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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO Xll

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão PresencialNo 2412014 - SRP

_(nome da empresa
ono

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatorio Pregão Presencial No 2412014, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data, ....

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

ü
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ANEXO Xl!l

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o / - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÃo PRESENcIAL No 2412014- PMNSB

o wtutttcipto DE NovA SANTA eÁnaane, com
personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-
60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara -
Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G.

inscrito no CPF sob. o no .................., doravante denominado Órgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N" 10.520/02, N'8.666 de 211A6193 e suas
alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto Municipal no 04112009 do dia

0410912009, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial No

2412014 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para

contratação de empresa prestação de seruiços médicos, conforme especificado,
oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORN EC EDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
Detentora da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os
quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de empresa
prestação de serviços médicos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital
de Pregão Presencial No 24t2014 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgão

Gerenciador não se obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem

nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para

contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,

reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA - ESPECIFTCAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRA . DA UGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
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As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentá ria : <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dozel meses, a contar da
assinatura do mesmo e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipoteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora,
neste caso, o contraditorio e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de ptazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditorio e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatorio;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços,
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRrcAçÕes oe DETENToRA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a. &
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- Prestar os serviços adjudicados estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;

cLÁusuLA otrAVA - Do LocAL DA PRESTAçÃo Dos sERVtÇos.

Os Serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua: João
Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa BárbaralPr, por profissional devidamente habilitado
em dias a ser determinado pela propria secretaria.

Parágrafo único - As despesas de viagem e com refeições dos Profissionais correrão por
conta exclusiva da empresa contratada.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO
Oo prazo para início da prestação de serviço será de ate 05 (cinco) dias, contados a partir da
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do REcEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente
o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatorios ou outros
documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo
O preço cotado será pago mensalmente, até o 10o dia útil subseqüente à prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão Negativa de
Debitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na

existência de debitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por
parte da Detentora da Ata, iniciando-se novo ptazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito
bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O

Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante
vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 24120í4 - PMNSB.

Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.
A Detentora da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e

do FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via
internet.

CLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA - DAS coNDtcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A Detentora da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

046
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- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

cLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DAS sANÇÔEs ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no
artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n" 04í12009, ao
critério da Administraçáo.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os "l.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrêr as

seguintes sanções, a cÍitério da Administraçáo, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da

reparação dos danos causados à Administração da PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será
aplicada nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade;
r Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no

prazo estabelecido na Lei de LicitaÇões, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento

da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia em atraso na prestação dos
serviços, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela
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detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação, por prazo de até 05
(cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
adminislrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à inteÍrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Municipio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as paÍtes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
16.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiçôes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuÍzo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉctMA sExTA - DAS DrSpOSrÇOeS prruers

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 2412014 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiÇões constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologagão do resultado
desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
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contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

GLÁUSULA DÉCIMA sÉImn . Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a Detentora da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de........

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Orgão Gerenciador

< FO RN ECE DOR. CONTRATO#T&NOM E>
CNPJ:

Detentora da Ata
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pelo Prefeito Municipal Senhor ERNESTO ALEXANDRE BASSO,
brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade RG no 6.745.8044
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n0 878.814.469-00
CONTRATADA:ODILON COMERCIAL DE TUBOS PARA ESGOTO LTDA
EPP pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Jalbas Alves no672,
Vila Santa lzabel, Cidade Maringá, Estado do Paraná, inscÍita no CGC/
MF sob no81.700.866/0001-07 neste ato representada por seu diretor (a),
Senhor Daniel Frencisco da Silva - CPF 618.744.269-53
OBJETO:EXECUÇÁO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA OE ESCOLA NO
AMBIÍo Do PRoGRAMA NACIoNAL DE REESTRUTURAÇÃo E
APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA OE EOUCAÇÃO
INFANTIL - PROINFÂNCIA - NO MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA
COLINA - PR. Rocursos: FNDE -Fundo Nacional De Desenvolvimento
Educacional, Númêro do Termo de Convênio N" 700028/201 0
VALOR:336.317,58 (trezentos e trinta e seis mil e trezentos e dezessete
reais e cinquenta e oilo centavos)
vtcÊNcn:De 29t04t2014 Até 29t0412015
DOÍAçÂO:
1'11.06.01.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00 404.06.01.1.001.4.4.90.51.00.00.
00.00
FORO:ASSAi. PARANÁ
OATA DA ASSI NATURA:Z9 I 04 I 20 1 4
PREFEITO:ERNESTO ALEXANDRE BASSO

R$ 2r6,00 . 38808/2014

EXTRATO DO CONTRATO
INS'I'RUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N'3 I /20I4

TOMADA DE PR.EÇO N'02/2014
PROCESSO ADI\,I INISTRATIVO NO I4l20 I.I

CONTRATANTE:MUNICíPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, iNSCTitO

no CNPJ/MF sob n' 75.827.204i0001-08 com scde à Av. Pamná, 276, nesta

cidade, aqui representado por seu Prefeito, neste ato teprcsentâda pelo Prefeito
Mmicipal Senhor ERNESTO ALEXANDRE BASSO, brasileiro, casaclo,

portadoÍ da Carteira de ldentidade RG n' 6.745.804-4 SSP/PR, inscrito no CPF/
I\,ÍF sob o n' 878.8 I 4.4ó9-00
CON'IRATADA: LORENA & DALLAMUTA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.

inscrita no CNPJ/MF sob o no.78.4ll.l13/0001-77, com sede na Cidade de

Cornclio Procôpio PR sito a Avcnida XV de Novcmbro, l8l - Condomínio Ccntro
Comercial llha Porchat, sala 45 - 4'andar. neste ato represeniada por seu Olavo
Ceneroso Lorena
OBJETO: construção civil para exccuçào das obras de engcnharia com vistâs

à constÍuçào de unra UNIDADE SAUDÉ DA fAMlLtA (USF)TIPO l. nestc

municipio de Nova Anréricu da Colina - Pr Recursos: Termo rle Adesào 004/201 3

APSUS
VALOR: R$521.27ó,99 (quinhcntos c vintc c dQis mil c duzcntos c sctcnta c scis

Íeais e rov€nta e [ove centavos).
vtGÊNCIA: De 2gtO4tZOt4 Até 29iO4:ZOl5
DOTAçÃO:
391-07,02- 1.0094.4.90.5 1.00.00.00.00-4.4.90.5 1.0 1.07.00.00

383-05.02-2.0 I 34.4.90,5 1.00.00.00.00-44.90.5 1.0 1.07.00.00

FORO:ASSAi . PARANÁ
DATA DA ASSI N ATU RAt29 I 04 120 I 4
PREFEIT0:ERNESTo ALEXANDRE BASS0

R§ 192,00.38809/2014

ORDEM DE SERVIÇO N"001/2014

LtctrAÇÁo: ToMADA DE PRf,Ço 002t2014

O PÍcfcito Municipal dc Nova Anrérica da Colina. no uso tlc suils aúibuiçõcs lcgais,

tendo em vista o contido no processo I 4/20 I 4 e processo administrativo n'I 4/20 I 4,

AUTORIZA a empresa abajxo indicada a executar os serviços constantes no objeto

abaixo discriminatlo, de conlbmidade com o pÍeço aprcsentado em sua proposta

de preços, objero do CONTRÂTO N"-11/2014, firmado com esta Pret-eitura,

originário do Edital Tomada de Prelo acima referenciado, o qual jmlamente com

as condiçÕes cstabelecidas no ContÍato, passam â fâzer Parte integrante desta

Ordem de Seftiço. OBJETO DO CONTRÂTO: construção civil para execução

das obras dc engenharia com vistas à constÍução de sma UNIDADE SÁUDE

DA FAMILIA (USF)TIPO I, neste mmicípio de Nova América ü Colina - Pr

EMPRESA: LORENA & DALLAMUTA CONTRUÇOES CIVIS LTDA CNPJ;

78.4ll.lll/0001-77 - VALOR DA CONTRATAÇÃO: Os scruiços contmtados

deverão ser exsutcdos pelo regime de enrpreitada, pelo valor de R§522.27ó,99

(q[inhentos e vinte e dois mil e duzentos e seteotr e seis reâis e noveots e nove

centovos). CONDIÇí]ES DE PACAMENTO: Os pagamentos scriio efctuados

em moeda correnle nacional, com a aprescntação das t'aturas mrrespondentes ás

nredições dos seniços exmutados, desde que devidamente aprovadas e atcstadas.

PRAZO: Os s!'niços dcverão ser executados no prazo máximo de 2.10 (duzentos

e qusr€trta) dias, coutados â paniÍ da públicação ú ordern de sen,iço. DAS

DESPESAS: As dsspesas decorente da presentc Ordcm dc Serviço corerão á

conra da: DoTAÇÀo oRÇAMENTÁRlA
393-{r7,02- 1.0094.4.90.51.00.00.00.00-1.4.90.s 1.0 1.07.00.00

383-05.02-2.013-4.{.90.51.00.00.00.00-44.90.51.0r.07.00.00
Dota De Expediçâo E Assinatura:

Nova América da Colina.29l04l2014
Emesto Alexandre Basso

Prel'eilo Muricipal de Nova América da Colina

olaYo Generoso Lorenâ

Representmte

R$ 240,00 - 38E38/2014

DiaioQpglALParana
4'Íeira | 30/4br2014 - Edição n0 9196 4l

ORDEM DE SERVTÇO N'00at2ot4
LrcnâÇÃo: ToMADA DE PREÇo 003/2014

0 Pretbi«r Muioipul de Nova America da Colina, no uso tle suas atribuiçÕes legais,

tendo em vista o contido no processo 27l20 l4 e pÍocesso adnrinistrativo n'2712014,

AUTORIZA a empresa abaixo indicada a executa, os serviços constantes no objeto
abaixo discriminado, de conformidade com o preço apresentâdo em sua proposta

de preços. objelo do CONTRATO N"30/2014, lilmado com esta Pret'eitura,

originário do Edital Tomada dc Prcço acima rcfcrcnciado, o qual jutamcntc com
as condiçôes estâbeleÇidas no Contrato. pâssam â fazer parte iotegÍante desta

Ordcnr dc Scniço. OBJETO DO CONTRÂTO: cxecução das obras dc cngcnharia
para a continuaçào de construção e reforma de escola no âmbito do progrâma

nacional rle reestrutmção e aparelhagem da retle escolar pública de erlucação

infantil - proinlãncia - no município de Nova America da Colina - Pr EMPRESA:

ODILON COMERCIAL DE TUBOS PAR.A E§GOTO L'I'DA EPP pessoa

juitlica rle direito privado. sita na Ru Jalbas Alves n'672. Vila Santa lzabel,

Cidarlc Maringá, Estado do Paraná, inscrita no C(iClMF sob n'8 L700.8ó6/000 I -

07 ucste utrr repÍcscntâda poÍ seu diÍetoÍ (a). Serüor Daniel Frmcisco da Silva

- CPF 61tJ.7.14.269-53 - VALOR DA CONTRATAçÀO: Os scrvrçtrs contratados

deverào ser executados pelo regime de empreitada, pelo valor de RS336,317,58

(trezentos € trintà € s€is mil e trezentos e dezessete reais e cinquentâ e oito
centavos). CONDIÇÔES DE PAGAMENTo: os pag,amcntos scrão cfctuados

em moeda corente nacional, com a apresentação das frturas corespondentes às

medições dor serviços exmutados, desde que devidamente aprovadas e atestadas.

PRAZO: Os seruiços deverào ser executados no prazo máximo de 240 (duzen(os

e qüarento) diâs. contados â paíir dâ publicação da ordenr dc seruiço. DAS

DESPESAS: As despesas deconente da preseÍÍe Ordem dc Serviço correrão á

conta da: DoTAÇÀO ORÇAMENTÁRlA
ll1.06.01.1.001.4.4.90.51.00.00.00.00 404.06.01.1.00t.4.4.90.51.00.00.00.00

Data De Expediçào E Assinatm:
Nova América da Colina,29l04l20l4

Ernesto Alexandrc Basso

Prefeito Municipal dc Nova Amórica da Colina

Daniel FÍancisco da SilYâ

Representante

RS 264,00 .3E85220r4

I rova PRtrrA Do rculÇu

NOVA PRATA DO IGUAçU
AV|SO OE LTCITAÇÃO

TOMADA DE PREçOS No 005/2014.
O Município de Nova Prate do lguaçu -Pr, toÍna público que realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo critério de Menor Preço
Global, às 09:00 horas do dia 16/05/2014, tendo como obieto a execuçáo
de 6.142,50 m2 de pavimentaÇão com serviços de terraplenagem,
drenagem, meio-Íio de concreto, base de colchão de argila, reveslimento
com pedras irregulares e placa de obra, conforme Convênio no 67412013

- SEDU / PARANACIDADE. Outras informaçoes poderão ser obtidas
atravás do Departamento de Licitação do Município.

Nova Prata do lguaçu - Pr, 28 de abril de 2014.
Janete de Castro

Presidente C. P L.
R$ 96,00 - 3E3í9/2014

I xoua sÁNzra sÁnnana,

AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÂO PRESENpTÀL N'24/2014 - SRP
Objelo: Cootrâlaçilo de empresa para prestaçüo de seniços médicos.
Tipo: Menor prcço, por item.

Recebimento Envelopes: Até às I 3:30 horas do dia I 5i05/20 I 4.

Inicio do Pregão: Dia t5/05/2014. às l4:00 horâs,
Preço Máximo: R$ 373.920,00 (trezentos e setents e trôs mil, trovffentos e

vitrte reris).

|4[C5g$Í lp,1|115Sl: poderão ser obtitlas sn hoÍário de expediente na

Prefeitum Municipal de Nova Sanla Bárbam, sito à Rua Vv?lfredo Bittencouí de
Moraes no 222, pelo Íbne: 43-326ó-8100, ou por email: licitacao@nsb.lrgor'.br
Site www.nsb.pr.gov.br
Nova Santo Bárbarc, 29 /M/20 I 4.

EduâÍdo Montânher dc Souza
Pregoeiro
Portâria n" 05ó,'20 I I

Rt 9ô,00 - 3896í/20í4

&
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DECLARAÇÃCI nE PLENo ATENDIMENTO AOS RESIJ|SITOS DE !-tA,HLITAÇÃo

Prezados §enhores.'

A empresa ll,l. C. C. CAVATCANTE - CLlnülCA MEDICA - ME, inscrita no CNFJ no

18.078.926/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Maurício Cesar Cantoni
Cavalcante, portador do RG no 1.941 .023-4 e do CPF no 788.634.067-15, declara que
"Atende Plenamenúe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do

aftigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara, 15 de maio de 2014

Mauríeio nte
Empresa - TE - CLINIICA MEDICA - ME

RG no

067-1 5

&



p

ANEXO XI

DEGLARAÇÃO DE REGUI.ARIDADE FISCAL

Pregão Presencial No 2412014 - SRP

A enrpresa M. C. C. CAVALCANTE - CLINICA MEDICA - ME, inscrita no CNPJ no

18.078.926/0001-65, estabelecida na Rua João Jurandy de Moraes, no 360, Centro- f'lova
Santa Bárbara - PR, licitante no certame acima destacaclo, promovido pela Frefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-
assinado, Sr. Maurício Cesar Cantoni Cavalcante, portador do RG no 1.941.023-4 e do
CPF no 788.634.067-15, que se encontra em situação regular perante as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a
todas as demais exigências de habilitação constantes do edital proprio.

Nova Santa Bárbara, 15 de maio cle 2A14.

Maurício C nte
Empresa - M. - CLINICA MEDICA - ME

RGnol
CPF -15

0s4

&



Minfütêno 0o Desenvolvimento, lndústria e ComéÍcio ExterioÍ REQUERIMEdo Desenvolvimento da Produçâo
Nacional de do Comércio

soB
Protocclo:

RESArilc 05t

$
Nc

,..Yurlo/on /2013
, DE 08tc4t2c1l/nd//»

.//

't4

SEBASTIÂO MOTTA
SECRETARIO GERAL

&

NúMEÂo DE tDENTtFTcAÇÁo oo REcrsrRo oÉ EMpREsa. NrRE oA 6EoE NIRE 0Â FILIAL (píôonúoí smonlc s llo íríorlnto r íilie0

NoME OO EMPRESÁR|O (Mdoto m gDÍovlduras)

MAURICIO CESAR CANTONI CAVALCANTE

Brasileira
NACIONÀLIOAOE

Divorciado (a)
ESTAOO CrVrL

MX FN
sExo REGIME OE BENS (s egodo)

(m!o)

APARECIDA CANTONI CAVALCANTE
FILHO OE (mi)

GERALDO VIRIATO CAVALCANTE

NÀSCIOO EM (d.tô do nosmônto)

14-03-1963 SES P PR

ôúmoro UF (númoro)

1.941.023-4 788.634.067-1s
EMANCIPACIO POR (lom8 ds omencip.çao - 3monl. no o$ ó. mcnoo

F.UA DOUTOR ELIAS CESAR

oOMICTLIADO NÂ (LOGR^DOURO - tua. tv, otc.)

140
NÜMERo

COVPLÉMENTO

;?:c 4 02

AAIRRO / OISTRITO

CAIÇARAS 86015-640
c€P

i,ondr ina PR

!ruNrciPro UF

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná:

côorGo oo aÍo

080
oEscRrÇÂo oo AÍo

I NSCRI ÇAO

côorco oo EVENTo

3r5
oEScRlÇÀo oo EVENTo

ENQUADRAMENTQ MI CROEMPRESA
coorco 00 EvÊNÍo oEscRrÇÁo oo EVENTo CÔOIGO DO EVENTO DEscRrÇÁo oo EvENÍo

M.C.C. CAVAI,CANTE - CLINICA MEDICA

NÔME EMI)RESRIÀL

LOORAOOURO (ru0. !v. olc.)

RL]A JOAO JURANDY DE MORAES 360
NUMERO

86250-000
cePCOMPLEMENIO BAIRRO / OISTRITO

CENTRO
coinep eLErnôuco (E-ueru)

NOVA SANTA BARBARA Bras i f
MUNrclPro PAlsUF

PR

VALOR OO CÂPITA( . RI

5.000, 00
VÂLOR OO CAPIÍAL (rpí oí6nso)

(Cinco mil reais)
côorco oE AÍrvro^oE
ÉcoNôMlc^

(CàIAE Fisl}
Allvi,Jodo pÍlncipal

8305-0/3
Âlryidades §€cundári8§

ATIVIDADES DE CL]NICA MEDICA RESTRITA A CONSULTAS

oEScRrÇÀo oo osJEro

\
{
1

\

OE NO CNPJ TR NEFERÊNcrÀ
NIRE ontsílor

oE sEoE ou oE F)gl-o54urqgl-],í

I

OAÍA OE

0B-04 -201.3
ÂSSINATUM OÂ FIRMA PELO

L--l l, t -./--/ (-
(ou pol0

I r..:

08-04 -2013
ASSINATURA ÂsslNÀTURA oo EMPR€sÁRro

DEFERIDO.
PU

l_r,i. 
.:-a. C?s/^Lc^ltTH - cLINIC^

Ongâo ool$í

CODIGO OO MUNIÇlPlO-;,. I
{Uro dr;JunU Comg.çlrll , ...

CODIôO DO [4UNlClPlO ]

(Uso da J!ntd CofirúídêJ)
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CA

Etiqueta de registro

SEBASTIAo MoTTA
SECRÉTARIO GERAL

\

a

t-
a aaa a .: i ;05€

Ministério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Çomércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

n

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

O Empresário M. C. C. ÇAVALCANTE - CLINICA MEDICA, estabelecido na RUA
JOAO JURANDY DE MORAES, 360, CENTRQ, NOVA SANTA BARBARA, PR, CEP: 86.250-
000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra na condiçâo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 1411212006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

LQNDRINA - PR, OB de Abril dê 2013

MAURIC

Para uso excl uslvo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM

E

,latlr
lntonio Crrrlos Oiirrr i ( t'u

RG 1 0i)2 51'tr r'rr' iffiffi

MEDICA

GONTXE
'i

''iti ,u... *.,

dtú1'a

&

http ://www. dnrc. gov. br/Servicos_d laracaolv{E.php 08104120t3

)

08t04t201

d

f,r
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DECLARAÇÃo COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COM0 MTCROEMPRESA
OU EMPRE§A DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 2il2$14- SRP

Declararnos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa M. C. C. CAVALCANTE - CLINIGA MEDICA - ME, inscrita no CNPJ

no 18.078.926/0001-65, esta enquadrada na categoria Microempresa, bem como não está
incluÍda nas hipoteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.

Nova Santa Bárbara, 15 de maio de zAM.

í

Mau
E

RG

-c MEDICA - fu18

067-1 5

Gesar

w

t





CLIt\/lAS
Hospital e Maternidade

Santa Rita de Assai Ltda
Fone: (4313262-1123 - Fax: (43) 3262-2248 CNPI77.56L.934/000r-27

ANEXO X
CARTA DE CREDENCIAMENTO

058

@

A
pREFETTURA Do vtururcipto DE NovA sANTA BARBARA - pR
Comissão Permanente de Licitação.

5-,:! ;ç

REF. pnecÃo pRESENcTAL N.o 24tzo14 - sRp

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA.,
CNPJ/MF n.o 77.561.934/0001-27, sediada à Rua lVlanoel Ribas n.o 1530, Centro, no
município de Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86220-000, neste ato representado por
seu sócio administrador OSVALDO KAZUSHIGUE YANO, brasileiro, casado (Regime
de Comunhão Parcial de Bens), Médico, residente e domiciliado no município de Assaí,
Estado do Paraná, à Rua lVlanoel Ribas n.o 1.255, Cep: 86220-000, portador da
Cedula de ldentidade Civil RG. n.o 774.211-SSP/PR e CPF. no 318.562.509-97,
CREDENCIA o Sr. FABIO DE MORAES POLONIA, portador da Cedula de ldentidade
Civil RG. no 10.132.883-0-SSP-PR, CPF no 047 505.509-81, residente e domiciliado à
Rua Barão Antonina no 975, Centro, municÍpio de Jataizinho-Pr., Telefone:- (0a3) 3262-
3207, para representá-la perante o [Vlunicipio de Nova Santa Bárbara em licitação na
modalidade Pregão Presencial No 2412014 - SRP, para eventual contratação de
empresa prestação de serviços médicos, podendo formular lances, negociar preços
e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclursive interpor e desistir de recursos
em todas as fases licitatorias.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assaí-PR, 0B de tVlaio de 2

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA
OSVALDO KAZUSHIGUE YANO

Sócio - Administrador
RG. n.o 774 211-SSP/PR
CPF n.o 318.562.509-97

Tt.sot e34/ooot -27

I
HOSPÍT#,L E m.ÊrTEr'{}ilDA0§
SANTA R'TÂ BH ASSAÍ LTDA.
Rua Manoel [titras,n"l 5JO
Centro CEP 86 220-000

I Assaí PrE

llrra bas, C.rixa Postal:93 Cep: 86220-000 Assaí Paraná



I

em
Reconheço por

no 548 - Centro - Fone.
9Poua. Ls7X3, Contnole:

ô591 84" Dou fé
12 de maio de 2014.

da

de OSVALDO
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no

Tahelionato Mello

HOSPITAL E MATERNIDADE SÁNTÁ RITA DE ÁSSA Í NOA
oÉcrnna RureReÇÃo uo courMro socnl

NIRE n.o 4í 2.0002245-1 C.N.P.J. n.o 77.561.934/0CI01-27

o
ANTONTO YUJI OIKAWA, brasileiro, casado (Regime de Comunhão Universal F I

Bens), Médico, residente e domíciliado no rnunicípio de Assaí, Estado do Paraná,

à Rua Manoel Ribas n.o 469, Cep: 86220-000, portador da Cédula de ldentidade

Civil RG. n.o 1.334.155-SSP/PR e CPF. no 040.687.108-64; OSVALDO

KAZUSHIGUE YANO, brasileiro, casado (Regime de Comunhão Parcial de

Bens), Médico, residente e domiciliado no municÍpio de Assaí, Estaclo do Paraná,

à Rua Manoel Ribas n.o 1.255, Cep: 86220-000, portador da Cedula de

ldentidade Civit RG. n.o 774.211-SSP/PR e CPF. no 318.562.509-97,

FRANCISCO TETSUO ASHAKURA, brasileiro, casado (Regime Comunhão

Universal de Bens), Médico, residente e domiciliado no município de Assai,

Estado do Paraná, à Rua Chile n.o 3Bg, Centro, Cep: 86.220-000, portador da

Cédula de ldentidade Civil RG. n.o 797.487-SSP/PR e CPF. n.o 306.730.549-34; e

LEONARDO YOSHIO SATO, brasileiro, solteiro, nascido em 16/07/1986,

Estudante, residente e domiciliado no municipio de Jataizinho, Estado do Paraná,

a Av. Antonio Brandão de Oliveira no 707, Centro, Cep: 86.210-000, portador da

Cedula de ldentidade Civil RG no 9.040.933-6-SESP/PR, e CPF no 049.334.689-

90; únicos sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob a

denominação social HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAí

LTDA, com sua sede e foro à Rua Manoel Ribas, 1.530, Centro, município de

Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86.220-000, com seu Contrato Social

devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.o

412.0002245-1, por despacho em sessão de 05 de Maio de 1978 e última

alteração do Contrato Social registrado sob n.o 20131666347 por despacho

sessão de 19 de Março de 2013, inscrita no CÍ{PJ. sob n.o 77.561.934/0001

resolvem de pleno e mútuo acordo, alterar pela 10a (Decima) vez o seu Contrato

Social, modificar o seu contrato primitivo de acordo com as Cláusulas e condições
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Autentimçãc no Verso

Tahelionato Mello

HOSPITAL E MATERNIDADE SÁA/TA RITA DE ASS.AÍt
DÉCIMA ALTERACÃO DO coNTRATO SOCIAL

NIRE n.o 4'12.0002245-'l C.N.P.J. n.o 77.56í.934/0001-27r

CúUSULA PRIMEIRA - A sociedade que tem como objeto social a explor

do ramo de Hospital, fica alterado para:

DO MRANÁ

AR

s?

F Atividade de atendimento hospitalar

F Atividade de Apoio a Gestáo de Saúde

F Serviços Móveis de Atendimento a Urgências

F Serviços de Remoçáo de Pacientes

F UTI Móvel

(CNAE - 86.10-1/01);

(cNAE - 86.60-7/00);

(CNAE - 86.2í-6102);

(CNAE - 86.224t00) e

(CNAE - 86.21-6101).

cúusulA SEGUNDA - DA CONSOLTDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da

modificação ora ajustada e em consonáncia com o que determina o art. 2.031 da

Lei no 10.406/2.002, os sócios resolvem, por êste instrumento, atualizar e

consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as

cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando as

disposições da referida Lei no 1 0.40612002 aplicáveis a esse tipo societário,

passa a ter a seguinte redação:

ANTONIO YUJI OIKAWA, brasileiro, casado (Regime de Comunháo Universal de

Bens), Médico, residente e domiciliado no município de Assaí, Estado do Paraná,

à Rua Manoel Ribas no 469, Cep: 86220-000, portador da Cédula de ldentidade

Civil RG. no 1.334.155-SSP/PR e CPF. no 040.687.108-64; OSVALDO

KAZUSHIGUE YANO, brasileiro, casado (Regime de Comunhão Parcial de

Bens), Médico, residente e domiciliado no municÍpio de Assaí, Estado do Paraná,

à Rua Manoel Ribas no 1.255, Cep: 86220-000, portador da Cedula de

ldentidade Civil RG. no 774.211-SSP/PR e CPF. n" 318.562.509-97, FRANCISCO

TETSUO ASHAKURA, brasileiro, casado (Regime Comunhão Universal de

Bens), Médico, residente e domiciliado no municipio de AssaÍ, Estado do Paraná,

à Rua Chile no 389, Centro, Cep: 86.220-000, portador da Cédula de ldentidade

Civil RG. no 797.487-SSP/PR e CPF. no 306.730.549-34; e LEONARDO YOSHIO

SATO, brasileiro, solteiro, nascido em 16/07/1986, Estudante, residente e

domicil no município de Jataizinho, Estado do Paraná, a Av. Antonio Brandão

portador da Cédula de ldentidadedeO o 707, Centro, Cep: 86 2'i0-000

#
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Tabelionato hlello

HOSPITAL E MATERNIDADE SÁNTA NTA DE ASSAÍr
oÉctrvll elreR.aÇÃo oo §_onrRaro soctlu

NIRE n.o 4í 2.0002245-1 C.N.P.J. n.o 77.561.934/0001-27

Civil RG no 9.040.933-6-SESP/PR, e CPF no 049.334.689-90; únicos

componentes da sociedade empresarial que gira sob a denominação social

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAÍ ITOA., com sede e foro à

Rua Manoel Ribas, 1.530, Centro, município de Assaí, Estado do Paraná, Cep:

86.220-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial

do Paraná sob NIRE n.o 412.0002245-1, por despacho em sessão de 05 de Maio

. de 1978 e última alteração do Contrato Social registrado sob n.o 20131666347

por despacho em sessão de 19 de Março de 2013, inscrita no CNPJ. sob n.o

77.561.9341000í-27, resolvem de pleno e mútuo acordo, consolidar o seu

contrato primitivo de acordo com as Cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLAUSUIÁ PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSA| UTOA.-

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede à Rua Manoel Ribas n.o

1.530, Centro, município de Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86220-000.-

CLAUSUTA TERCEIRA - O objeto social a exploração do ramo de:

P Atividade de Atendimento Hospitalar (CNAE - 86.10-1/01);

) Atividade de Apoio a Gestão de Saúde (CNAE - 86.60-7/00);

F Serviços Móveis de Atendimento a Urgências (CNAE - 86.21-6102);

F Serviços de Remoção de Pacientes (CNAE - 86.224100) e

> UTI Móvel (CNAE - 86.21-6101)

CúUSULA QUARTA - O capital social e de RS-100.000,00 (Cem Mil Reais),

divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real),

integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos socios:

a) ANTONIO YUJI OIKAWA, com 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R$-

20.000,00 (Vinte Mil Reais), integralizados em dinheiro neste ato em moeda
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HOSPITAL E MATERNIDADE SÁ'VTA RffA DE ASS Aí L
oÉcrue elreRRÇÃo oo corurnaro soclel

NIRE n.o 4í 2.0002245-1 C.N.P.J. n.o 77.551.934/0001-27

R$-30.000,00 (Trinta Mil Reais),integralizados em dinheiro neste ato em moeda

corrente do País.

c) FRANCISGO TETSUO ASHAKURA, com 30.000 (Trinta Mil) quotas no valor

de R$-30.000,00 (Trinta Mil Reais), integralizados em dinheiro neste ato em

moeda corrente do País.

d) LEONARDO YOSHIO SATO, com 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R$-

20.000,00 (Vínte Mil Reais), integralizados em dinheiro neste ato em moeda

corrente do País.

CúUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Abril de

1.978, e seu prazo de duração é indeterminado.-

CúUSU[Á SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam

assegurados, em igualdade de condiçÕes e preço direito de preferência para

aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração contratual pertinente. -

CúUSULA SETIMA - A responsabili<jade dos socios é restrita ao valor de suas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital

{t, ?

SOCIO QUOTISTA QUOTAS CAPITAL=R$ PERCENTUAL
ANTONIO YUJI OI}(AWA 20.000 20.000,00 20%
OSVALDO KAZUSHIGUE YANO 30.000 30.000,00 30%
FRANCISCO TETSUO ASHAKURA 30.000 30.000,00 30o/o

LEONARDO YOSHIO SATO 20,000 20.000,00 20%
TOTAL 100.000 100.000,00 100%

socia

0

b) OSVALDO KAZUSHIGUE YANO, com 30.000 (Trinta Mil) quotas no valor

A
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HOSPITAL E MATERNIDADE SÁNTÁ RITA DE ASSA' L
DÉCIMA ALTERAGÃo Do coNTR,ATo SocIAL

NIRE n.o 412.0002245-1 C.N.P.J. n.o 77.561.93410001-27

CúUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe aos sócios ANTO n

YUJI OIKAWA, OSVALDO KAZUSHIGUE YANO, FRANCISCO TETSUO

ASHAKURA e LEONARDO YOSHIO SATO, com poderes e atribuições de

administradores, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em favor de

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis

da sociedade, sêm autorização dos outros sôcios.-

CúUSULA NONA - A sociedade é administrada por administradores, aquém

compete privativa e individualmente o uso da forma e representação ativa e

passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, porém, sendo-lhe vedado o seu

emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operação ou negôcios

estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos,

fianças ou caução de favor.-

CúUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro

de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administraçâo,

procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os

lucros ou perdas apurados. -

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão

administrado(s) quando for o caso.-

CúUSULA DÉclMA SEGUNDA - A sociedade podeÍá a qualquer tempo, abrir

ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por
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HOSPITAL E MATERNIDADE S TA RtrA DEAssaÍ t

oÉcrnrte ALTERAÇÃo Do coNTRATo socrAL
NIRE n.o 412.0002245-1 C.N.P.J. n.o 77.561.934/0001

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum aco

uma retírada mensal, a título de "pro labore", observadas as dispos

regulamentares pertinentes .-

CLAUSULA OÉCtfUn QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Não sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço

especialmente levantado.-

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que

a sociedade se resolva em relação a seu socio.-

CLAUSULA OÉCtfrln QUINTA - Os administradores declaram, sob as penas da

lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as

normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou

a propriedade.-

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento, juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor e

forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os

seus termos.-

Assaí - Pr., 12 de Julho de 2.0'13,-
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Tabelion ato trlello'

HOSPITAL E MATERNIDADE SÁNTÁ NTA DE ASS Aí L
D ct

NIRE n.o 4Í 2.0002245-1 C.N . n.o 77 .561 .934/0001 -27

Tjíiiui#$'

,',-ü;v.r.*k í/Á, /*b
ANTONIO LEoNARDó 
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-'--)/t ///'*"'|n/é-'-

-----
OSVALDO HIGUE YANO FRANCISCO TETSUO ASHAKURA

TESTEMUNHAS:-
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lL-r.'t-{ ll,.Q-',*;i";t

Cintia Hiromi Nanami

RG-4. 563.9274-SSP/PR.

lr4árcia Haruko Omori

RG-8. 555. 1 27-2-SSP/PR
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CLIIVIAS
Hospitat e Maternidade

Santa Rita de Assai Ltda
Fone: (43\ 3262-1123 - Fax: (43) 3262-2248 c NPJ 77 .561..934/ 0001'-27

ANEXO X!
DEcLARAÇÃo oe REGULARTDADE FrscAL

A
pREFETTURA Do tuururcÍpro DE NovA sANTA BARBARA - pR
Comissão Permanente de Licitação.

REF. pRecÃo pRESENcTAL N.o 24t2014 - sRp

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA.,
CNPJ/MF n.o 77.561.934/0001-27, sediada à Rua lVlanoel Ribas n.o 1530, Centro, no
município de Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86220-000, neste ato representado por
seu sócio administrador OSVALDO KAZUSHIGUE YANO, brasileiro, casado (Regime
de Comunhão Parcial de Bens), lVledico, residente e domiciliado no município de Assai,
Estado do Paraná, à Rua l/lanoel Ribas n.o 1.255, Cep. 86220-000, portador da
Cedula de ldentidade Civil RG. n o 774211-SSP/PR e CPF. no 318.562.509-97,
DECLARA, por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em
situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e [/unicipal, a Seguridade
Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação
constantes do edital proprio.

Por ser expressão da verdade, frrrnarnos o presente.

Assaí-PR, 0B de io de 14

HOSPITAL E MATER
OSVA

NI DE SANTA RITA DE ASSAI LTDA
KAZUSHIGUE YANO

Sócio - Administrador
RG. n.o 774.211-SSP/PR
CPF. n.o 318.562 509-97

Tt.sat "e3l/$ool -ff
HOSPITT:.fi_ fr ÊtrrJrHRF# D,q§§
SANTA Ft:TÂ Ot eSS;sí t-
Rua Manoel Í(rtras,n"l 5
Centro

r AssaíE

CEP

&,

Rua Manoel Caixa Postal: 93 Cep:86220-000 Assaí Paraná
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CLII\/IAS
Hospital. e Maternidade

Santa Rita de Assai Ltda
Fone: (43) 3262-1\23 - Fax (43) 3262-2248 c NPJ 7 7 .5 61..9 3 4/ 0001 -27

ANEXO V
DEcLARAçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Dos REeursrros DE HABrLtraÇÃo

A
pREFETTURA Do ruurutcÍpto DE NovA sANTA BARBARA - pR

Comissão Permanente de Licitação.

REF. pnecÃo pRESENcTAL N.o 24tzo14 - sRp

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE ASSAI LTDA.,
CNPJ/MF n.o 77.561.934/0001-27, sediada à Rua Manoel Ribas n.o 1530, Centro, no
município de Assaí, Estado do Paraná, Cep: 86220-000, neste ato representado por
seu sócio administrador OSVALDO KAZUSHIGUE YANO, brasileiro, casado (Regime
de Comunhão Parcial de Bens), [/edico, residente e domiciliado no município de Assaí,
Estado do Paraná, à Rua lManoel Ribas n.o 1.255, Cep: 86220-000, portador da
Cedula de ldentidade Civil RG. n.o 774211-SSP/PR e CPF. no 318.562.509-97,
DECLARA, sob as penalidades legais, que atende plenamente os requisitos de
habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de
17 de Julho de2002.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Assaí-PR, 0B d aio de 20

HOSPITAL E MATERNIDAD SANTA RITA DE ASSAI LTDA
OSVALDO KAZUSHIGUE YANO

Sócío - Administrador
RG. n.o 774.211-SSP/PR
CPF. n.o 318.562 509-97

Tt "sat "ç34/ooor -tr
HOS PÍÍAL ü §JlrtTEFtfdt üAD§
8A}.ITA RITÁ DE p.sSaí LTDÀ
Rua Manoel Ribzrs,n"l J
Centro CEP 86

1;arssaí

M
Rua Manoel Caixa Postal:93 Cep:86220-000 AssaÍ Paraná



Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 2412014

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV!ÇOS

CNPJ: 77.561 .934t0001-27 Fornecedor : FIOSPTAL EIIATERNIDADESANIA RIIA DEASSAILTDA.

Endereço : RUA Í\/ANOEL RIBAS 1530 CX. POSTAL 93 - CENTRO - ASSAUPR - CEP86220-000

lnscrição Estadual: ISENTO Contador: CINTIA HIROMI l',lAl\.lAMI

) Pag m '1

E-m ail : clires'l @ibest.com.br
Telefone: 433262-3207 Faxt 433262-3207 Celular:

Te lefone contador: 43 3262-127 4

Represe ntante : OSVALDO KAZUSHIGUE YANO

Endereço representante: RUA ÍVIANOEL RIBAS 1255

E-mail representantê:
Banco: 1 - BB

No ltem Descrição do Produto / Sêrviço

CPF: 3"18.562 509-97

CENTRO. ASSAí/PR - CEP 86220.000

Agência: 388-3 - BANCO DO BRASIL S A - ASSAÍPR

Qtde. Unid.

RG:774 211-SSP/PR

Conta:3186-0

Telefone re prese ntante :

Data de abertura:

Preço UnitárioPreço Máximo Marca Preço Total

Oo3 IVIEDICO COI\rt ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA

ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE SEGUNDA A SEXTA.FEIRA, SENDO 4 CONSULTAS
DrÁRrAS (20 coNSULTAS sErvANArs) sENDo ouE o MUNrcipro DrspoNrBrLrzÀRÁ
TRANSPORTE NUM RAIO DE ATE 6OKM, MEOICOS COI\,I FORMAÇÃO E INSCRIÇÀO NO
coNSELHo DA CATEGoRTA - cRM E ESpEctALtzACÀo E[il pEDTATRTA

12.00 À/ESE 3 500 00

HOSPÍTAL E TVIATERNIDADE SANTA RITA DEASSAI LTDA

cNPJ 77.561 934t0001-27

3.500.00

PREçO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DAPROPOSTA: ,

42 000. c0

42.000,00

42.000,00

Tt"sot.$Naool -27
HOSP!TII.[- E M,&.TEIr''NIDADE
sÀúrn Fír?,*. Liíi /rssAÍ urol
Riltr fularírogl Ribas'n"l 53O

Centro CEP 86.220{00
. Assai Fr
b

c
sPropcta- Versào: 1'1 3 1 13 30 15




