preço total

1 Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências e
emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda

direta, residentes no Município de

10 MÊS 30.0Q0,aC 3ao.oao,oc
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município de planalto

CNPJN'' 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

Planalto/PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue, administração
de medicamentos, observação até
24hs, e todos os demais

procedimentos decorrentes do
atendimento de urgência e
emergência.

TOTAL 300.000,00

Parágrafo Primeiro - O transporte de derivados de sangue e
hemocomponentes são de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando a

importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos pertinentes ao objeto do presente Contrato serão
efetuados até o 15° (décimo quinto) dia do mês subseqüente ao serviço prestado, e
com apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de
Saúde deste Mimidpio de Planalto.

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinaçào de recurso

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

CLAUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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) fiscalizar a execução do serviço e a estrutura ofertada pela
CONTRATADA para a realização dos mesmos.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:



município de planalto

CNPJN'' 76M0,526/0001-16
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

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada e ofertar estrutura
física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;

b) prestar os serviços diariamente, sem interrupção, inclusive em finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada
na Rua Paraná, n° 1568, no município de Planalto, PR.

c) ofertar profissionais habilitados para prestação dos serviços de
urgência e emergência, com no mínimo dois médicos plantonistas,
em escala a ser definida pela CONTRATADA e informada à
CONTRATANTE, além de profissionais de enfermagem necessários
para a prestação do serviço;

d) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no
que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhe(s) exclusiva responsabilidade por eventuais
transgressões;

e) 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;

f) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição dos profissionais designados;

g) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e
prestadores de serviço;

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

i) apresentar mensalmente a documentação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

j) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico;

k) possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Mimicipal) e da Seguridade Social;

1) possuir serviço e comissão de mfecção hospitalar em
funcionamento;

m) triagem dos pacientes/usuários deve ser realizada por avaliação
médica;

n) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH;
o) manter afixado em local visível aos usuários a gratuidade dos

serviços de urgência e emergência ora contratados;
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p) informar aos usuários a facultatividade/opção de serviços
particulares, com o devido registro da opção através de formulário
próprio que integra os ANEXOS do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo correspondente para a execução dos serviços objeto do

respectivo Contrato será de 10 (dez), meses, com início previsto para o mês de
março/2013 e término previsto para dezembro/2013.

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

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 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 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Mtmicípio 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 90 dias, sem quaisquer
indenização ou ressarcimento.
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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
2013, 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

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., 08 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN EDEMIR PERICO

OSNI DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 015/2013
INEXIGIBILIDADE N« 00^2013

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem o Município de
Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto e o Hospital Nossa Senhora de
Lourdes de Planalto 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, inscrita no CNPJ n° 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Gestor, senhor EDEMIR PÉRICO, em
pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domicüiado
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.
CONTRATADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE PLANALTO

LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 75.981.290/0001-09, com sua sede na Rua Paraná, n"
1568, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada pelo
Procurador Sr. OSNI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador, portador do
"RG n.° 3.706.425-4 SSP/PR, e do CPF sob n.° 555.376.349-53, residente e domiciliado
na Rua Dr. Luiz Oscar Prauchner, rf 606, Mimicípio de Planalto, Estado do Paraná,
acordam e ajustam firmar o presente Contrato e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de pronto atendimento 24 horas de urgências e emergências a
pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direta, residentes no

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
imitário

Preço total

1 Prestação de serviços de pronto
atendimento 24 horas de urgências e
emergências a pacientes referenciados
das Unidades de Saúde ou demanda

direta, residentes no Município de

10 MÊS 30.000,0C 300.000,00
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Planalto/PR, incluindo consultas,
exames laboratoriais, exames

radiológicos de tórax, membros
inferiores e superiores, curetagens,
transfusões de sangue, administração
de medicamentos, observação até
24hs, e todos os demais

procedimentos decorrentes do
atendimento de urgência e
emergência.

TOTAL 300.000,00

Parágrafo Primeiro - O transporte de derivados de sangue e
hemocomponentes são de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando a
importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos pertinentes ao objeto do presente Contrato serão
efetuados até o 15° (décimo quinto) dia do mês subseqüente ao serviço prestado, e
com apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de
Saúde deste Município de Planalto.

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
TAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1750 09.126.10.302.1001-2062 0.1.00.000303

CLÁUSULA*aUlNTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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) fiscalizar a execução do serviço e a estrutura ofertada pela
CONTRATADA para a realização dos mesmos.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
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p) informar aos usuários a facultatividade/opção de serviços
particulares, com o devido registro da opção através de formulário
próprio que integra os ANEXOS do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo correspondente para a execução dos serviços objeto do

respectivo Contrato será de 10 (dez), meses, com início previsto para o mês de
março/2013 e término previsto para dezembro/2013.

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
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 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 02 (dois) 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 90 dias, sem quaisquer
indenização ou ressarcimento.
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a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada e ofertar estrutura
física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;

b) prestar os serviços diariamente, sem interrupção, inclusive em finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada
na Rua Paraná, n° 1568, no município de Planalto, PR.

c) ofertar profissionais habilitados para prestação dos serviços de
urgência e emergência, com no mínimo dois médicos plantonistas,
em escala a ser definida pela CONTRATADA e informada à
CONTRATANTE, além de profissionais de enfermagem necessários
para a prestação do serviço;

d) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverão empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no
que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhe(s) exclusiva responsabilidade por eventuais
transgressões;

e) 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;

f) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição dos profissionais designados;

g) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e
prestadores de serviço;

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

i) apresentar mensalmente a documentação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

j) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico;

k) possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Mimicipal) e da Seguridade Social;

1) possuir serviço e comissão de infecção hospitalar em
funcionamento;

m) triagem dos pacientes/usuários deve ser realizada por avaliação
médica;

n) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH;
o) manter afixado em local visível aos usuários a gratuidade dos

serviços de urgência e emergência ora contratados;
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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
2013, 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

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., 08 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN EDEMIRPERICO

OSNI DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:
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DECRETO N» 7.077, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Abre Crédito Adicional Especial, no valor de RS 92.000,00 (noventa e dois mil reais)
O Prefeito Municipal de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso das atnbuÁ es que lhe
sáo conferidas pelo art 47 Inciso XXIII da Lei Orgânica Muncipal. e considerando a
autonzaÃão prevista na Lei Municipal rf 3.988. de 14 de marÁode 2013.
DECRETA

Art. 1» Fica aberto um CréditoAdicional Especial no ürÁamento Geral doMunicipio de Pato
Branco-Estado do Paraná, pata o Exercido de 2013 no vêíorde RS 92.000.00 (noventa
e dois mil reais) para atender despesas no seguinte' r^ão e DotaÁâo OrÁanentána.

10 00- SECRETARIA LUNCPALOEDESeMVOlinr.CNTOECOM MCOE
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TtcndÓBlcai

33.903fOD-SERVICOS DECCNSULTORIAS Bifi 32 QOO.OO

Art 2" Para dar cobertura ao crédito atiertono artigo anterior é indicado como recurso o
superávit do exercício anterior na fonte a seguir descrita;

CBOii4caB RacaBa Fdraa

P-cgrarra c« Iro^BaGíB Indislrú 3<sre 92.000.00

Ari 3* Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Anexo! da Lei n° 3.200 de
13 de julho de 2009 e suas aiteraÁ es postenoies. referentes ao Piano Plurianuai para o
Exercício de 2013. tendo em visa a aiteraÁão constante no artigo 1®
Art 4° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Anexo I da Lei n® 3.901 de
24 de julho de 2012. referente ã Lei de Diretrizes Oríameniárias para o Exercício de 2013.
tendo em vista a alteraÁão constante no artigo 1®

5® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÁâo
•pinele do Prefeito. 14 demarÁítíe 2013

^i^ííUGUSTINHO 2UCCHI
Prefeito

DECRETO N® 7.079, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Abre Crédito Suplementar, no vaor de RS 400.000.00 (quatrocentos mil reais)
O Prefeito Municipal de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso das atribulÃ es que lhe
sâo contendas pelo art. 47 inciso XXIll da Lei Orgânica Muilcipal. e com base na Lei n®
3 991. de 15 de marÁode 2013.
DECRETA

Art. 1® Rca aberto um crédito Suplementar no Ornamento Gerai do Município de Pato
Branco - Estado do Paraná, para o Exercício de 2013, no valor de RS 400.000.00
(quéírocentos mii reais) para atender despesas no seguinte ' rgão e DotaÁâo
OrÁamenláiia
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303 104 403.000.00

Art. 2® Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterlcf é indicado como recurso a
anulaÃão parcial da seguinte dotaAão'
OrOO-SeCRETAJUAMOMaPAiCEEDUCAÇÃO ^ Fcnto
O' 02 - DePMTM.BH70AOMNISTRAmO

^2.361,00361 042 - EsiipamftfVot

4 4,S0 52.00 • £QUIP4«kEVTOS £ KVSTERUL PERhVMENTE 275 T04 4O0.000.00

^<t. 3® Fica o Poder ExecutivoMunrcipai autorizado a alterar oAnexol da Lei n® 3.200. de
13 de julho de 2009 e suas alteraÃ es posteriores, r^ereites ao Plano Plurianuai para o
Exercido de 20i 3, tendo em vista a aiteraÁâo constante no artigo 1'
Art. 4'- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Anexo I da Lei n® 3 901.
de 24 de julho de 2012. referente à Lei de Diretrizes Or^mentárias para o Exercício de
2013, lendo em vista a alteraÁão constante no artigo l°.
Ail 5® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÁão
Gabinete do Prefeito 15 demarÁode 20i3
AUGUSTINH0 2UCCHI

Prefeito

NOTIFÍCAÇÃO l)K REC-EBIfUENT O DE RECURSOS FEDERAIS

Conforme dcierinim» t> Ariijjo 2' da Lei 9.452/97. NOTIFICAMOS aos partidos políticos
auR sindicatos de IrabalKadores c as entidades empresarbis, que. o município de Pato Branct
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PLANALTO

t>R£l

RESULTADO DE INEXIGIBÍLIDADE

INEXIGiBIUDADE N® 002/2012

O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO na forma
do art 25. da Lei 6.666/93 e suas atteraÃ es posteriores, optou pela inexígibtiidade de
licitação a despesa abaixo especificada
OBJETO ContrataÁâo de empresa para prestaÁâo de serviÁos de pronto atendimento 24
horas de urgi nciaseemergi ncias apaclentes referenciados das Unidades de Saide ou
demanda direta residentes no Município de Ptanaito/PR
EMPRESA Hosprtai Nossa Senhora de Lxiurdesde Planalto Ltda.
QUANTIDADE 10(dez)me5es
VALOR RS 300.000.00 (trezentos mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2013
DATA 08 de marÁo de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOU/IOLOGAÇÀO E ATO ADJUDICATÓRiO

CONVITE N® 004/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8666/93. faz satier aos

interessados que realizou abertura de documentos e propostas de pregos referente edital
CONVITE N® 004/2013 deacordo com o abaxodescnto
OBJETO Aqji5i4so tie miaocomputadores. destinados a Secretaria de Educa/iâo deste
Município de Planalto
EMPRESA Rílne Teiecom Ltda

QUANTIDADE 10 (dez)
VALOR TOTAL RS 7 835,00 (setemil e oitocenlose trinta e cínco reais).
DATA. 13 demarÁode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO N» 015/2013

INEXIGIBIUDADE N" 002/2013

DATADAASSINATURA 08 Oe marÁoOe 2013

CONTRATANTE Prefeitura Municipal òe Planatto/FMS
CON TRATADA H ospital Nossa Seníiora de Lourdes de Planalto Ltda
OBJETO. PrestaÁâo de servlÁos de pronto atendimento 24 horas de urgi nelas e
emergi ncias a pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda direâ.
residentes no Município de PianaitcVPR. inciundo consuilas. exames labcfatonais.
exames radiológicos de tórax, membros infenores e supetiaes. curetagens transfusi es
de sangue administraÁâo de medicamentos observaAão até 24hs. e todos os demais
procedimentos decorrentes doatendmentode urgi neta e emergi ncia
VALOR TOTAL RS 300,000,00 (trezentos mil reais).
PR/\ZO DE EXECUÇÃO. O prazo correspondente para a execuÁão dos servíÃB será de
10 (dez), meses, com início previsto para o mi s de marÁo/2013 e término previsto para
dezembro/2013.

PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 016/2013

CONVITE N® 004/2013

DATA DAASSINATURA. 13de marÁOde 2013
CONTRAT/VJTE. Município de Pianatto
CONTRATADA RllneTeleccíri Lida.

OBJETO. AqiJisi^ de microcomputadores, destinados a Secretaria de EducaÂão deste
Município de Planalto.
'ANTIDADE 10 (dez).

^lOR TOTAL RS 7.835.00 (sete mil 8 oitocentos e triría e cinco reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

PREFErrURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N." 33/2013.

CONTRATADO ALVES E SARTOR LTDA-ME

CNPJ N® 07 724 523/0001-20.

OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLOGICO.
ORIGEM Pregão Presenciam® 05/2013
VK^NCIA 10 (dez) meses
VALOR TOTAL. RS 6.258.75 (seis mil. dieenlos e sessenta e oito leais e setenta e cinco
centavos)
As despesas decorrentes desta LicitaÃão correrão pela seguinte dotaÁâo orÃamentárta:

3S0 30 10 00a3-MiC«rislC>A>f(SlCGico. | 00333-Saíd*-RwBki Vlnximi {EC 2»1» -1! «)

23SD 3D10 00 00-MK»iilOaenalggt 004Se-MenAte Bales

Pianchíta 18 de macio de 2013.
\RCC6 MICHELON

^^reíeitoMunicipai

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.® 34/2013

CONTRATADO ECO FARMAS-COMÉRCIODE MEDICAMENTOS LTDA-ME.
CNPJ N® 85 477 586/0001-32.

OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
ORIGEM. Pregão Presencial n.® 05'2013.
VIGÊNCIA 10 (dez) meses.
VALOR TOTAL RS 7 444 60 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro leais e sessenta
centavos).

As despesas decorrentes desta LJcítaÃâo correrão pela seguinte dotai^o orÁamentáría.

3390 30 1009 00-MstsrsfOãcrldógice 00303-SlúSS-RBCSia VnculMS* lEC. 29DD-1£%).

3 3 90 30 1000 00-MtUri*t04erldósloe | a0499-Ai«fV4cBáics

Pranchtta. l8demarA}de20l3

MARCOS MICHELON

Pieleito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

COfJTRATOADMINISTRATIVO N ® ^/2013

CONTRATADO FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL' GIGOS LTDA
CNPJ N® 10633 441/0001-84

OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
ORIGEM. Pregâ) Presencia n.° 05/2013
VIGÊNCIA. 10 (dez) mis.
VALOR TOTAL RS 7 017.72 (sete mtl, dezessete reais e setenta e dois centavos)
As despesas decorrentes desta LicitaÃão correrão pela segunle dolaÃão orÃamentáiia'
Doia; ES

21 <0 33S0 30 10XI0i33-KM«tlilO<crtotÍ9Ía>.

2190 33 3] 3) lOOOOO-KlaBrálCsene^M

00303-S>údi-R*ce«a l^f^UasslEC 2930-1!«)

00<9S - Ba

Pranchita, 18 demarÃo de 2013.
MARCOS MICHELON -PrefeitoMunicipal

EXTRATO DE CONTRATO

CCWTRATO/UDMINISTRATIVON » 36/2013

CONTRATADO. ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOL' GICCS E HOSPITALARES

LTDA.

Cr^PJ N® 06.194 440/0001-03.

OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERl/M. ODONTOLOGICO.
ORIGEM Pregão Presencia n.®05/2013
VIGÊNCIA i0(0ez)meses.
VALOR TOTAL. RS 30 208.56 (trWa mtl, duzentos eoito reais e cinqüenta eseis centavos).
As despesas decorrentes desta LicitaÃão correrão pela seguinte dotaÃão orÃamentária.

33.90.30 lOOO.OO-htetsilaJOOcntolágiao. 00303-Ssúot -RccaUs WrciJMa lE C ̂ DO-15 S)

33 90.30 10 0000-Matatf Cecndcgics 00495-AlaiMeEé»

Pranchita. 18 demarÃo de 2013. MARCOS MICHELON - PrefeitoMunicipal

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

UCITAÇÂO - MODALIDADE. PREGÃO PRESENCIAL n ® 07/2013.
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) QUE DISPONHA DE
PROFISSIONAL(ÍS) PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPOEIRA, TEATRO E MÚSICA
PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E
ESPORTE DO MUNCI^IO.
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA. porinteimédode seuPfegoeifD designado pela Portaria
n® 04/2013. toma público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO do procedimento llcitatório
em epgrafe. nos termos da Lei n ® 10.520/02 e. subsidariamente. da Lei n.° 8 666/93, as
seguintes empresas'
CELOMAR DE ARAÚJO GRAEFF 62831747953. CNPJ n® 16 492 859/0001-03.
vencedaa do rtem 03 do lote 01. totalizando o vaor de RS 12 000 00 (dcee mil reais).
JACKSON DA MOTTA SALVADC«l 71765875900.. CNPJ n® 17 558.703/0001-32

vencedaa do Item 02 do lote 01. totalizando o valor de RS 10 000.00 (dez mil reais),
M/WÍIA ANTUNES BITENCORTE CIA LTDA., CNPJ n® 12.370.660/0001^3. vencedora

do riem 01 do lote 01. totalizanoo o valor de RS 15 000.00 (quinze mii reais)
Pranchita, 18 demarÃo de 2013.
Anlonio Joei Padlha - Pregoeiro

PREFEtTURA

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N* 021/2013- PMR

MODALIDADE Pregão Presencial do Cpo menor preÃo
OBJETO' Contratado de empresa especializada para presiaÃão de servlÃos de
iranspoile. tratamento e disposição final dos resíduos urbanos em aterro especifico.
Incluindo a disponibillzado deOi (um)conti inernaEsbÃão de Transbordo de Resíduos
- ETR do Município de RenascenÃa-PR e serviÃos de coleta mensal, transporte,
tratamento e (Ssposição final em aterro especifico de 02 (dois) tambores de resíduos
induslnâs gerados na Pátio de Máquinas do Município.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES, das 08:30 às 09.00 do dia 28 de

marÃD de 2013. no Departamento de Compras e LicitaÁ es. da Prefeitura Municipal de
RenascenÃa. ã Rua Geiúiio \^rgas. rf 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS das 09.01 do dia 26 de marÃo de 2013 junto a sala de
reunli es da AdmimstraÃãona Prefeitura Municipal de RenascenÃa-PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura
Municipa. no endeeÃo Rua Getúlio Var^s n® 901, Centro, Fone (46) 3550-8300
(Prefeitaa) / 3550-8316 (Departamento de ücítaÃi es) RenascenM. Estado do Paraná
de 2* a 6® feira nos horários das 08 30 as 11 30 e das 13 30 as 17 00 horas, onde

poderão ser consultados e adquiridos graluitanente. e pelo slle www.renascencaprgov
br.

INFORMAÇ' ES infoimaÃies e esclarecimentos adiciorâls. no endereÃo e telefone
acima citado.

RenascerÃa. I5demarÃode20i3.
LUCIANAA MORCELLI LOCHS-Pregoeira
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