
PREFEITURA MUNICIPAL
01NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

rN EXTGTBTLTDADE DE LTCITAÇAO

No 212020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 12I2O2O

oBJETo: Chamamento Público no ',12020 para
credenciamento de estabelecimento clínica de
fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio
de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e
tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação
perineal com biofeedback e estimulação do assoalho
pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais.

TNSCRTç AO: De 2210412020 à 06/05/2020.

VALOR MAXIMO - R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e

oitenta reais).

DOTAÇAO
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2670;2680.
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL L.IL

02

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde N" 042t2020

PARA: Setor de Licitação DATA: 10/03/20

ASSUNTO: Credenciamento de atendimento e procedimento Fisioterapêutico.

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta solicitar a Vossa

Senhoria a Íealizaçâo de procedimento de credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia,

visando o atendimento êspecializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias

assistivas, especificamente: reabilitaçâo perineal com Biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou

outra técnica de exercícios perineais.

O presente pedido se justiÍica tendo em vista solicitaÉo de tratamento do menor Arthur

Felipe Martins de Lima, com diagnóstico de anismo, incontinência fecal, constipaçâo crônica, sendo que a

Unidade Básica de Saúde de Nova Santa Bárbara não conta com proÍissional com respectiva especialidade,

nem possui os equipamentos necessários para oferecer a terapêutica solicitada pelo especialista em

gastropediatria do Hospital pequeno PrÍncipê em Curitiba.

Segue anexo ao pedido, cópia do laudo médico e declaraÉo do profissional da
necessidade de tratamento do menor, bem como tabela de preço oÍicial praticada pelo Conselho Federal de
Fisioterapia, onde o custo médio para os procêdimentos sâo:

Quantidade de
consultas

Tipo de
PÍocedimento

Valor unitário Valor Total

ReabilitaÉo Perineal
c/ Biofeedback

R$ 150,00 R$ 2.700,00

32 sessôes EstimulaÇáo do
Assoalho pélvico

R$ 90.00 RS 2.880,00

As sessôes deverão ser feitas durante duas vezes por semana, no estabelecimento credenciado, por
proflssional devidamente habilitado com a especlalidade nêcessária.

Atenciosamente,

Miche
SecÍetári

de Jesus
al de Saúde

8(43 266.8100) CNPJ no 95.561.o8oioool -ôo

Recebido
Nome

1_
a)(r,o 2_

ta Data

Rua$la\tet hr - Nova Santa BáÍbaÍa - Paranà

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

18 sessÕes
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1010312020

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida pela
Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando o
credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia, especificamente:
reabilitação perineal com biofeedback e estimulaçáo do assoalho pélvico e/ou outra
técnica de exercícios perineais, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Kondo
P Mun icipal

\

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

NOVA SANTA BARBARA



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1110312020.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Credenciamento de estabelecimento - Clínica de fisioterapia.

Senhor Contador:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçâmentáriâ para credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia,
especificamente: reabilitaçáo perineal com biofeedback e estimulação do assoalho
pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, conforme solicitação da Sra.
Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C uditk dos Sa
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, B - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.nr.gov.br

13



PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNDÊxcn rxrnnxl

De: Departamento de Contabiüdade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de ll/0312020, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia,
especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico
e/ou outra técnica de exercícios perineais, conforme solicitação da Sra. Michele Soares de
Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 5.580,00 (cinco mil,
quiúentos e oitenta reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamenüíria é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2670;2680.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, I I de março de 2020

Atenciosamente,

Silvio sa te Lima
Contador/CRC PR 05 1996/0-9

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo,3 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - www.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊHcn rxrenua

De: Sêtor de Licitação
Para: DepaÉamento Juridico

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele Soares
de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando o credenciamento de
estabelecimento - clinica de fisioterapia, especificamente: reabilitaçâo perineal com
bioÍeedback e estimulação do assoalho pelvico e/ou outra técnica de exercícios
perineais, num valor previsto pela própria Secretaria de R$ 5.580,00 (cinco mil,
quinhentos e oitenta reais) e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência
da previsão orçamentária através da dotaçâo:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2670:2680

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina itk dos ntos
Setor de LicitaçÕes

PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 1610312020.

Prezada Senhora,

Rua Walfredo Binencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.'95.5ó1.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO NP 026/2O20

Processo de credenciamento

Assunto: Contratação de estabelecimento de saúde - clínica de fisioterapia,

especificamente que atendam a especialidade de reabilitação perineal com

biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou técnicas de exercícios perineais.

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica, na forma do art. 38, Vl e parágrafo único da

Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa elaboração de processo de

credenciamento de estebelecimento de saúde - clínica de fisioterapia, especificamente

que atendam a especialidade de reabilitação perineal com biofeedback e estimulação

do assoalho pélvico e/ou técnicas de exercícios perineais em pacientes pediátricos,

conforme constante na correspondência interna da Secretaria Municipal de Saúde e

outros documentos que instruem a mesma (f1.01 e seguintes).

Verifica-se que a Secretaria de Saúde expõe que o profissional do Quadro Próprio da

municipalidade não possui a especialidade para esse tipo de atendimento e que o

paciente Arthur tem indicação clínica especializada SUS para o atendimento, bem como

a Unidade Básica de Saúde também não possui os equipamentos necessários.

lnforma ainda que foram feitas buscas junto ao Sistema Único de Saúde, e ao Consórcio

de Saúde - CISNOP, a fim de se verificar a existência de profissionais disponíveis na rede

pública, sem sucesso. Complementa-se que existe tabelamento oficial que fixa os

valores para o atendimento, fazendo juntada do mesmo.

Feitas tais considerações, temos que: é possível a utilização de credenciamento -
quando caracterizada hipótese de inviabilidade de competição não relacionada

expressamente no art. 25 da Lei 8.665/1993 - para contratar prestação de serviços

privados de saúde no âmbito do SUS, que tem como peculiaridades preço pré-fixado,

diversidade de procedimentos e demanda superior à capacidade de oferta pelo Poder

Público.



PREFEITURA MUNICIPAL t7
NOVA SANTA BARBARA

O teor do art. 199, § 1p, da Constituição Federal informa que as instituições privadas

poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Assim como, o aft.24 da Lei ns 8.080, assim prevê: Quando as suas disponibilidades

forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma

determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços

ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada

mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Observe-se que houve inclusive a edição de Manual de Orientações para Contratação

de Serviços no SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde, que previa a possibilidade de

chamamento público e inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de

saúde, sendo que "no coso do inexigibilidode de licitoção, o referido Monual de

Orientoções exemplifica que elo pode ocorrer quando houver incopacidade de se instalor

concorrêncio entre os licitontes, como no coso de haver somente um prestodor opto o

fornecer o objeto a ser controtodo, ou no hipótese de o gestor manifestar interesse de

controtor todos os prestodores de serviços de seu território de umo determinodo áreo

desde que devidamente especificodo no editol" .

A jurisprudência do TCU tem aceitado que o credenciamento é hipótese de inviabilidade

de competição não relacionada expressamente no art.25 da Lei 8.666/1993, adotada,

entre outras hipóteses, quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede

possÍvel de prestadores de serviços. Ressaltou, ainda, que nessa situação a inviabilidade

de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição,, mas sim da

ausência de interesse da Administração em restringir o número de contratados. O

relator concluiu afirmando que "quondo o licitoção for inexigível porque o gestor

monifestou o interesse de controtor todos os prestodores, ele poderá odotor o
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procedimento de chomodo público, por meio da oberturo de um editol e chomor todos

os prestadores que se enquodrem nos requisitos constontes do edital pord se

codastrorem e controtarem com a Administroçõo Público. Tem-se por cloro que a

inexigibilidode, no presente coso, não se deu pela singuloridade do objeto, mos sim pelo

interesse de contrator todos os prestadores de serviços no área de soúde que

otendessem os requisitos do editol de chomomento" .

O TCE Paraná, já se pronunciou sobre o credenciamento de profissionais da área de

saúde nos protocolos n.s 4340O4/O2 (Resolução n.e 7OL5/2OO31- l, L2791L/03

(Resolução n.e 5351120042 ), 423550/05 (Acórdão n.e 680/20063 ) e 408048/08

(Acórdão n.e 1633/20084 ).

A possibilidade de adoção do sistema de credenciamento para contratação de serviços

da área de saúde foi analisada pela DCM à luz da legislação pertinente, aplicável aos

Consórcios diante de sua naturezã jurídica e considerando, ainda, a normativa

constitucional, a Lei n.e 8.080/90 (Lei do SUS) e as Portarias do Ministério da Saúde que

estabelecem as atribuições dos municípios no tocante à organização, execução e

gerenciamênto dos serviços e ações de atenção básica.

A respeito do instituto do credenciamento, tem-se que se trata da possibilidade de

contratação com a Administração Pública, ofertada a todas as pessoas que satisfaçam

os requisitos exigidos, sendo inexigível a licitação diante da falta de disputa entfe os

candidatos.

A observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade, que devem nortear a

Administração Pública e a conduta de seus agentes, impôe que os requisitos para o

credenciamento sejam objetivos, o preço adotado por procedimento seja fixado com

base na Tabela do SUS ou em Tabela de Valores própria, e uma vez satisfeitas as

condições, devem ser credenciados todos os interessados, sem exclusões. A decisão

desta Casa sobre o tema - Resolução n.s 5351/04 - entende legal o credenciamento,

desde que em caráter suplementar e respeitadas as normas do SUS e a Lei de Licitações

lgualmente o Tribunal de Contas da União - TCU, se posiciona favorável à contratação

de serviços de saúde por inexigibilidade de licitação pelo critério do credenciamento,
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indica alguns critérios básicos a sua utilização14, conforme destacado pelo jurista Ronny

Charles, em sua obra Licitações Públicas Lei n.e 8.666/9315: a) a contratação de todos

os que tiverem interêsse e que satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não

havendo relação de exclusão; b) a garantia de igualdade de condiçôes entre todos os

interessados hábeis a contratâr com a Administração, pelo preço por ela definido; e c) a

demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração somente poderão

ser atendidas dessa forma, cabendo a devida observância das exigências do art. 26 da

Lei 8.666/93, principalmente no que concerne à justificativa de preços.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, opina-se pela formalização do

processo de credenciamento, nos termos do artigo 25 e26, da Lei ne 8.666/93.

À consideração superior.

4.--^
Carmen Cortez Wilcken

Procu radora Jurídica

Nova Santa Bárbara, 07 de abril de 2020.
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informaçoes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N'
2l2O2O, que tem por objeto o credenciamento de estabeiecimento - clínica
de Íisiote rapia, visando o atendimento especializado por meio de
procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas,
especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e estimulaçáo do
assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal n" 8.666, de
2l l06 / 1993 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7ll2ol9, nomeando o
Comissão Permanente de Licitação. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárber

I\

a, 09 l04 l2o2O.

Pre
Kondo
Municipal

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná

\
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0910412020.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato referente
ao Processo de lnexigibilidade n" 212020, cujo objeto é o chamamento público para

credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia, visando o atendimento
especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e
tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e
estimulaçâo do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, em
atendimento ao disposto no parágrafo único, art.38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elaine Cristi n u os San

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes n"222, Centro, I 43. 3266.8100 [< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E -E-mails Iicitacao(r?nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

2t

Setor de Licitaçôes
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Processo Administrativo ne OLU2O2O

Processo Licitatório : I nexigibi lidade ne OZ / 2O2O

Objeto: Chamamento Público ne OU2O20 para credenciamento de

estabelecimento - clínica de fisioterapia, visando o atendimento

especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia

e tecnologias assistivas, especificamente de reabilitação perineal com

biofeedback e estimulação do assoalho e/ou outra técnica de exercícios

perineais.

Origem: Setor de Licitaçôes

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

licitatório lnexigibilidade 1e OOtl2O2O, o qual tem por objeto

Chamamento Público 1e OOU2OÀO para credenciamento de

estabelecimento - clínica de fisioterapia, visando o atendimento

especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia

e tecnologias assistivas, especificamente de reabilitação perineal com

biofeedback e estimulação do assoalho e/ou outra técnica de exercícios

perineais, atendendo necessidade da Secretaria de Saúde de oferecer o

tratamento ao menor Arthur Felipe Martins. 
!

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

devidamente cumpridos no momento oportuno.

PARECER JURíDICO
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Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço, como forma de fixar o preço médio a ser

contratado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

da comissão de licitação, cuja atribuição inclui, dentre outras, o

recebimento das propostas e documentos pertinentes previstos no edital

convocatório.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem finanieira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 17 de abril de 2020.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

(_ L'\/L
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 1I2O2O

tNEXtGtBtLtDADE OE LICITAÇÃO N" 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' í 2/2020

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçôes por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-

mail licitacao@nsb. pr.qov. br.

Mônica Maria Proença Ma s da Conceição
Presidente da Comissáo de Licitação

Portaria no 07112019

I
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 2?2, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Sanla Bárbara- Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.sov.br - wr+r.v.nsb.pr. gov.br

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime a Comissão de
Licitação da comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento
convocatório ou outras informaçôes adicionais pertinentes ao certame.
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Objeto: Chamamento público para credênciamento de estâbêlecimento - clínica de
fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimêntos
termoelétricos e dê fototerapia e tecnologias assistivas, especificâmentê: reabilitação
perineal com bioÍeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de
exercícios perineais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), rêtarou este Edital de Licitação ê

deseja ser inÍormada de qualquer alteração pelo e-mail
ou pelo tel/ fax:

, aos I t2020

Carimbo Padronizado da Empresa

2
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacaoú)nsb.nr.qov.br - www.nsb.or.qov.br'

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 1I2O2O
TNEXTGTBTLTDADE OE L|CITAÇÃO N' 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" í 2/2020
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TNEXtGtBTLTDADE DE LTCTTAçÃO N" 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1 2/2020

1. O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA-PR, iNSCritO NO CNPJ SOb O NO

95.561 .080/000 í -60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Cenlto,
CEP, em Nova Santa Bárbara-PR, por intermédio de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, designada pela Portaria no 07112019, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Eric Kondo, Torna Público, que está instaurando o processo de chamamento
público para credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia
e tecnologías assistivas, especificamente: reabilitação perineal com bioÍeedback e
estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais. Os
interessados deverão apresentar a documentação de habilitaçâo no pe ríodo de 2210412020 à
OGlO5l2020, das 8h00min. às 12h00mim e das 13h00min. às 17h00mim, no Setor de
Licitaçôes da Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo
Bittencourt de h/oraes, n" 222 - Centro.

2. OBJETO E FINALIDADE
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de estabelecimento

- clínica de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos
termoelétrrcos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamênte: reabilitação
perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pelvico e/ou outra técnica de exercícios
perineais, nas condições estabelecidas no Anexo l.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO GREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar no presente Credenciamento estabelecimento - clínica de
fisioterapia, mediante disposições constantes do Anexo I deste edital, e atendidas às demais
disposiçóes:

3.2. Estão impedidos dê participar do presente credenciamento:
3.2.1 Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos lll e lV do
art. 87 da Lei n 8.666/93.
3.2.2 Os proprietários, administradores ou dirigentes que exerçam cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Unico de Saúde (SUS), nos termos do artigo 26, §4', da Lei
8080/1990 e/ou Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - PR, sempre levando em
consideração ao estabelecidos no artigo 37, XVI da Constituiçáo Federal de 1988.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.1. Os interessados deveráo encaminhar os documentos relacionados no item 6, no período
de 2210412020 à 06/05/2020 das 8h00min às 12h00min e das 1 3h00min até as I 7h00min,
na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222
Centro, Nova Santa Bárbara- PR, ocasião em que deverão entregar envelope lacrâdo, com a
documentação exigida, que deverá ser identifÍcado com etiqueta preenchida, cujo modelo
segue abaixo:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
J

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail- Iicitacao@nsb.pr.gov.br - uurv.nsb.pr.gov.br
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CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO - CLÍNICA OE FISIOTERAPIA, VISANDO
O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROCEDIMENTOS
TERMOELÉTRICOS E DE FOTOTERAPIA E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS,
ESPECIFICAMENTE: REABILITAÇÃO PERINEAL COM BIOFEEDBACK E
ESTIMULAÇÃO OO ASSOALHO PÉLUCO E/OU OUTRA TÉCNICA DE EXERC|CIOS
PERINEAIS.
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:

5.2. REGULARIDADE FISCAL:
5.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fezênda Estaduâl relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
eÍeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na Íorma da lei;

5.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponênte, mediante apresentação de Certidão Negatlva de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

5.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômicâ Federal - CEF.
5.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
5.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos
termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1o de maio de í943.

-)

s.3. QUAL|FtCAÇÃO ECONÔM|CO-FTNANCEtRA:
5.3.'1. Certidão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de /
Ações de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de
expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para â âpresentação dos
envelopes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
4

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvw.nsb l' ov.br

?E

5. DOCUMENTAÇOES REFERENTES A HABILITAÇÃO

5.'r. HABTLTTAçÃO .rUnÍOrCA:
5. 1.'l. Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as --,
eventuais alterações contratuais, devidamente registrados no órgão competente, em se
tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade por ações, acompanhada de
documentos de eleição de seus administradores.
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5.4. QUALTFICAÇAO TECNTCA:

5.4.'1. Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários e/ou sócio, profissional

com a qualificaçáo para a prestação dos serviços, por meios da apresentação do seguinte

documento:
5.4.1 . í . Espêcialização em Fisioterapia Pélvica. /

5.4.2. Comprovação que o profissional acima pertence ao quadro da empresa, alravés'
da apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:
. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
. Contrato de Prestaçáo de Serviços, em vigor;
. Em se tratando de sócio, está comprovaÇão deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no órgão competente.

5.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
5.5.1. Prestadores de serviço que por lei são desobrigados de inscrição no cadastro de1
contribuintes estadual (ICMS) deverão apresentar prova de inscrição no cadastro de
contribuintes municipal (Alvará de Licênça);
5.5.2. Licença ou Alvará de funcionamento Estadual/Municipal expedida por órgão da -
Vigilância Sanitária competente;
5.5.3. Declaraçáo do proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade,'-
expedida por órgáo da Administração Pública de qualquer esfera do Governo. (Em funçáo do
disposto no art.97 da Lei Federal N." 8.666/93), conforme Anexo ll;
5.5.4. Declaração de não parêntêsco, emitida pelo proponente, assinada pelo z
representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO lV;

5.6. Quanto aos documenlos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
5.6.1 . Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documênto de identidade do signatário, ou estando este presente
e assinando o documento diantê do agente, lâvrar sua autenticidade no próprio documento;
5.6.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
5.6.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

5.7. Em se constatando a falta ou a invalidade de qualquer documento apresentado pela
participante no presente processo de credenciamento, a mesma será considerada
inabilitada.

5.8. A êntrega da documentação acima estabelecida implica manifestaçáo de interesse no
credenciamento, bem como aceitação e submissão, independente de maniÍestação
expressa, a todas as normas e condições deste Edital.

6. CRITÉRIOS DE CADASTRAMENTO
6.1 . Após a apresentação dos documentos a que alude o item anterior, a Comissão
designada pela Portaria no 07112019, procederá a sua análise, habilitando previamente os
interessados que atenderem as disposrções contidas neste edital.
6. 1 .1 . Será publicada, no Diário Oficial do Município, a relação dos credenciados
previamente habilitados.
6.2. Feito isto, fica assegurado ao credenciante o direito de interposição de recurso ou
pedido de reconsideração no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
6.3. Atendidos tais critérios, quais sejam, a correta apresentação da documentaÇão
pertinente, a citada Comissão lavrará a relação final dos credenciados que atenderam todos
os requisitos, sendo então considerados aptos a prestação dos serviços pretendidos.

)
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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6.4. Todos os credenciados aptos estarão habilitados a prestação dos serviços a que se
candidataram, segundo a capacidade de seu atendimento antes informado.

7. VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
7.1. Todos os credenciamentos, terão vigênciâ 12 (doze) meses, contados a partir da data
de assinatura.

8. DO CONTRATO:
8.1. Será firmado o Contrato de Credenciamento válido por í2 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, bem como rescindido a critério da administração.
8.2. A assinatura do contrato deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbâra, situada na Rua. Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Cenlro, até o 3o (terceiro)
dia útil, após a convocação regular do mesmo, conÍorme art. 64 da Lei Federal 8.666/93.

9. DA FORMA DE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
9.1- Todos os crêdenciados âptos estarão hâbilitados à prestação dos serviços nos termos
do ob.ieto do presente edital.

í0. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I 0.1 . O Pagamento será feito mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal dos
serviços efetivamente prestados e aceitaçáo pela Secretaria Municipal de Saúde,
acompanhada da Certidão conjunta relâtiva aos débitos fedêrais e à Dívida Ativa da União
(DAU) e Certificado de Regularidade de Situação .iunto ao FGTS.
10.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento.

10.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste edital.
10.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.
10.5. Apresentados tais documentos, conforme o caso, o Município, através da Secretaria
Municipal de Saúde, vistará a Íatura/relatório, encaminhando ao setor competente deste
Município, que efetuará o pagamênto no prazo máximo 30 (trinta) dias.
10.6. Fica proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a qualquer
título, quais sejam: taxas, encargos, despesas, custas, emolumentos, entre outros, sob as
penas da lei. E de total responsabilidade da credenciada os encargos sociais e tributários
pela prestação de serviços à credenciante.
10.7. Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correráo por conta dos recursos
da dotação orçamentária:

10.8. O credenciado terá o seu pagamento condicionado à âpresentação da certidão de
regularidade dos encargos previdenciários, conforme disposto no art. 71, §2o da Lei no

8.666/93 e suas alteraçóes.

íí. DO VALOR
11.'1. A remuneração pela prestação dos serviços dar-se-á no valor máximo de R$ 5.580,00

6
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, )! - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoí)nsb.pr.sov.br - rwwv.nsb br

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
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(cinco mil, quinhentos e oitenta rêais), conforme Anexo l- Termo de ReÍerência,
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

í2. REAJUSTE DE PREÇOS:
12.1 Os preÇos serão alterados de acordo com a tabela de preços oficial praticada pelo
Conselho Federal de Fisioterapia.

13. OBRTGAÇOES DO CREDENCTADO
13.1. Prestar os serviços êstritamentê de acordo com as especificações descritas no Termo

de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido, responsabilizando-se
inteiramente pela execução inadequada;
13.2. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência do contrato;
13.3. Responder por todo o ônus reíerente à prestaÇão os serviços do objeto, tais como,
fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da contratação do objêto;

14. OBRTGAÇOES DO CREDENCTANTE E F|SCALIZAçAO
í 4.1 . Além das naturalmente decorrentes do termo de credenciamento, constitui obrigação
do Município e/ou do Fundo Municipal de Saúde, dar cumprimento ao presente termo, dentro
das condições e prazos estabelecidos, inclusive no que tange ao correto pagamento pelos
serviços executados.

16. DO DESCREDENCIAMENTO
'16. 1 . Ocorrerá o descredenciamento da empresa anteriormente cadastrado nos seguintes
casos:
16.'1 .1 . Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório,
também expresso, feito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias pelo interessado,
sem ônus para as partes;
1 6.1 .2. Unilateralmente pelo Credenciante, em qualquer tempo, independentemente de
interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o credenctado:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo de credenciamento, ou
deleguem a outros as incumbências das obrigações nele consignadas;
b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços;
c) quando pela reiteração de defeitos dos serviços ficar evidenciada a incapacidade para dar
execução satisfatória ao Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, liquidar-se, dissolver-se ou mudar-se para outra cidade;
e) quando ocorrerêm razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer
das disposições elencadas na lei 8.666/93 e alteraÇões.

7

15. DAS PENALIDADES
'15,1. A indisponibilidade na prestação dos serviços, por parte da credenciada, acarretará na
aplicaçâo de multa, no importe de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor total que o credenciado se propôs a executar pelo prazo de um ano. Apurando o
montante devido, o credenciado será instado a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias
sobre a aplicação da multa, assim o desejando.
15.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o credenciante poderá,
garantida a prévia defesâ e sem prejuízo do descredenciamento do infrator, aplicar-lhes as
sanções previstas na Lei n 8666/93 e suas alteraçóes, em especial:
a) Advertência;
b) lmpedimento de credenciar-se com o Município de Nova Santa Bárbara/Fundo Municipal
de Saúde pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaraçáo de inidoneidade para contratar com a administração pública.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,8 - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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'16.2. Havendo o descredenciamento, o credenciantê pagará ao credênciado, o numerário
equivalente aos serviços efetivâmente realizados no período, aprovados pela fiscalização, no
valor avençado.

í7. RECURSOS
17.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do
art. 109 da Lei n 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelectdos.
17.2. As razôes de recurso deverão ser dirigidas ao Prêsidente da Comissão, com a
indicação do número do chamamento e do processo administrativo sendo protocolizado no
Protocolo geral do lt/lunicÍpio de Nova Santa Bárbara, Rua Walíredo Bittencourt Moraes,222,
centro - Nova Santa Bárbara PR. Não caberá ao licitante questionar posteriormente a
validade da entrega feita para qualquer outro departamento ou pessoa.

18. DTSPOSTçÕES GERATS
í8.1. Os casos omissos e as situaçóes não previstas no presente edital serão avaliados e
resolvidos pelo Município de Nova Santa Bárbara, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde, à luz da legrslação vigente.
18.2. Esciarecimentos relativos ao presente chamamento público e as condiçôes para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimênto de seu objeto, somente serão
prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Cento
ou através do email citacao@nsb. pr.qov. br.

í9. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
19.1. ANEXO I - Termo de Referência;
19.2. ANEXO ll- Declaração de ldonêidade e Cumprimento do artigo 7o,

Constituiçâo;
'19.3. ANEXO lll- Declaração de Não Parentesco;
19.4. ANEXO lV- Minuta do contrato.

inciso XXX|ll, da

20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da Comarca de S

Kondo
Prefe o Municipal

Mônica Maria roença Marti da Conceição
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria no 07112019

Michele res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lici v.br - www.nsb.pr.gov.br
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 1I2O2O
TNEXIGTBTLTDADE OE LTCTTAÇÃO N' 2/2020

ANEXO I

1. OBJETO: Credenciamento de estabêlêcimento - clínica de Íisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia
e tecnologias assistivas, êspecificamente: reabilitação perineal com bioíeedback e

estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, conforme

especificaçóes constantes neste edital e seus anexos destinados a atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 O valor máximo global e de - R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

2 - DAS ESPECIFICA ôes e cnRecrERísncAs Do oBJETo:

2.í. Os preços acima estão de acordo com a tabela de preços oficial praticada pelo
Conselho Federal de Fisioterapia.

2.2. A empresa credenciada deverá assumir todos os itens do lote acima.

3. JUSTIFICATIVA
3.í. O presente credenciamento se justifica tendo em vista solicitação

de tratamento de menor com diagnóstico de anismo, incontinência fecal, constipação
crônicâ, sendo que a Unidade Básica de Saúde de Nova Santa Bárbara, não consta com
profissional com a respectiva especialidade, nem possui os equipamêntos necessários para
oferecer a terapêutica solicitada pelo especialista em gastropediatria do Hospital Pequeno
Príncipe de Curitiba.

4 - DTSPOS|çOES GERATS
4.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no

edital convocatório.
4.2. A empresa deverá dispor de instalação para o atendimento em

área compreendida dentro de um raio de í00 km, da sede da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara - Estado do Paraná, com o objetivo de garantir a economicidade, rapidez,
agilidade e celeridade no atendimento.

4.3. Em caso de haver mais de uma empresa credenciada para a
realizaçáo do mesmo procedimento, é facultado ao paciente a escolha do prestador do
serviço, salvo se esgotado o numero de atendimentos a que se propôs o credenciado.

9
Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.81
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br
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Lote: I
Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade

1 í 8,00 UN 150,00 2.700,00

2 8573 Estimulação do assoalho pélvico 32,00 UN 90,00 2 880,00
TOTAL 5.580,00

18572 lReabilitação perineal com
I lbiofeedback
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4.4. Os serviços deverão ser prestados na sede da empresa

credenciada.

4.5. Prazo'. O prazo para início da prestação de serviço será de até

02 (dois) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

4.5.í - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para

demais descumprimêntos de quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará

multa conforme a Lei.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Declaro, sob as penas dâ Lei, para fins do Credenciamento no 212018 que a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o no

, com endereço á Rua/ Av no

bairro CEP na cidade de_, Estado

não foi declarada |N|DÔNEA para contratar com a Administração Pública,

nos termos do inciso lV, do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, bem como que comunicarei

qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha

alterar a âtual situação quânto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e

idoneidade econômico-financeira.

,de de 2020

Assinatura do Representante Legal da Empresa
(carimbo de CNPJ)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Referente ao Edital de Chamamento Público N''l/2020
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Referente ao Edital de Chamamento Público N'1/2020

_(nome dâ empresa)
ono

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

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito

de participação no Chamamento Público No't/2020, da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam

servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui

proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha rêta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau rêta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de

agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail- licitacao@nsb.pr'.gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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Município
Fone/Fax:

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO NO /2020
REF. CREDENCIAMENTO NO 1/2020

INEXIGIBILIDADE N' 2/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR E A
EMPRESA 

-.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o
MUNIcÍPlo DE NoVA SANTA BÁRBARA, Estado de Paraná, pessoa juridica de Direito
Público, inscrito no CNPJ sob o no, com sede social na, no -, Centro, CEP 000, Município
de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr.EricKondo,portadordaCéduladeldentidadeRGno-,inScritono
CPF/MF sob no , doravante denominado CONTRATANTE, e de

CEP
CNPJ/MF sob no

po rtador da Cédula de ldentidade RG sob no

Estado _, inscrita no
"e-mail":

(qualificação e residência)
, inscrito no CPF/MF sob no

, denominada CONTRATADA, em conformidade com o Edital de
Credenciamento no 112020, com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O (a) credenciado(a) compromete-se a prestar sêrviços de fisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e
tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e
estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, conforme consta
abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PAGAMENTO
O Pagamento será feito mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal dos serviços
efetivamente prestados e aceitaÇão pela Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada da
Certidão conjunta relativa aos débitos federais e à Dívida Ativa da União (DAU) e Certificado
de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos
crtados, a Prefeatura aguardará a regularização por parte da credenciada, iniciando-se novo
ptazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Munrcipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediantê depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento.
Apresentados tais documentos, conforme o caso, o Município, através da Secretaria
Municipal de Saúde, vistará a Íatura,/relatório, encaminhando ao setor competente deste
Município, que efetuará o pagamento no prazo máximo 30 (tÍinta) dias.
Fica proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a quâlquer título,
quais sejam: taxas, encargos, despesas, custas, emolumentos, entre outros, sob as penas
da lei. É de total responsabilidade da credenciada os encargos sociais e tributários pela
prestação de serviços à credenciante.
Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos recursos da
dotaÇão orÇamentária:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Palaná - E - [i-mail licitacaorànsb.pr.gov.br'- rvrvrv.nsb.trr.gor'.br
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representada pelo(a) S(a).
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<DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA ÍERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente credenciamento terá vigência de l2_í@g.L_.Egsg§, contados da data de
Assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, bem como rescindido a critério da administração.

CLÁUSULA QUARTA. DAS OBRIGAçOES DO CREDENCIAOO
Constituem obrigações do credenciado, além das naturalmente decorrentes do presente
termo:
a) Prestar os serviços êstritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de
Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido, responsabilizando-se inteiramente
pela execução inadequada;
b) Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência do contrato;
c) Responder por todo o ônus referente à prestação os serviços do objêto, tais como, fretes,
impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes
da contratação do objeto;

CLÁUSILA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DO CREDENCIANTE
Além das naturalmente decorrentes do termo dê credenciamento, constitui obrigação do
Municipio e/ou do Fundo Municipal de Saúde, dar cumprimento ao presente termo, dentro
das condições e prazos estabelecidos, inclusive no que tange ao correto pagamento pelos
serviços executados.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS:
Os preços serão alterados de acordo com a tabela de preços oficial praticada pelo Conselho
Federal de Fisioterapia.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES
A indisponibilidade na prestação dos serviços, por parte da credenciada, acanelará na
aplicação de multa, no importe de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor total que o credenciado se propôs a executar pelo prazo de um ano. Apurando o
montante devido, o credenciado será instado a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias
sobre a aplicação da multa, assim o dese.jando.
Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o credenciante poderá, garantida
a prévia defesa e sem prejuízo do descredenciamento do infrator, aplicar-lhes as sançôes
previstas na Lei n 8666/93 e suas altêraçôes, em especial:
a) Advertência;
b) lmpedimento de credenciar-se com o Município de Nova Santa Bárbara/Fundo Municipal
de Saúde pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESGISÂo
O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 â 79
da Lei 8666/93. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso
premonitório, também expresso, Íeito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias pelo
interessado, sem ônus para as partes; Unilateralmente pelo credenciante, em qualquer
tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o
credenciado:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo de credenciamento, ou
deleguem a outros as incumbências as obrigações nele consignadas;
b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@n sb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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c) quando pela reiteração de má qualidade dos serviços ficar evidenciada a incapacidade
para dar execução satisfatória ao Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, liquidar-se, dissolver-se ou mudar-se para outra cidade;
e) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer
das disposiçóes elencadas na lei 8.666/93 e alteraçôes.
Havendo rescisão do termo de credenciamento, o credênciante pagará a credenciada, o
numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização,
no valor avençado.

CLAUSULA NONA. DO FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serrâ - PR, para dirimir qualquer
ação oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor, valor e forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo.

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

Prefeito Municipal

Empresa
Credenciada

Fiscal do contrãto

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.or.eov.br
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PREFEITU RA I\iIUN ICI PAL

,!0
NOVA SANTA BARBARA

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNÁ

O PREFEITO MTJNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÀ, Íesolve, no
uso de suas atribúções legais:

NONIEAR

An.lo - A Comissão Pcrmanente de Licitação, composta pelos seguintes
membros:

- Presidente - Mônica Maria Proença Martins da Conceição - CI RG n" 10.450.207-5
SSP/?R:
- Suplente - Roserneire Luiz da §ilva - CI RC n' 7.224.894-5 SSP/PR.

- Membro Lindomar Rezende - Cl IIG n" 6.642.750-1 SSP/PR;
- Suplente - Marco Ântônio de Assis Nunes - CI Rc n' 1.331.506-92 SSP/?R.

- Membro - Maria Jose Rezende - CI RG 9.170.714-4 SSP/PR;
- Suplente - Ademar Françâ Bsptistn - CI Rc 37.742.984-3 SSP/SP

Art. 2o - Esta portada entra em vigor ncsta data, revogadas as disposições

Nova Santa BáÍbara, l6 de 

lo 
ac Zote.

h,\h'
JJ" xooao

Prcf{lo Municipal

Rüa WdÊ€do BiÍcncouí de Momcs n'222, CcntÍo, E 43.3266.t100, E) - E6-250-000 - Nova Sanla
Báôarâ. PÂrrná - El - E-mail liçi!ead@!§b.!I gOy.h - sirc - wl{w.nsb.pr.qov.br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Detalhes processo licitatório

EnUdôde Exeortora MUNtCiptO DE NOVA SANTÂ úRBARA

Ano' 2020

No,icita6o/dispensà/inexigibilidadea 2

i4odalidade* processo lnexoitrilidadê

Número editôUpÍocesso' 12/2020

Mural de Licitações Municipais

Droeêôr.nt.3 de orq.nismos l.ternà.loíai5/m!ltllàté,.1r dê

41

TCEPR

lnsbtuiÉo Flfianceira

C-ootrato de Efipíàtimo

Vallar

De{riÉo Resumida do Objeto' ChàmaÍnento publko para credeÍrÉmento de estabdecimento - dínicâ de
Íisiotêrapiô, visôndo o ôtendimento especjalizado poí.neto de procêdimenlos

termoeÉtricos e de fototerapia e tecmlog,as assistivas, especifi@mente:

reãbiütaÉo perinealcom bioíeedback e êsümulâ@ do assoalho Élvico e/ou

Dobçâ) Orçamentária' 0800110301032020253390390000

PÍeço maxrmo/Refe.àrcia de p.eço - 5.580,00
R$"

Dâta PubiicaÉo Termo ratificação 17l0.t/2020

Oata (h Lançarneíto do Edrtal

Datô dô Abêrtura das Propostas

Há itens exduaivos pnrô EPP/ME?

Há cotô de partkipação para EPPIüE)

Tràtô-se de obra aôín êxigência de subcontÍatação de EPPIME?

Há priorÍrade para aquisrçôes a,e mEroempresas regiorúis ou l6ais?

I ' Per.enhralde pôÍttip@: O,m

Data Cancelamento

CPF: a2715129s8 ([aqsj)

https://servicos.tcê.pr.gov-br/tcepr/municipaUamyDetalhesProcessocompra.aspx 111
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n' 660, de 02 de abril
de 2013.

| - Atos do Poder Executivo

Avtso DE cHAMAMENTo púBLtco N" 'l12020

tNExtctBtLtDADE DE LtcttAcÂo N' 2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1212020

OBJETO: Chamamento público para credênciamento dê estabêlêcimênto - clínica de Íisioterapia, visando o alêndimenlo espêcializado por
meio de procedimentos termoelétricos ê de fototêÍapia ê lêcnologias assistivas, especificamenle: reabilitação pêrinêal com bioÍêêdback e

ês''nulação do assoalho pélvico e/ou oulra técnica dê êxêÍcícios perineais.

INSCRIçÃO: De 22lO4l2O2O à OGIOSIàO2O, das 8h00min. às 12h00mim e das 13h00min. às l7h00mim., no Setor de Licitações da Prefeitura
l/unicipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes, n" 222 - Centro.

VALOR TOTAL: R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitênta reais).

Eric Kondo
Prefeito l,4unicipal

Mônica Maria Proença Martins da Conceição
PÍesidente da Comissão de LicitaÇão

Portâriâ no 071/2019

REF.: PÍêgão Elêtrônico n.o 212020.

PARTES: Município dê Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt dê Moraês, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, ê a êmpresa lPl
MOBILIDADE CORPoRATM LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 30.105.413/0001-00, com sedê na Rua Aguas ViÍtuosas, 1203 - CEP: 025320't'1 -

Baino: Parque Peruche, São Paulo/SP.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) vêículo utilitário, para uso da Secretaria Municipal de Assistência §ocial, referente ao Programa de
Estruturação dâ Rêde de Serviços do SUAS (Sistema Único dê Assistência Social).

VALOR ESÍIMADO: R$ 60.590,00 (sessenta mil, quinhêntos e noventa reais).

PRAZO OE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, ou seja, até 18/07/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
RECURSOS: Secretaria Municipal dê Assistência Social.

RESPONSAVEL JURIDIC0: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932
DATA DE ASSINATURA C0NTRATO: 2010412020.

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Wâlírêdo Eiltêncoun de Moraes n'222 - Centío

Fone/Faxi (43) 32664100
E-mâil: diariooÍicial@nsb.pí.gov.br

pmnsb@nsb.pr-gov.br

Docu,@lo asinaóô poÍ Ceninôãdo D,g'tal - Nôva Sa.É
Aá.0âô P@r.ilu.â MunioÉl: 95561080Om160 {C SERASA
su. arís.ü.dâde é gãêtrtdá d6& quê visaliadô âL€és dô

. s,le: l|l!r?!!!uÉbslq brponã /r!bkã.;o/d , . oi.ãr.r!!Í

Diário Oficial Eletrônico
tVlunícípio de Nova Santa Bárbara * Paraná

Ediçáo N" 1704 - Nova Santa BáÍbara, Paraná.

Eric Kondô :- Piêfáito Münicipàl
SÊGUl'1DÀ-FÊlRA. 20 de ABRIL dê 2020.

EDITAL: O edital complêto está disponível no Setor de Licitações da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua Walfredo
Bittencourt de MoÍaes, n'222 - CentÍo e no site www.nsb.pr.oov.br.

Nova Santa Bárbara, 17 de abril de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO N'9/2020
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AOKI & KITAIIARA FISIOTERÀPIA S/S LTDA
CONTRATO SOCIAL

Folha I de 5

EDINE KAVANO K|ÍAHARA MATSUI, brasileka, fisioterapeuta, casada
sob o regime de comunháo parcial de bens, nascida em 30/01/1980,
natural de Ássis - SP, inscita no CPF/l/lF n.o 033.832.749-50, poftadora
da cadeira de identidade RG n.o 6.604.120-4 SSP PR, CREFITO/8
62.734-F, residente e domiciliada na Avenida Gil de Abreu Souza, 2.000,
Casa 1.207, Esperança, Londina - PR, CEP 86058-100, e

RESOLVEM, por esÍe instrumento particular de contrato e na melhor
forma de direito, constituir uma Sociedade Símples Limitada que se
regera pelos aúigos 1.052 a 1.087 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de
2002, pelas demais disposições /egais aplicáveis â espécie e pelas
cláusulas seguinúes:

CLAUSULA PR1MEIRA - NOME, SEDE E DOMTCÍL|O: A sociedade girará sob o
nome de AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, terá sede na Rua Claudio
Manuel da CosÍa 99, Lago Parque, Londrina - PR, CEP 86015-330.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS.. A socledade
poderá a qualquer tempo, abir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no
exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSIJLA TÊRCEIRA - OBJETO SOCTAL; A sociedade terá por objeto a
exploração de Servigos dê Fisioterapia em Geral,

CLÁUSULA QUARTA _ INICIO DAS ATIWDADES É PRAZO DE DURAçÃO DA
SOCIÉDADE: A sociedade iniciará suas atividades no ato em que este documento
for registrado e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUTNTA - CAPTTAL SOCIÁL; O capital socíal será de R$10.000,00
(dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$1,00 (um real),
cada uma, subscrifas e integralizadas, neste ato, em moeda conente do Pals, pelos
sócios e distribuídas da seguinte forma: ^ . . t

W

MARCIA KARIME STTVOPOLTS AOKI MATSUMURA, fisioterapeuta,
casada soó o regime de comunhão parcial de bens, nascida em
09/05/1978, natural de Assis - SP, inscita no CPF/fulF n.o 027.353.749-
04, poftadora da cafteira de identidade RG n.o 6.538.964-9 SSP PB
CREFITO/8 46.438-F, residente e domiciliada na Rua Euico Hummig,
300, Apaftamento 1.801, Gleba Fazenda Palhano, Londrina - PR, CEP
86050-464,

Wv
a
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Folha 2 de 5
Sócio (%) Quofas Valor R$

Edine Kavano Kitahara Matsui 50,00 5.000 5.000,00
Marcia Karime Sinopolis Aoki Matsumura 50,00 5.000 5.000,00

100,00 10.000,00

cLÁusuLA sExIÁ - RESPOTVSÁA,L DADE DOS SóC,OS.' A responsabitidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas Íodos respondem solidaiamente
pela integralízação do capital social, conforme disposÍo no aft. 1.O52 da Lei
10.406/2002.

CLAUSULA OTTAVA - ADMTN/ISTRAçAO DA SOCi/EDADE E USO DO NOME: A
administração da sociedade caberá às sócias, EDINE KAVANO KITAHARA
MATSUI e MARCIA KARIME SrrúOPOtrS AOK MATSUMURA, com os poderes e
atibuições de geir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições
tinanceiras, entidades pivadas e terceiros em geral, bem como praticar Íodos os
demals aÍos necessánbs à consecução dos objetivos ou à defesa dos rnÍeresses e
direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágnfo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial em atividades
esÍranhas ao interesse social ou assumlr obigações seja em favor de
qualquer dos quoÍisÍas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Segundo - Faculta-se aos administradores, atuando
isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período

.4)

AOKI & KITAHARÁ FISIOTERAPIA S/S LTDA
CONTRATO SOCIAL

Total 10.000

âLAUSULA SÉÍ\MA - CESSÁO E IRATVSFERÉ^IC\A DE QUOIÁS; As guoÍas
são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transfeidas a terceiros sem o
consentimento dos ouÍros sócios, a quem íica assegurado, em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cêssão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Úníco: O sócio que pretenda ceder ou transfeir todas ou paie
de suas quotas deverá notificar por escito aos outros sócios, disciminando
a quantidade de quotas postas â venda, o preço, forma e prazo de
pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência,
que deverão fazer dentro de 30 $nnÍa) dias, contados do recebímento da
notificação ou em prazo maior a citéio do sôcio alienante. Se Íodos os
sócios manifestarem seu direito de preíerência, a cessão das quotas se fará
na proporção das quotas que então possuírem. Deconido esse prazo sem
que seja exercido o direito de preferência, as guoÍas poderão ser livremente
transferidas.

*t, p



CAR,TO R. I SAR,DI
9e Tabelionàto de N

AUT N

As

ICA
- lituler vitàlício

Ão
A presentê cópiã
dou té.

epresenlado,

2

iriâm Gomes doi Santo5 Rabello
Cíislinã Chirmiaci dor Sânto5

20

KàÍen 8ut
Luciênâ

fonê:
d

e-maiI (.ÍtoÍiooialdi.com.br
Petópolü - (IP t50lr{30 ' Londdni/Pfl216t

de est6 no último folho"
Êu.Sen

"o selo



AOKI & KITAIIARA FISIOTERAPIA S/S LTDÁ
CONTRÁTOSOCUL

Folha 3 de 5
deteminado, devendo o instrumento de mandato especificar os aÍos e
operações a serem praticados.

Parágrafo Terceiro - Poderão ser designados administradores não sócios,
obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei n.o 10.406/2002, ou seja, a
designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sóclos,
enquanto o capital háo estiver integralizado, e de dois terços, no mÍnimo,
após a integralização.

Parágrafo Quado - A investidura de administrador designado em ato
separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

?LÁU9ULA rvorvÁ - RETTRADA PR}.LAB,;RE: os sócios poderão de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pró-labore", obseryadas as
dlsposlções regulamentares peftinentes.

cLÁusuLA DÉctMA - ExgRcícto soctAL, DEMaNSTRAçóEs amrucelRls
E PART|CLPAçÃO DOS SóCrOS ,vOS RESULrÁDOS; Áo término de cada
exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas
justiÍicadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventáio, do
balanço patimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação
societáia, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, pafticipando Íodos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na
desproporcionalidade das quotas conforme a produção de cada sócio, conforme
disposÍo no Artigo 1.007 do Código Civil.

Parágrafo Único - A sociedade podera levantar balanços ou balancetes
patimoniais em peiodos infeiores a um ano, e o lucro apurado nessas
demonstrações intermediáias, poderá ser distibuído mensalmente aos
sócios, a tÍtulo de Antecipação de Lucros, desproporcionalmente conforme a
produção de cada sócio, conforme dlsposúo no Aúígo 1.007 do Côdigo Civil.
Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distibuição
afetar o capital social, confotme estabelece o art. 1.059 da Lei n.o
10.406/2002.

cLÁusuá DÉctMA pRtMEtRA - JULoAMENTo DAs corvrÁs: Nos quatro
meses segulnÍe s ao término do exercÍcio socral os sócios deliberarão sobre as
conÍas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único - Até 30 (tnn@ dras anÍes da data marcada para a
reunião, o balanço patimonial e o de resultado econômico devem ser
postoq por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição
dos sócrbs que não exetçam a administração.

,lcl/
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ÁOKI & KITÁIIARA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CONTRATOSOCUL

Folha 4 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA_ FALECIMENTO OU INTERDIçAO DE SOCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessofes e o incapaz. Não sendo possíve/ ou inexistindo
inÍeresse dêsÍes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haverês sêrá
apurado e liquidado com base na situação patimonial da sociedade, à data da
resolução, veificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado e/n ouÍlos casos
em gue a sociedade se reso/ya em relação a seu sócro-

cLÁusuLA DÉctMA TERâEIRA - DE9LARAçÃ9 DE DESiMaEDIMENTo: os
Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em viiude de
condenação ciminal, ou por se encontrar soó os efeiÍos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cime falimentar, de
prevaicação, peita ou subomo, colrcussáo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propiedade.

CLÁUSULA DÉàIMA QUARTA - DA RESP,NSABILIDADE IÉcNIcA: A sÓcia
EDINE KAVANO KITAHARA MATSUI, responderá pela responsabilidade técnica da
sociedade perante o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do
Paraná - CREFITO/8 62.734-F e a sócra MARCIA KARIME SINOPOLIS AOKI
MATSUMURA, respondera pela responsabilidade técnica da sociedade perante o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Paraná - CREFITO/8
46.438-F.

àLÁUSULA DÉC\MA QUINTA, - FoRO: Fica eleito o foro de Londina - PR para o
exercício e o cumpimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais pivilegiado que seja.

E por estarem assrÍn, ./ustos e contratados, lavram, datam e assinam, a presente
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si,
seuç herdeiros e sucessores legais a cumpi-lo em todos os seus Íermos.

Londina - PR, 29 de AgosÍo de 2019

-á/r- lnuí^V
EDINE KAVANO HARA MATSUI

F
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AOKI & KITAIIARA FISIOTERAPIA S/S L
CONTRATO SOCIAL

Folha 5 de 5

MARCIA s AOKI MATSUMURA

0»o
g TlTUtos E DoctruENToa:

CIRTÓRIO D E RECISTNO DE i

oanidle l.laría E ,cik Lucas de Oliwtu

E

-

oí,cLtL
Ap!.ccida Mourâ d. MonG.
Euoic. Ticmi Memri

0"-

fit,
da Silvâ Prado

ESCNEYENTES

RINA - peneNÂ

/'-7'

An3i8.Oshmy.9lVoX, Controlê: yArAF.29Mrd

-
í-l&hr;I
.,?íêÍffi

s Juídiras londnna

brCo
sob n! 9.701 dn

FunÍljus RS8.rU): Sêlo

&oínrdo noiê

Liwo A-077

0ar102019. Emolumêílo
CS1 17 FADEP RS? 53 I

7ra

tr)

+t

I
a

I

r" 29.254
26i ie

do

E DocutEíT0s E REcsno cMt DE pEssoas JudoÊas , otlco
Bârok Lucas de oliveirà -

101 - CÊ2 60?0-0€0 . F

L



R-rÓRto sARt)l
- Enildo S.rdi - titulãr vitalicio

NTrCAçÃO
com o oíiBinal ãPÍe§entado,

? ABR 2O2O

Ruth Miriam Gomar do! Santor Rrbêllo

llll
flder, 2265 -d. hópoB 'Ct, 860t5"a30- toíúina/Pt

"ffiilll'':lfsâ"üííí""

§ELO
FUNÂNPEN

A,íii.rFo Ô



DEaLARAçÃo oe ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESÁ

A Sociedade AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA,

terá sede na Rue Claudio Manuel da Costa,99, Lago Parque, Londrina -

PR, CEP 86015-330, vem por meio desta, requerer o Enquadramento de

Microempresa, sob as penas da Lei, nos termos da Lei

Complementar n.o 123, de 14142006.

Londrina - PR, 29 de agosto de 2019.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Rêceita Fedêral do BÍasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

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

Nomê: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CNPJ: 35.247.6'17/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidadê do su.,eito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrâdos pela Sêcretaria
da Recelta Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DMda Ativa da União (DAU) iunlo à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionãl (PGFN).

Esta certidão é válida para o êstabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍcaÉo de sua autenticidade na lnlernet, nos
endereços <http://rfu .gov.ba ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e ente com base na Portâria Conjunta RFB/PGFN no í.75'Í, de 211012014.
Emitida 08112120'19 <hora e data de BrasÍlia>
Válida ate
Código de rtidão: F80A.E1 03.431 2.81 8F
Qualq uer rasura ou êmenda invalidará este documento
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 02í370í2í40

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 35.247.6í 7/0001-90
NOMC: GNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

._ latureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida até 512020 ornecimento Gratuito

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

El,lxb @ kbn , Púbti.a elD1r2om 17:17:19 +
P

Certidão Negativa
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANA

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA U NIFICADA

N" 138s472Á20
Válida por'120 (cento e vinte) diaía contar da data da expedi€o

Certificamos que não existe débito vencido conespondênte a lmpostos, Taxas,
Contribuiçáo dê Mêlhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF/CNPJ : 35.247.6í 7/000 Í -90

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados êm buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já oconidos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, lncêntivo à Cultura eiou Esporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 24 de janeiro de 2O2O

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet,
no endereço <http:/iwww.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto No M0/2015.

Código Validador
6Yh*Bx8Lg0Y1

Modelo aprovado pela Portaria N" 002/201SiGAB/SMF

-r



Voltar lmpímir

Gá,,,xÃ
cAIxA ECÕNôMICA FEDÊRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 3s.247.6t? /ooor-90 ,..
RAzãO SOCiEI:AOKI E KTTAHARA FISIOTERAPIA SS LTDA

EndeTeço: R CLAUDIO MANUEL DA COSIA 99 / LAGO PARQUE / LONDRINA / PR /
86015-330

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

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

validade:02103 /2020 a 29/06/2020

Cêrtificação Número: 2020030204464038558090

Informação obtida em 20/04/2020 09:32:09

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

@
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ÍTULo oo EsrÁaÊLEctMENTo (NoME oE F t\trAsrÂ)

cóorco É oEscRrÇÃo oÀ aÍrvroaoE EcoNÔMrca PRrNcrpaL

E6.íX).0,a - Atividâdês dê fisiolerapiã

cóotco E oEscRtÇÂo oAs 
^TtvtDADEs 

EcoNôMtcÂs sEcuNDÁRhs
Náo infoímada

DEI
35.2,17.6í7/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRI E DE SITUAç DAÍA OE ABERÍURA

01t10t2019

NOME EMPRESÂRIAl

AOKI & KÍTAHARA FISIOTERAPIÂ S/S LTDA

oÊs

ENDEREÇO rco

cóorco E DEscRrÇÁo oa NÂTUREzÀ JURlDrca
224{ - Sociedade Simples Limltada

IOGRÂDOURO

R CLAUDIO MANUEL DA COSTA
NÚMERO

99

CEP

86.0í5-330 LAGO PARAUE

fELEFONE
(,43) 3321-í10í

MUNICIPIO

LONDRINA

ÉNÍÉ FEDERATNO RESPONSAVEL (EFR)

DAÍA OA SITUAÇÃO CAOÂSÍRAL

0410no1g

srruÀÇÀo EsPEctaL DÀIA DA STÍUÁÇÃO ÉSPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22lí0120'19 às 09:13:50 (data e hora de Brasília). Página:111
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pí-rD'P' JuDic IÀP'Io
Jt-rSTl ÇÀ DC TR.ÀBIILIiO

CERTIDÃO NEGÀTI\TÀ DE DÉBITOS TRÃBÀTHISTÀS

Nome: ÀOKI LTDA
CNPJ: 35 .247 .61'7 /OOO]--90

Certidâo n"
Expediçâo: I7 :22:L9

(cento e oitenta) dias, contados da dataValidade:
de sua ex

rMoRtíÀÇÃo I}íPoRrÀNrE
Do Banco Nacional de Devedores Traba.l-histas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acôrdos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciárj.os, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mj-nistério Públ-ico do
Trabalho ou Comj-ssão de Concil-iação Prévia.

& KI TAHARÀ E]SIOTERÀPIA S/S
(MÀTRI Z E E ILIÀI S )

2 2031.558/2020

2t/0') /2020
]çao.

ir'i.ridas e srgestôes: cndtl-!ts!. jus. c:
L,I

80

Certifica-se que ÀOfI & BITABÀRÀ FISIOIERÀPIÀ S,/S LTDÀ
(uÀIRIZ E FILIÀIS), j-nscrito (a) no CNPJ sob o n"

35.211 .6L7 /OOOI-90, NÁo CoÀtsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescêntado pela Lei n" 12.440, de 7 de ju1-ho de 207L, e
na ResoluÇão Adm.inistrativa n" t4'70/20LI do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabefecimentos, aqências ou f il-iais.
À aceitaÇáo desta certidão condicÍona-se à verificaçâo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba.Iho na
Internet (http: / /www. tst . jus.br).
Cêrtidão ernitida gratuitamente.
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PÀRANÁ

COMARCADE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDAO

AÍv Ttislão' Titulãr

Emprêgãdos JuÍement dos

Ârâ Paule Tiistio
Lüri!âl Dánclutti

Ed€nilsor Dodsere M.cri
IeÊdci Bueno Mol.6

Oze:s Piíheiro de G<E
Márt. Rcha

(,

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargor deles
NÃO CONSTA têr sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação
atguma de FALÊNCtA, CONCORDATA, RECUpERAçÃO ,lUOtCtal e
EXTRAJUDICIAL em Íace de: i

Fr.001/001

CUSTAS: R$ 33,66
Lêi 20 í 13/19 - Í.b x/] - 14r VRC x b.2r7 + 10*

Busca referente aos últimos 20 anos,

exclusivamente sobre a açáo supra citada

TRIBUID
rtei Aueno fl{.0 J

I

i

, .'. ,"
ÀoKÍ e KrrÀgâ84 ÉIsrorERAprÀ ss rrDÀ, cNpJ 35.247.61710001-90.-.-

O referido e verdade e dou fé.

Londrina, 20 de Abril de 2020.

Av. Tlradentes,1575 - Jd. Shangri-lá CEP 86070-545 - Londrina - Pr
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CERTIFICADO
Certificamos que o(a) aluno(a)

Edine Kitahara
Concluiu o curso' lo FIBE - Fisioterapia Pélvica Online (Eletromiografia e

Biofeedback nas Disfunções do Assoalho Pélvico: Método FIBE), com carga

horária de l2 horas

Porto Alegre, l5 de novembro de 2016

$MiotecF nl Adriáne Bertoüo
Fisioterapeu/a CREFITO 5 17,059-F

lí in istrante

Di
o

omercial

Tecnologia Para a Vida

U

J
LU

o_

_<
o-

É.
[l
F
o
lJ')

;

LJJ

co

lt

.---=2

(



U

J
LU

ô_

Í
o-

ú.
LU

F
o
VI

;

III
co

LL

Módulo I - lniciando a lornada
Tópico I Fisioterapeuta do Século XXI
Tópico ll Objetivo e Rotinas do Curso
Tópico lll Revisando Conteúdos Biísicos

Tópico lV - Avaliaçáo Fisioterapêr-rtica

Tópico V - Avaliação Assoalho Pélvico Drspositivos

Tópico Vl - Tratamento

Módulo 2 - HistoÍisiologia
Hiíoíisiologia da Contraçáo Muscular

HistoÍisiologia x sinal de EMG

Módulo 4 - Eletromiografia (parte Teórica)
EletromiograÍia de Superfície - Teoria

Módulo 5 - EletromiograÍia (parte Prática)
EletromiograÍia - Apresentando os Equipamentos

EletromiograÍia - Primeiros Passos

Eletrodos (superfície e intracavitários)

Preparaçáo da sala

Preparação do Paciente

Coleta e Avaliação

Avaliação com dinamômetro perineal

Módulo 3 - Biomecânica do Assoalho Pélvico
Bionrecânica do assoa ho pélvico e sua relação com a dinâmrc:i

abdornrrxl-pé vica

3i6111',.,rrt,, I Polv,t,r n r Prática

Módulo 6 - BioÍeedback (parte Teórica)
Biofeedback - Teoria

Módulo 7 - Biofeedback (parte Pática
Coleta com sonda de EMG

Coleta com sensor superÍicial

Coleta com sonda de Pressáo

Goleta com dinamômetro perineal

Módulo 8 - Gameterapia e Realidade ViÉual
Gameterapia e RV- Teoria

Gameterapia e RV - Pratica I

Gameterapia e RV - Pratica 2

Módulo 9 - Consideraçóes sobre o Método FIBE
Revisáo do Método e conteúdo

CAR TÔR, I9e Tábellona to de No . SARDI
Àf,{2Y''""'.'
ori8lnâlápresentado
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clade Inspirar
Credenciada pela Portaria do Ministério dà Educaçáo no I.385, de 08 cle

dezembro dp 201O; publicada 49 D.O,U. de 09/l2l2O1O, página 28, seçáo Ol.

CE II,FICADi

O Presidente, r1o us
, i!

de süas áltibuiçÕes. confere o título de Especialista a

EDINE I(A NO KITAHARA MATSUI

poi ter concluído - o curso de PoS-GRaounçÃo LATo SENSU EM
FISIOTERAPIA PELVICA - UROGINECOLOGIA FUNCIONAL realizado
entre 29 de abril de 2015 e 01 de novembro de 2016, de acordo com a
Resolução CNE/CES 01, de 0B de junho de 2007.

ao
ni

Curitiba,02 de dezembro de 2016

Edine Kavano Kitahara Matsui

Tituladaer

ias Aquim

5?

Prof. Dr.

"e



DISCIPLINA PROFESSOR TITULAçAO c. H. NOTA

Disturruôes Mi@lDnais e Coloryoclobgn as na

, lnÍànciâ
Dênielê Braga Codeiro 24h 9,0

Diagnóstfuo e Radt ilitaçáo das Oisfurções
Pálvk as Bary Betghmans DouloÍ 26h 10,0

Gustavo Fomondo Sutter Latotío MeslÍe 26h 9,0

Didática do Ensino SupeioÍ Calos Albado Rodigues Alves Moslrô 30h 8,5

D inAn ic a Pélvica Femi nina Sé Ígio Anlô nio Sçoísalo 9,0

Disfunções Cobpr@lolólicas no Aclufto e
BbÍoadback

Cleima Colti Bifielbrunn 26h 9,0

AlleíaçÃes Sexuais Femininas e Algias Pélvicas
Bary Beryhnans Doutor 16 h 10,0

Exaíno o Tâlamenlo alas lroonlinêncías Uíináias
Masculína A eÍaçÃos Sexuais Mascúlina CaÍla Mendes Tofiiei Espêcrá/istâ 16 h 9,0

Elet.oestinulqáo Pélvica - Aplicabiidade Clinica Lelse Veloso VeÍâs e Silva Especialisla 16h 9,0

GÍavidoz o Pós Pafto Mikel Amoslegui Éspeciêlisla 16 h 10,0

Molodol ogia Cienl iÍica Douloro 30h 8,5

Tralamento e Avaliêçáo das Disfunçõos Péhlicas Maura Rogina Selo, e DouloÍa

DouloÍ

9,0

TÍeínafiento das Disfunçtus Pétuklas @m
Pacientos Bary Berghmans 24h 9,0

G ê stâo e É n pÍe endecloi smo Mâuricio E ssve i n F ogaça 30h 8.8

Disíunções Pélvicas NeuÍológicas e
Geiálicas

Ameno CidÍâo Lima Meslre 24h 10,0

Edine Kavano Kitahara Matsui - RG 6604120-4 SSP/PR - CpF 033.832-74*50
HISTORICO ESCOLÁR

Pós-GraduaçQo LaÍo Sensu em Fisioterapia Pétvica - tJroginecotogia Funcional

CA R Rto S AR t)t99 liona - Enildo SàÍdi 'titular vitalícioT NTICA ÇÃo
tigin.l epresentàdo,

Patuaro
dor-

2265

Efeitos da dança do venlrê ír da mulheÍ

NOTA:8.5

cARcA HoRÁR,A ÍoÍAL
360 h

túÉDtA FINAL

9,2

*o'llt:,',ilf i:::i,'o'

ÁBR 2020

I

o cRtrÉRto DE AvALtAçÁo ADorADo co srou DE pRovÁs SUBJETwAS E oBJEÍtvAs IND|VLDUAUGRUZAL E
DE TRABALHOS DÉ PÉSOU'SAS B'AL'OGMFICAS É OE CAI'PO,

."t:'í{:-W,*:

s
(43

PERioDo DE REALtzAçÀo:
29 de abnl de 2015 a 01 do novembío de 2016

2020

Especiallsla

Diagnoslico o Reabilitaçáo UÍoginecológica de
Acoíclo com a Classifaaçáo lntemacional

26h

Angélica Loúvid)

30h

SELO
I

16
/x",

raeaetno ft

100
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PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e lnformaçôes

Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF

35.2,t7.6í 7/0001 -90

c.M.c.
267.834-9

í9006't3770E20í9í0 / 20í9

RUA CLAUDIO MANUEL DA COSÍA 99 LÀGO PAROUE

Crdade

LONDRIT{A
UF

PR
CEP

ô6015330
kcal-r,2
í00

Zoneamento:

zc4

Vetdâd€

Enqu.rto cump.ir as exiÍÉncias da l€gislasáo 9m ügoí

Nomê ou Raáo Social

AOKI & KITAHARA FISIOTERÂPIA S'S LToA

S.F,A,

201131
lníêio & Âlividade

ü/í0120í9

D6cÍiÉo da Atividâde EooÍr&hiaê Principal

ÀtMdades de Íisiotêrapia - (Baüo Rllco conf. Dâc. í416rí9)

Não Consta

ÔBSERVAÇAO

IMPORTANTE

ALVARA DE LICENçA

Código Cnáe

Q{6í){}/0,&oí

l"oodrina, 24 de jânêiÍo dê 20ã)

Dispensado carimbo ê 6sinatura, conforme AÉ í9, do DecÍeto 1416/2019.

CódigoValjdâdor:,lUsTXf3UK
Pâ ioníirmâr â aulenticidads dêdê Ar\r8rá d€ Liccnça acesse httpJ Mr,\.,/l.londrina.pr.gov.br

0

Esle Alvará de Licença dêve.á fic€Í êxposto no êstab€lecimento llcencido. Em caso dê enceíramento, mudança de enderêÇo. alteraÇão do
ramo de alividade- de razão soc al oLr do quadro societái5, êwrá sdicilâr tab alteráções píêviâmêite, na Secrelariâ Municrpal de Fazendê.
A SiluaÇào CadasÍai atLrâlzada destê empresa no muhiclÍri{, de Laídrina, poderá sêr consultadê através do endereço eletrônrco:
httpJÁ,vr.\rw l .londrina. pr.gov. br.

7-



Prefeitura do Municíp
Estado do Paraná

AUTARQTIIA MUNICIPAL DE SAUDE

AMS- cooRDENADoRTA DE sERVrÇos or saúop E DE TNTERESSE A sAUDE

LrcENÇA saxrrÁnr.l

ndereço: RUA CLAUDIO MANUEL DA COSTA,99, LAGO PARQUE, LONDRINA-PR

go (CNAE): 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

IMPORTANTE

sta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o repÍesentante legal soücitar sua
ovação preferenciâlmente 60 dias antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudança de

o, alteração de ramo atividade e de ruzão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor de
olo da vigilância sanitária previamente. Deverá o Íepresentante legal pela empresa manter os dados

edastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina

sei! Documento assinado eletronicamente por Marinaldo RodÍigues de Matos, Coordenador(a) de
Unidade, em lULt/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida
Provisória na 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal ne 1.525 de l5lt2/2017 .

àtrlnalur!
a!arràr.<a

PuEditâl

J: 35.247.61710001-90 C ROCESSO N' 60.01 6091/201 9-1 7

Social: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA

Licenciado até I I I 11 /2021 /

utoridade Sanitária:

A autenticidade deste documênto pode ser conferida no site
http ://sei. londrina.pr.gov.br/sei/controlador-externo.ph p?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_êxterno=0, informando o código verificador 2920106 e
o código CRC 1FF2BB41.

Reíêrêncie: Processo ne 60.016091/2019-17 SEi ne 2920106

I

OBSERVAÇÃO



DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Referente ao Edital de chamamento Público N'V2020

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Credenciamento n" 2/2018 que a empresa AOKI &

KITAHARA S/5 LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 35.247.6L7/NOL-90, com endêreço à Rua

Cláudio Manoel da Costa,99, bairro Lago Pârque, CEP:85015-330, na cidade de Londrina -PR,
Estado do Paraná, não foi declarada |N|DÔNEA para contretar com a Administração Pública, nos

termos do inciso lV, do art. 87 da Lei Federal n'8.655/93, bem como que comunicarei qualquer

fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual

situação quanto à capacidade iurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico

fina nceira.

Londrina, 22 de abril de 2020

,("ç X' >"Al*'^' rn'fr4
Assinatura do Representante legal da Empresa

Es.zN .ot7loool-eõl
AOXI & KITAHARA

FrsloTERAPlA S/5 LTDA

R CIÂUDIO MANUEI. DA COsTA, 99

. rÂGO PARQUE - CEP t5.015'330 |

I toruontta-Pn J



DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Referente ao Edital de Chamamento Público Ne 1/2020

AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA , inscrita no CNPJ sob

o ne 35.247 .67710001-90, por intermédio de seu representante legel a Sra Edine Kavano Kitahara

Matsui, portador (e) da Carteira de ldentidade ne 66O412H e do CPF ne 033832749-50, DECLARÀ

para efeito de participação no Chamamento Público Ne L/202O, de Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbare, que não mântém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam

sêrvidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui

proprietário ou sócio que seja cônjuge, compenheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente

político do Município de Nova Santa Bárbara.

Local e data: LondÍina,22 de abril de 2020

fu"*r' Ybha.a lYlúr4Assinatura

Empresa: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA

Representante Legal: Edine Kavano Kitahara Matsui

Cargo: Íisioterapeuta

RG: 6604-12G4

CPF : 033832749-50

lts.zat.stTloool-go I

AOKI& KITAHARA

FrsroTERÁPrA 5/S rTDA

R CIâUDIO MANUEI DA COSTA, 99
I LAGO PARQUE - CEP 86.015-330 .

L IoNDRTNA-PR J



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N" 7I2O2O

TNEXTGTL|B|DADE DE LTCTTAçÃO N" 42O2O

PROCESSO ADMTNTSTRATIVO N" L2|2O2O

Obieto: Chamamento público para credênciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia,

visando o atendimento especializado por meio de pÍocedimêntos perinealcom biofeedback ê

estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL:

A empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, CNPJ 35.247.6t7/OúL-90, Rua Cláudio

Manoel da Costa,99, Lago Parque, CEP:86015-330, Londrina -PR, retirou este Edital de Licitação

e deseja ser informada de qualquer alteração pelo email : edinekk@vahoo.com.br ou pelo

telefone: (43) 9998113-39

Londrina, aos 22 de abril de 2020

Carimbo padronizado da empresa

Es,zqt.atT looot-g7jfl
AOKI& KITAHARA

FtstoTERÂPtA 5/5 tÍDA
R CIAUDIO MÂI{UET DA COÍA,99

I |-AGO PARQUE - CEP 86.015-330

t_ ror{DR,r{A - pR J
í 7iklv,*- tn^'bu,fu"
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PREFEITURA NíUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ÁTA DE REUNIAO DE ABERTURÁ DOS ENVELOPES DA INEXIGIBILIDADE DE
uctrlçÃo rv'2/2020 - pRocESSo ADMINISTRATIVo N." t2/2020

Ata da sessão de abertura dos envelopes, em atendimento ao

edital de Inexigibilidade de Licitaçâo n" 2/2020 -
Chamamento público no 112020 para credenciamento de

estabelecimento - clÍnica de Íisioterapia, visando o

atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas,

especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e
estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de

exercícios perineais.

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, as dez horas, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Biírbara, à Rua Walt'redo Bittencourt de Moraes, no 222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência da Sra. Mônica Maria

Proença Martins da Conceição, RG n' 10.450.207-5 SSP/PR, e os membros os seúores Lindomar

Rezende, RG n" 6.642.750-l SSP/PR e o Sr. Ademar França Baptista, RG n" 37.742.984-3 SSP/PR

SSP/PR, designados pela Portaria no 071/2019, para proceder a abertura do Chamamento Público
no 112020 para credenciamento de estabelecimento - clínica de fisioterapia, visando o atendimento

especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas,

especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou

outra técnica de exercícios perineais. Aberta a sessão a Senhora Presidente informou que

credenciou-se para o certame a seguinte empresa: AOKI & KITAIIARA FISIOTERAPIA S/S

LTDA, CNPJ n' 35.247.61710001-90. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente

a documentação apresentada onde constatou que a proponente estava habilitada. Nada mais a lratar,

a sessão foi encerrada, eu, Ademar França Baptista, lavrei a presente ata que lida, e achada

conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

Mônica Maria oe s da Conceição
Presidente

rançà Bâptista
Membro

Rua Walfíedo Bittencouít de Moraes. 222 - ü(0xx43) 3266-8100 C.N. P.J. 95.561.080/000 | -60
E-mail: licitacao(ônsb-or.aov.bí Nova Santa Bárbara - Paraná

.4.demar

/



.Ê pspstTURA MUNICIPAL

lli rrrovA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

tNExtctBtLIDADE DE LtctrAÇÃo r.ro zlzozo - cHAMAMENTo púaltco N' 1/2020

A Comissão de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 07 de maio de 2020, as 10h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n' 222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniu-se para proceder a

abertura dos documentos apresentados no Chamamento Público n" '112020 para

credenciamento de estabelecimento - clínica de Íisioterapia, visando o atendimento

especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias

assistivas, especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e estimulação do

assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais.

Credenciou-se para o certame a seguinte empresa: AOKI & KITAHARA

FISIOTERAPIA S/S LTDA, CNPJ n' 35.247.61710001-90. A comissão de licitação

examinou detalhadamente a documentação apresentada onde constatou que a

proponente estava habilitada.

lnformo que, esta Comissão consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se a empresa habilitada não está declarada inidônea para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias-

Nova Santa Bárbara, 0710512020

Mônica Maria Proença da Conceição
Presidente

Rua Walfredo Bifiencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E 100, I - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao(Onsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov-br



07105t2020 Cadastro lmpedidos Licitar e Contralar

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

P.3qú15ô !úpêdldoi de li.itô.

Tipo documeíto :CNPJ r : NúnÉro doormento 35247617000190

Nomê
L__

Pe.iedo publica@ : de

Data de Início Impêdirnento: de

Data de Flm tmpedimeÍito: de

I até

até

até

NtNHUll mil ffi0{InÁ00 PARA 0 0'lPJ:352476U0001901

https://servicos.tce-pr.gov.br/tcepr/municipaUaiUConsultarimpedidosweb.aspx 111



07105t2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNP,: 35247 617000190

Data da consulta: 0710512020 14:40:39
Data da última atu alizaçãoi 0710512020 12:00:05

DETArlrAr CilPJ/CPÍ D0 SAI{C|oÍ{ADo

Nenhum registro encontrado

NOMT OO SANCIONADO UF DO SAN(IOÍ{ADO

Detalhamenlo das Sanções Vigentes - Cadasiro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Porlal da transparência

LIMPAR

((

óR6Ã0/TNIlDAoE
SANCl0l'IADORA

ÍtPo oA sANçAO
DÂÍA Dr PUBI(A(íO OÂ

SANçÃO
QUANTIDADT

Érà
--1



NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo ne Ot2l2020

lnexigibilidade de Licitação np OO2/2O2O

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoriã Jurídica, o presente processo

administrativo de lnexigibilidade de Licitação ne 0O2|2O2O, o qual tem por objeto

Chamada Pública ns OOll2O20, para Credenciamento de Estabelecimento - Clínica de

Fisioterapia, visando atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação

perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de

exercícios perineais.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória do procedimento

foram estabelecidos na Lei ne 8.666/93, e devidamente cumpridos no

momento oportuno.

Constou a devlda justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação, apesar de o Município possuir profissional da

área, no entanto sem a devida especialidade que pudesse suprir as

necessidade do menor Arthur Felipe Martins, constou a definição do objeto

do certame, foram juntadas as tabelas de preço praticada pelo Conselho

Federal de Fisioterapia, dos itens pretendidos para o respectivo tratamento

necessário, como forma de fixar o preço médio a ser licitado.

PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: Chamada Pública ns 001/2020, para Credenciamento de Estabelecimênto -
Clínica de Fisioterapia, visando atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação

perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de

exercícios perineais.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O edital de Chamamento Público previu as exigências de habilitação, os

critérios de aceitação das propostas, as justificativas para contratação

pretendida, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,

inclusive com fixação dos prazos para início da prestação dos serviços.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

da Comissão de Licitação e dos respectivos Membros, cuja atribuição inclui,

dentre outras, o recebimento das propostas, a análise de sua aceitabilidade

e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do

certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame, providenciando a devida publicação do Edital,

convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se

que entre a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo

de Lei.

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura do

Chamamento Público e procedeu-se ao Credenciamento de

estabelecimentos, nos termos previstos.

Apenas 01 (uma) empresa se credenciou para o certame, apresentando a

documentação pertinente, da empresa e do seu representante para esta

fase do procedimento. Ato contínuo fora analisada a documentação da

referida empresa, contatando-se que a mesma estaria habilitada a prestar

os serviços propostos.



70
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Juntou-se consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de

Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, abriu-se prazo para manifestação

de interesse a interposição de recursos.

Após, instruído o processo, o mesmo fora encaminhado para análise final

desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se atevê às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos da Lei n9 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Nova santa Bárbara,25 de maio de2O2O.

1w
Carmen Cortez Wílcken

Procuradoria Ju ríd ica

ê--
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa

Excelência o Processo de INEKIGIBILIDADE DE LICITÂçÃO N" 2l2O2O -

CHAMAIIENTO PÚBLICo N" I-|2O2O, para que se manifeste sobre à

HOMOLOGÂçÃO ou não deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 26 I OS I 2O2O.

Mônica Maria Proença
Presidente da Comissáo de Licitação - Portaria n" 07 | I 2019

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CeÍúro,8 43. 32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

da Conceiçâo
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REFEITURA MUNICIPAL

Prefe

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADWDTCAçÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO N" 2I2O2O. CHAIYIAJUENTO PÚBLICO

N" L|2O2O

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio (O5) do ano de

dois mil e vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal,

RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGAR o resultado

do Chamamento Público n' 1l2O2O, objetivando o credenciamento de

estabelecimento - clínica de hsioterapia, visando o atendimento especializado

por meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias

assistivas, especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e

estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercÍcios perineais, a

favor da empresa credenciada, AOIü & KITAIIARÂ FISIOTERÂPIA S/S

LTDA, CNPJ n" 35.247.617 /0001-90.
Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Kondo
Municipal

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.qov.br

l\

,\\'



ílt'I t

Poder
Executivo

Ano Vll

Edição N' í728 - Nova Santa Bárbara, Paraná. TERçA+EIRA,26 dê

l- Atos dô Poder Executivo
TERMO DE H ii

OADE DE N' 2/2020 . CHAMAMENTO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍeito Municipal,

RESOLVO, no uso de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGAR o resultado do Chamamento Público n' 1/2020, objetivando o credenciamento de

es'helecimento - clínica de fisioterapia, visando o atendimenio especializado por meio de procedimentos teÍmoelékicos e de íototerapia e

te\-.,logias assistivas, especificâmente: reabilitação perineal com bioíeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnicâ de exercicios

perineais, a favor da empresa credenciada, AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTOA, CNPJ n' 35.247.617/0001-90.

Dar ciência aos inteÍessados, observados as pÍescriçoes legais pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Municipal
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REFEITURA MUNICIPAL
76NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

ORDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da empresa

AOKI & XITAHARA FISIOTERÂPIA S/S LTDA, CNPJ n" 35.247-61710001-

90. Tudo de conformidade com a presente Licitação na modalidade

Inexigibilidade de Licitaçã.o r" 2l2O2O - Chamamento Público t" ll2O2O.

Nova Santa Bárbara, 28lOSl2O2O.

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Ceotro. E 43. 3266.8 100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.or-gov.br - wwrv.nsb.or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
CoNTRATO Na 19/2020

REF. CREDENCIAITIENTO t{' 1/2020

INEXIGIBILIDADE N" 2I2O2O

coNTRATo euE ENTRE st cELEBRAI o uururcípp
DE NovA slNrl aÁnilRA-pR E A Et pREsA AoKt
& KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA.

Pelo presente instrumenlo particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o MUMCíP|0
DE NOVA SANTA eÁneARA, Estado de Paraná, pessoa iurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ

sob o no 95.56'1.080/000'l{0, com sede social na Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes, no 222 - ,

Centro, CEP 8ô250{00, Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Edc Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184{ SESP/PR, inscrilo no

CPF sob. o nq 0Í8.008.959-í), donavante denominado COiITRATANTE, e de outro lado a empresa

AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA SrS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 35.247.617/0001-90, com

sede na Rua Claudio Manuel da Costa,99 - CEP: 86015330 - Baino: Lago Parque, Londrina/PR, neste

ato representada pela Sra. Edine Kavano Kibhara Mabui, inscrita no CPF n' 033.832.749-50, RG n"
6.604.1204, doravante denominada CONTRATADA, em mnformidade com o Edital de
Credenciamento no 1D020, com base no art. 25, caput da Lei Federal 8.ô66/93 e suas alteraÉes e

mediante as seguintes cláusulas e condiÉes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
O (a) credenciado(a) mmpromete-se a prestar serviços de fisioterapia, visando o atêndimento

especializado por meio de procedimentos termoelétims e de fototerapia e tecnologias assistivas,

especificamente: reabilitaçao perineal com biofeedback e estimulaÉo do assoalho 5Élvico e/ou outra
lécnica de exercícios perineais, conforme consta abaixo:

cúusuLA SEGUNDA - DA pRsrAçÃo Dos sERvtços
As sessôes deverão ser feitas 02 (duas) vezes por semana, na sede da empresa credenciada, por
profissional devidamente habilitado.

CúUSULA TERCEIRA . DO PAGAIIEilTO
O Pagamento será feito mensalmente, mediante apresentâção da nota fiscal dos serviços efetivamente

prestados e aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, aompanhada da CeÍtidão clnjunta relativa

aos débitos fedenais e à Dívida Ativa da União (DAU) e Certiíicado de Regularidade de SituaÉo iunto
ao FGTS, Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍeitura aguardaÉ a regularização por

parte da credenciada, iniciandese novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá constar da nota

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes D" 222, CentÍo, t 43. 326ó.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(ônsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

ur

ITENS

Lote

001

1 8572 Reabilitação perineal com
biofeedback r

8,00 50,00 700,00

Lote

001

2 8573 Estimulação do assoalho
pelvico f,oo |so,* [.aeo,oo

TAL 580,00

I

Lote *l do ade Quanüdade Prcço

unitário

Preco total

f*
P
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NOVA SANTA BARBARA
fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou outÍos dados

indispensáveis para a efeüvação do pagamento.

Apresentados tais documentos, conbÍme o caso, o Município, através da Secretaria Municipal de

Saúde, vistará a fatura/relatório, encaminhando ao setor competente deste Município, que êÍêtuará o
pagamento no prazo máximo 30 (trinta) dias.
Fica proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a qualquer títu.lo, quais

sejam: taxas, encargos, despesas, custâs, emolumentos, entre outros, sob as penas da lei. E de total

responsabilidade da credenciada os en@rgos sociais e tributários pela prestação de serviços à
credenciante.
Os pagamenlos deconentes da execução dos serviços conerão por conta dos recursos da dolação

orçamenlária:

cúusULA QUARTA. DA VGÊNCIA
0 presente cÍedenciamento terá vigência de '12 (dozel meses, conbdos da data de Assinatura,
podendo sêr pronogado nos termos do inciso ll do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, bem como

rescindido a critério da administração.

cúusulA ou[{TA - DAs oBRrcAçôEs Do CREDENCTADo

Constituem obriga@es do credenciado, além das natunalmente deconentes do presente termo:

a) Prestar os serviços estritamente de acordo mm as especiÍicaçoes descritas no Termo de Referência

- ANEXO l, bem como no prazo estabelecido, responsabilizandose inteiramente pela execução

inadequada;

b) Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência do

contÍato;

c) Responder por todo o ônus reÍerente à prestação os serviços do objeto, tais mmo, fretes, impostos,

segums, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e omerciais, decoÍÍentes da contrataÉo do

obieto;

CúUSILA SEXTA. DAS OBRIGAÇÕES Do CREDENCIT{NTE
Além das naturalmente deconentes do termo de credenciamento, constitui obrigaÉo do Município e/ou
do Fundo Municipal de Saúde, dar cumprimento ao presente termo, dentro das condi@es e prazos

estabelecidos, inclusive no que tange ao corÍeto pagamento pelos serviços execulados.

cúusuLA sÉrMA - Do REÀ,usrE DE pREÇos:

Os preços serâo alterados de acordo mm a tabela de preços ofcial praticada pelo Conselho Federal de
Fisioterapia.

CúUSULA OITAVA - DAS PEiIALIDADES
A indisponibilidade na prestação dos serviços, por parte da credenciada, acanelarâ na aplicação de
multa, no importe de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total quê o
credenciado se propos a executar pelo prazo de um ano. Apurando o montante devido, o credenciado
será instado a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a aplicação da multa, assim o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Cerlno, t 43. 326ó.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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DOTAÇÔES
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I
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desejando.

Pela inexecuçâo total ou parcial na prestação dos serviços, o credencianle podeÉ, garantida a prévia

defesa e sem prejuizo do descredenciamento do infiator, aplicar-lhes as sanÉes previstas na Lei n
8666/93 e suas altêra@s, em especial:

a) Advertência;

b) lmpedimento de credenciar-se com o Município de Nova Santa Bárbara/Fundo Municipal de Saúde
pelo prazo de 02 (dois) anos;

c) Dedaração de inidoneidade para contratar com a adminishação pública.

CúUSULA NONA. DA RESC§ÃO
0 presente Termo de Credenciamento podeÉ ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei
8666/93. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, apos um aviso premonitório, também

expresso, feito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias pelo intêressado, sem ônus para as
partes; Unilateralmente pelo credenciante, em qualquer tempo, independentemente de interpelação ou
procedimento judicial ou exbajudicial, caso o credenciado:
a) ceda ou hansfira, no lodo ou em paÍte, o obieto deste termo de credenciamento, ou deleguem a

outros as incumbências as obriga@s nele consignadas;
b) venha a agir com dolo, culpa, simula$o ou em faude na execução dos serviços;

c) quando pela reiteração de má qualidade dos sewiços ficar evidenciada a incapacidade para dar

execu$o satisÍatória ao Termo de Credenciamento:
d)venha a íalir, liquidar-se, dissolver-se ou mudar-se para outra cidade;

e) quando ocorTerem razoes de intêresse do serviço público e ou na oconência dê qualqueÍ das

disposi@s elencadas na lei 8.666t93 e altera@s.
Havendo rescisão do têrmo de credenciamento, o credenciante pagará a credenciada, o numerário
eqUivalente aos seÍviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalizaÉo, no valor avençado.

CúUSULA DÉOuA. DO FORO

Elegem as partes o Foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - PR, para dirimir qualquer ação
oriunda do presente Contnato, com renúncia expressa de qualquer oubo, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assi Contrato, em 03 (três) vias de igual teor,
valor e forma, que vão assinadas pelas partes, abaixo.

Nova Santa Bárbara, 281 05 12020.

Kondo

Prefeito Mu - Contratante

/fu"" l(. Át r-lv^,,"- rfr;ÍYrt
Edine ]Gvano Kitahara lUatsui

Aoki & Kitahara Fisioterapia S/S Ltda - Contratada

lrtictreu pftPs ue .tesus
Secretária Municipal de Saúde - Fiscalíesponsável pelo acompanhamento do contrato

3

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Centto, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.sov.br
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GIX8EITI UUilIGPÀLIE AÃÚTTE IE TITI'A SÂTTA BÁRBÃNÂ

Cor!sld€râíldo €rlr prErrogatiwas €' atribuiçóes €stabolecldâs pêlEl Lel

qL.al d€têrrnina qLrê parâ r€c€b6r dê quê Irats o art- 3_ <lessa
tei. os ÍÍrLrnic'Ípios deverão elat orar o Faelatório dê Gestão; 6
Coítaldêrárrdo o § 4_ do art
Orgânica dá Saúdc-

80

Eataia r- rraãa
RESOLtTçÃO N- (ta, d3 í2 do ÍÍraio A3 2í,2í,. do rcoÍrsottto
]l,tunlclpa! ds Saúde do lJlurracíplo dc No\râ SaaÍrt- BáÍb-r--

_Dispõê sobÍ€ a aprowaçtlo do Ftêlâtórlô dô PrlÍnâlro clu ad rl rnêatre dê 2o2o-"

O Plêno do Coírsêlfro Mr,ntclpâl dê saúde de Nova Santa Bárt:rara, eÍÍr Íeuíriãô
oÍctináÍta reallzada eÍÍr 12 ct.à rnalo de 2O2O, n<> uso dâs prêrrogativas confêridas
pela Lei F€derâl rr' 8.OAO, <le 19/O9l199O, L€i Federâl .r' er-142. cta 2€,1121199O, e
pela lel lvtrJrr ícipãr rr- 599, <le -12f12Í2o11 -

33. da Lei Fedel'ãl íi' A-OaO, d6 19/09/1990, Lêl

Artago ac - APCaO\rAFl o Relatório do Prirn€iro Clu adriÍrt€str6 de 2O2O.
Ar.tlgo 2'- A presente Faêsollrç'áo êrr tra ern vigoí na data d€ sua âpÍovÍrção-

Nowa Sarrta Bárbat-a. 12 dê rnaio lle 2O2O -

otá Ftorrrigues dê Olivei'ã
Pr€sidenle clo CoÍlselho 

^rrlÍlicipal 
de Saúde

HOMOLO<;O a F:têsôlução N_ OA/2O2O do CÀrS do 12lOSl2O2O, rlo uso de srras
cornpetênclas Iêgals.

S s dê J€Eus
Sec nlcipal ds Saú.le

REF.: lnexigibilidade n' 2/2020. Credenciamento n0 1/2020

PARTES: Município de Nova Sanla BáóaÍa, pessoa luÍidica de diÍeito publim inteÍna, inscritâ no CNPJ sob o no 95.56'1 .080/000í .60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes,222, neslê ato ÍepÍesentado pelo seu PÍeÍeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e â empresa AoKl &
KITAHARA FISIoTERAPIA S/S LToA, inscÍila no CNPJ sob n'35.247.617/0001-90, com sede na Ruâ Clâudio Manuel da Costa,99 - CEP: 86015330 -

BairÍo: Lago PaÍque, LondÍina/PR.

OBJETo: ClÍnlca de Íisioterâpia, visando o atêndimento espêciali2ado poÍ meio dê procêdimêntos têÍmoêlétricos e dê fototeÍapia e têcnologias
assistivas, espêcificamentê: rêabililação perineal com biofêedback ê estimulação do assoalho pélvico e/ou outÍa técnlca de exercÍcios perinêais.

VÀrR: R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCA: í2 (doze)meses, ou seia, alé 21rc5n021.

SECREIARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretâria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR no 22.932.
0ATA DE ASSINATURA CONTRATO: 28/0í2020.

O PreÍeito do Municipio de Nova Santa BáÍbara, Estado do PaÍaná, usando das atribuiç6es que lhe são conferidas poÍ Lei, tendo em vistâ as Leis Municipais
n" 809/2016 e no 893/2018 bem como, lnstruçoes Normatjvas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CoNCEDE DlÁRlA1S;, como segue

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Departamênto:
Valor {R$):
Destino:
0bjetivo da Viagem:

Data do Pagamento:
No do Pagamento:

ÊOEZIO RODRIGUES DE PROENçA
MOTORISTA
SAÚDE
R$ 800,00
DIVERSOS
soLrctÍAÇAo 0E DtARtA Ao OTORISTA ÊDEZIO RODRIGUES DE PROE PÀRA CUSTEAR DESPESAS Co[i
AIIMENTAÇAO, oUANDO EM VlAGEll FoRA D0 tlUN|ClPlo A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28n512020
228512020

ERIC KONDO
Prefeilo Municipal

D.cuÍ'6nto as§nado poí Cô.rúcâdô oigitat - Nova Sântâ
Báôa.a P.ôl6iruÍa Mú^acip.l: 9556108000016G-Aq SERASA-
Sua ôutlnli.jd.de é á.r..rrd. dédê q@ vis{.|!.do àk.we do
5n.: bDlsryr$-l[3or4brgetlglur(!6oldjrrrrdiciÂLonli!ç

EXTRATO DO CONTRATO N' 19/2020

Diá.io OÍicial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WalÍrêdo 8iíencourt dê Moraes n"222 - Ceíttro

Fone/Fax i43)32t 6{10C
E{nâal: diaíiooÍiciâ@nsb.p..gov.br

pmnsb@nsb.pr.qov.oí
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râ ismweb
*--.,t,C*r gk

E-maal de lsmweb - Soluçóes para lntemet - A Fiscal do Contrato n" 19/2020 - Fisioteíapia

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

81.

A Fiscal do Contrato n" 1912020 - Fisioterapia
l mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: michele soares de jesus <michele.saudênsb@outlook.com>

28 de maio de 2020
13:30

Boã tarde,

Segue anexo cont'alo n" 1'912020, decorente da lnexigibilidade n.ô 212020, curo objeto é o credenciamento de
estabelecimento - clÍnica de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos
termoelétricos e de fototerapia e tecnôlogias assistivas, espêcificamente: reabilitação pêrineal com bioíeedback e
estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica dê exercícios perineais, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais assumidas.

An,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

19 2020 - Contrato Chamada Pública n' í 2020 . Aoki.pdf
76K

https://mail.google.corÍúmail/u/o?ik=1463514b4d&view=pt&search=all&p,ermthid=thread-a%3A16530080951447471144&simpl=msg-ao/o3tu4718... 111

x



8?

3
A CIDÂDE nEotollal

Estado do Paraná
I novonla cô.tâ\d) o'm râfotço d' dottcôd co'Él''tttâô do o'çtín"do p'!íÍ!ÍÍt'' â
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PREFEITURA MUNICIPAL 8?

li*[, NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALTDADE: DISPENSA DE LTCITAÇÃO pOn
INEXIGIBILIDADE

DOC OBS.N' eseecrrrcaçÃo
oK1 Capa do processo
okOfício da secretaria solicitando

3 ol".Prefeito pedindo abertura do processo
4 0kLicitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo)
t Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotação) ok
6 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) ok
7 Parecer Jurídico OF
B Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município). ok
o Publicação Mural de Licitação (TCE) k

10 Contrato Dú
11. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial do Município) oK
12 Encaminhado cópia contato ao fiscal rcLl

I

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra
BáÍbar4 Pardná- E-mail licitacaoíAnsb.or.gov.br - §'wry.nsb.or.eov.br

N' J /_lel_Q_
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
INEXIGIBILIDADE DE LrcrrAÇÃo N" 2/2020

Aos 05 dias do mês de junho de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Inexigibilidade de Licitação n' 212020, registrado em

1710412020, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 84, que corresponde a este termo.

"útí Santos
Responsável pelo Setor de Li esC

Ruâ WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43.326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbaÍq P aná

- E-mâil - licitâcaofAnsb.pr.eov.br - www.nsb.or.pov.br

i*1r
l,' - r,
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* NOVA SANTA BARBARA
,

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 170t2021

DATA:26105121

ASSUNTOI Aditivo de contrato

Atenciosamente,

Rosan uza

Secretária Muni pal de Saúder-,

-z l)

Item Descrição Unidade
Medida

Qtde Valor
Unit.

Valor
Total

1 Reabilitaçâo perineal com biofeedback UN 04 '150,00 600,00

2 UN 08 90,00 720,O0

O^^.4-
Nome sinatu Data

Rua: Anlonio Joaquim Rodrigues s/n, A(43) 326&8050 CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa BáÍbara - Paraná

Mediante Autorizaçâo desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a

Vossa Senhoria aditivo ao contrato n" 1912O20, decorrente do Processo de

lnexigibilidade n" 212020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA

FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 35.247.61710001-90, cujo objeto

é a contrataçáo de serviços de fisioterapia, visando o atendimento especializado por

meio de procedimentos termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas,

especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e estimulação do assoalho

pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, com vencimento

em 271O512021, para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 03 (três) meses,

conforme previsão constante na cláusula quarta do referido contrato.

Estimulação do assoalho pélvico

\

(b, o5 ,?o? !Recebido por:



PREFEITURA MUNICIPAL

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

86NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 26 de maio de 2021 .

De: Departamênto de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASS U NTO : Dotaçáo'orç-a-mê-ntá ria

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

tauritaaetsZ mpos Almeida
Contad ra

Rr" w"rr"ao eifi"ffi toares n 222, Íone 43.3266.8100 c.N.p.J. N.o 95.56i.080/ooo1€o
E-mail: pE!su@!§b.p!A9trb! - Nova Santa Bárbara - Paranâ

UeJr"r/Recebido por:
Nome- "--- datatnatura

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 07412021

que solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 192020,

decorrente da lnexigibilidade no 212020, encaminhar relatório anexo.
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PREFEITURA MUNICIPAL
8B

NOVA SANTA BARBARA

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURiDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N",I9/2020
REF: INEXIGIBILIDADE N" 212020

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilldade de adltamento ao
contrato n" 1912020, Íirmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA
S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n'35.247.617/0001-90, com vencimento em
2710512021, cujo objeto é a contratação de servilos de fisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de
fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação perineal com
biofeedback e estimulaçáo do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercicios
perineais, conforme previsão constante na cláusula quarta do contrato e disposto no
artigo 57 da Lei n" 86666/93. O aditivo acarretará custos adicionais para
Administração num valor de R$ 1.320,00 (um mil, trêzentos e vinte reais).

Atenciosamente,

Elaine C dos S

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacaoáinsb.pr.gov.br - Nova Santa BaÍbara - PaÍaná

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 26 de maio de 2021 .
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 T41./2O2L

ASSU NTO: ADITAM ENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 1912020

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo
np OL9|2O2O, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de

serviços de assistência à saúde, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara

e a Empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o ns

3s.247.617 /}OOL-9O.

A Secretaria de Saúde, justifica a necessidade de aditamento de prazo, tendo em

vista que o menor atendido pelo serviço, mantém prescrição médica para

continuidade do tratamento fisioterápico, o qual não se encontra disponível pelo

SUS na Unidade Básica de Saúde.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento
contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada
se encontra consubstanciada no artigo Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:

ll - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade
mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade
superior.

.,;x".'l;,,!Íúil",
Procuradoria Jurídica

É?frr"."r.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CNPJ: 35.247.61 7/0001 -90

Esta certidão é válida paÍa o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de êntê fêdeÍativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a elê vinculados. Reíere-se à siluação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prêvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lêi no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÇão desta cêrtidão está condicionâda à verificação de sua autênticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rÍb.gov.ba ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão e mêntê côm base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida dia 0810'112021 <hoÍa e data de Brasília>
Válida
Código certidão: F148.5624.0C9F.0424
Qualquer u emenda invalidará este documento

10 d

0710712021
e conlrole

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

Cá.IXA
CÂIXA ECONOMICÀ FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 3s.247.617loooL-go
Razão Sociali{OKl E KTTAHARA FISIOTERÁPIA SS LTDA

EndeTeço: R CLAUDIO MANUEL DA COSTA 99 / LAGO PARQUE / LONDRINA / PR /
86ô1S-3iO

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 Servíco - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a ições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações

Validadel26/04/2021

Certificação Número: 50411565045

Informação obtida em 26/05/2021 15i49:01

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

3l08/202t

o4

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrÍ/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1

Consulta Regula.idade do EmpÍegador

o FGTS.
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NOVA SANTA BARBARA
í-TERf,O AD|ÍVO AO COrrRÂTO DE PRESTAçÃO

DE SERV|çOS N'í9r2020, QUE ENTRE St CELEBRARAM O r{UNlClPlO DE

NOVA SAT{TA BÁRBARA E A EMPRESA AOKI & KITA}IARA FISTOTERAPIA S'S

LTDÀ

O unicípio de Nova Santa BáÍbarâ, pessoa jurídica de

direito público intemo, inssita na CNPJ sob o no 95.561.080/(n0íS0, com sede

administrativa na Rua Walftedo BitencouÍt de iloraes, 2)2, ne&e ato ÍêpresenEdo

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Ctraudemir Valório, brasleiro, casado, portador do RG

n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.40910, residente e

domicdiado nesta cidade, dorarante denoíÍriudo simplesrnente COI{TRATANTE e do

outro lado a empÍes.r AOKI & I(TAIIARA FISPTERÂP|A SrS LTDÀ inscÍita no

'\- CNPJ sob n' 35.247.617/000Í-90, coín sede na Rua Claudio Manuel da Costa,99 -

CEP: 86015330 - Bairro: Lagro Parque, Londdna/PR, neste ato representada pda Sra.

Edlne l(avano Kitahara Iãtsui, inscrita m CPF n" 03:1.8É12.749í), RG n" 6.604.12G

4, resolvem aditar o conFato n." 19f20ã), qrc tem por objeto a cont'ataÉo de serviços

de fisioterapia, visando o atendimento especializado poÍ meio de pÍocedimentos

termoelétricos e de Íototerapia e tecÍrdogias assistiras, especificamente: reabtitaçâo

perineal com biofeedback e eslimula@ do assoalho pefubo er'ou outra técnica de

exercícios perineais, fiÍmado entre ambos em O71O5D020, ÍebÍente ao Processo de

lnêxigibilidade N' 2/2020, mediante es se$rintes dáu$les ê mndiçõ€s:

CLÀ'SULA PRIIEIRÀ

O presente terno tem por obieto, a píorÍogação por mais 90

(noventa) daas do prazo de v(rência do conüato, ou seia, aÉ 2U0E[2O21, conforme

previsâo constante na dáusula quarta do conbato, nos teÍÍEs do aÍtiro 57, inciso ll, da

Lei no 8.666/93, eín abndiÍnento a sdicitação da SecÍetaria MuniÍpal de Saúde.

CLÁUSULASEGUNDA

O pÍesente aditivo acanetaÉ custos adicionais para

Administração, num valor total de R$ í.320,110 (um mil, ürzêntos e ünte rcais). uü

Lote 'l b572 lRêabilitação peÍined com UN h4 15O,Oo Fo0,o0

Ru. w.lirdo BittffirÍt dê lroc r'222, Cdq Fooe 43. 326ó.tlql, CEP - tó5(Xm ilovs Selã Búbâra,
PEÉ- Efiil - licitac.o6tE$.pÍ.eov.t - wwr,.asb.or.rov.tÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

I

Lote Item do
de

Preço
total
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NOVA SANTA BARBARA

GLÁUSUL.A TERCETRA:

As despeses decoÍÍentes desta conFataÉo conerâo por

conta da dotação orçamentária haüda pela conta no

CLÁUSULAQUARTA:

Os acoÍdantes sê compÍoÍnetem a olmprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presentê instrumento, ficando reiteradas bd* as demais dáusulas.

E por ser vontade das partes e valuade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) üas de igual leor e Íorma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárba 27 de maio de 2021.

PÍefeito

,á-a*. (. Wrko.--- .n^fuiEdine Kavanó Kitahara tatsui

Edine_X. Kitehâra Matsui
ltsioterapeuta

cREFÍIO 8: 6273+F

Aoki & Kitaharâ Fisioterâpia S/S Ltda - Contratada

Souza

Secretária Municipal cle Saude - Fiscal pelo acompanhamento do contrato

001 luioteeouact<
Lote
001

z 8573 lEstlmulação do assoalho
lp"trim

UN 08 90,00 720,00

TOTAL 1.320,0{)

T 5

zero loe.oor.to.sot.o32o.2o25 lo b.g.9o.39.oo.oo po Exercício

Rüe Walildo Bittcúcout d. Morc D'222, C€trEo, FoÉ 43. 32óátlm, CEP - t65(Xm Nov. Sdta BáôarÀ
Púd- F-E] - licitã.:o(áh$.pr.eor.br - »a,t.trsb-úr. eov-t(

Conta da lFuncional progrãnática fionte de
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Edição N" 1978 - Nova Santa Bárbara, Paraná- QUII.IIA. FEIRÀ

íElt

E

Alo VIII
IIIPRE!{SA OFICIÂL -
Lêt n" 660, dê 02 dc âbÍil de
2013.

RG.t or.lYêl t.h Ed&eo:
Nõnlú ,ía,.í.a Proa ca ü. C.
Portarra n" OOaf2O75.

I - Atos do Poder Erecutiro
DECRETO \'2{/2021

O PREFEITO MUNICÍPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuiçôes legais, resolve:

Art. l'- Substituir 2 (dois) membros por outros 2 (dois) novos membros, do Comitê Municipal do Transpone Escolar do Municipio de Nova Santa

Bárbara, por conta da troca dos gestores da SecÍetaria Municipal de Educação, Espone e Cultura. Conforme lnstrução Normativa n" 05/2021-
SEFQ/SUDE/DILOG, seÉ substituído:

ReDresenÍântes da Secretariâ MuniciDal de Educacio, EsDorte e Cultürc

F
ubstituídos

F
ubstitutos

Titular I-\,larcilio dâ Silva §imoni Aparecida Braz de Lima

Fairatah lpareciaa conto NtoraesSuplentc lma Aparecida dos Santos

Art. 2'Continuação do mandato dos demais integrantes, conforme previsto no Decreto N'050/2020 que está vigente aré 06 (seis) de agoslo de
2022 (dois mil e vinte e dois). Ficando assim composto o Comitê Municipal do Transpone Escolar do Município de Nova Santa Bárbara:

.\IE\IBROS

Simoni Aparecida Braz de Lima
Helizabeth Aparecida Gobbo Moraes
Ana Luiza Borges de Souza Costa
Luciano Francioli
\.íaurilio Shinith Inoue
CristiâÍe Inâcio Rezende

Art 1" - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposiçôes em contnário.

\- 
Novâ sânta BáÍbara, 27 de maio de 2021.

Cloudemb Volétio
Prefeito Municipal

P.A.RTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoajuridica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n'95.5ó1.080/0001-60, conr
sede administratiya na Rua Walfredo Binencoun de Moraes,222, e a empresa AOKI & KITAHARÁ FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrila no

CNPJ sob n' 35.247.617/0001-90, com sede na Rua Claudio Manuel da Costa, 99 - CEP: 86015330 - Baino: Lago Parque, Londrina/PR.

OBJETO: CoDtratâçÃo de serviços de fisioterspiâ, visando o ate[dimento especirlizrdo por meio de procedimentos termoelétricos e de
fototerapia e tecnologias assistivâs, espccificamente: reabilitaçio perinerl com blofêedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra
técnica de exercícios perineâis.

VÂLOR DO ADITM: R§ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte rerls).
PRAZO DO ADITIVO: Por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 2410E12021

SECRETARIÂ: Secrctaria Münicipal de Saúde.
RECURSOS; Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n'22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITM: 2710512021.

Diário OÍiÇial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalíÍêdo Bitlêncouít dê Morâês n"222 - Cenlro

ForÉ/Fax: (43) 3266-8100
E{nail: diaÍioof cial@nsb.Dr.qov.br / Dmnsb@nsb.or.oov.br

M u Nrc rPro DE âil:f;-t lí;à,".,
NOVÂ SANTA o. í\rov í !f^
BARBARA:95s õro

9q

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

PODER EXECUTTVO

EXTRATO IO TER]\IO ADITIvO AO CONTRATO N" I9/2020.

REF.: lnexigibilidade N" 2i2020.
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr,gov.br>

96

s ismWeb
'tl L'

A fiscal do contato n"'1912020 - Fisioterapia
l mensagem

Setor de Licitações - Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Saúde <nsbsaude@gmail.com>

7 de junho de 2021 09:46

Bom dia,

Segue anexo 1' termo aditivo ao contrato n" '19/2020, dêconente da lnexigibilidade N" ?,2020, Íirmado com a
empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 35.247.6'1710001-90, cujo objeto é

a contratação de serviços de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procêdimentos

termoelétricos ê de fototerapia e têcnologias assisllvas, especificâmente: reabilitação perinêal com bioÍeedback ê

estimulação do assoalho péVico e/ou outra técnica de exêrcícios pêíneais, a fim de que o mesmo seja

acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitaçôes e Contratos
Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefonê/ Whãtsapp (43) 3266€114

3 1" Aditivo Conlrato 19 2020 - Prazo e Valor - Aokl,pdf
48K

https://mail.google.com/maiUu/0?ik= 1463514b4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar738273551 1097759482Esimp1=msg-a%3 ArU971 ... 111
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PR EFEITU RA IVIUI'JICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTÀDA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
DE INEXTGIBILIDADE N' 2I2O2O

Aos 08 dias do mês de Juúo de 2021,, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo de Inexigibilid ade n" 212020, numeradas do no 85 ao n" 97 ,
que coresponde a este termo.

lEfaine [os Santos
o Setor de Licitações

Rua Walfredo Bitlencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ
Paraná- E-mail licitacaorí)nsb.pr.eov.br - rvrvrv.nsb.or.qov.br



PREFEITURA MUNIC!PAL 98

NOVA SANTA BARBARA

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 260t2021

DATA:20lOBl21

Mediante Autorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito

aditivo ao contrato n' 1912020, decorrente do Processo de lnexigibilidade n' 212020,

firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" 35.247.617/0001-90, cujo objeto é a contratação de serviços

de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação

perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico ê/ou outra técnica de

exercícios perineais, com vencimento em 2410812021, para prorrogaçáo do prazo de

vigência por mais 09 meses, conforme previsão constante na cláusula quarta do

referido contrato.

Atenciosamente,

R Souza

Secretá pal de Saúde

Item Descrição Unidade
Medida

Valor
U nit.

Valor
Total

1 Reabilitação perineal com biofeedback UN 14 150,00 2.100,00

2 Estimulaçáo do assoalho pélvico UN 24 90,00 2.160,00

lctOar 23, o"o t ?oU

- 
õãi; 

-'
Nome tura

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, l(43) 326&8050 CNPJ n0 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

PARA: Secretaria de Administração

ASSUNTOT Aditivo de contrato

Qtde

Recebido por:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURíDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO,I9/2020

REF: INEXIGIBILIDADE N" 2J2020

Prczada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 1912020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA
S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 35.247.617/0001-90, com vencimento em
2410812021, cujo objeto é a contratação de serviços de fisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de
fototerapia e tecnologias assistivas, especiÍicamente: reabilitação perineal com
biofeedback e estimulaçáo do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercÍcios
perineais, para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 09 (nove) meses,
conforme previsáo constante na cláusula quarta do contrato. O aditivo acarretará
custos adicionais para Administração num valor de R$ 4.260,00 (quatro mil,
duzentos e sessenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 23 de agosto de2021

Atenciosamente,

Elai ristin ditk dos ntos

Setor de Licitaçôes

Rua Walfedo Bincncourt de Moraes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fonc/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Baóara - Paraná

100
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 770/2027

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ns 1912020

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legalde aditamento do contrato administrativo
ne 0L9{2O2O, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de

serviços de assistência à saúde, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara

e a Empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o ne

3s.247.617 /00OL-90.

A Secretaria de Saúde, justifica a necessidade de aditamento de prazo, tendo em

vista que o menor atendido pelo serviço, mantém prescrição médica para

continuidade do tratamento fisioterápico, o qual não se encontra disponível pelo

SUS na Unidade Básica de Saúde-

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento
contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada
se encontra consubstanciada no artigo Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.,

exceto quanto aos relativos:

ll - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade
mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

Nova Santa Bé)b\a,24 de agosto de2O2L.
/t/ I ./',

,*,,r"k"kl n"^

Procuradoria Jurídica



PREFEÍIIjRÂ MUNlCIPALffiffiHr 10?
coRREspoNDÊHcte rrureRHA N" 097/202i

Nova Santa Bárbara, 2410812021.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' '1912020.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitaçáo da Sra. Rosana Ruy de Souza,
Secretária Municipal de Saúde, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária
para que seja aditado o contrato n" 1912020, decorrente da lnexigibilidade n' 212020,
firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no
CNPJ sob n'35.247.617/0001-90, cujo objeto é a contratação de serviços de
fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos
termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação
perineal com biofeedback e estimulaçáo do assoalho pélvico e/ou outra técnica de
exercícios perineais, para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 09 (nove)
meses. O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor de R$
4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Elaine C tina Luditk a Íos
Set

Atenciosamente,

Rua Walftedo Bittencourt de Moracs, n' 222, CenÉo, ? 43.3266.8100, B - 86.250{00 - Nova Santa Btubara - Panná
El - Sitc - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara,24 de agosto de 2021

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 09712021 ,

que solicita DotaçÕes Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 1912Q20,

decorrente da inexigibilidade no 212020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA

FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob no 35.247.61710001-90, encaminhar

relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de S aCa pos Almeida
Contado

Rua Walfredo BittencouÍt de Moares no 222. Íone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

Nome datata

E-mail: pmnsb/íl nsb.or.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

103

Recebido por: 4J.6!k-?L
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MIN§TÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoía€eral da Fazenda Nacional

CERNDÃo NEGATIVA DE DÉBIoS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPI,A S/S LTDA
CNPJ: 35.247.617/000í-90

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direla a ele vinculados. Refere-se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 deiulho dê 1991.

A aceitaÇão desla certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços Jhfb .gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certldão com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida dia 2410812021 <hora ê data de Brasília>.
Válida
Código certidão: í I E0.E7CE.36FB.ED7C
Qualquer emenda invalidará eslê documento.

33:54

controle



24t0812021 Consulta Regulaíidade do Empregador r06

Voltar lmprimir

C/|.IxÃ
cAIxA EcoNÔMIcA FEDEFTAL

Inscrição: 3s.247.617looot-go
RAZãO SOCiAI:AOKI E KTAHARA RSIOTERAPIA SS LTDA

EndeTêço: R CLAUDIO MANUEL DA COSIA 99 / I.AGO PARQUE / LONDRINA / PR /
86015-330

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

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

Validadetl3/08/202 a LU09/202r

cêrtificação Número 2263535517204

Informação obtida em 241O8/2O2L 09:35:40

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

htlps://coosulta-cÍf.câixâ.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregadoíjsÍ 111

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2. TERÍUIO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE SERV|çOS N'l9/2o20, QUE ENTRE Sr CELEBRARAM O MUNrclPlo DE

NOVA SAI{TA BÁRBARA E A EMPRESA AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S

LTDA.

O tunicípio de Nova Santa Bárbara, pessoa .iurídica de

direito público intemo, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG

n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do

outro lado a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAP|A S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" 35.247.61710001-90, com sede na Rua Claudio Manuel da Costa,99 -

CEP: 86015330 - Baino: Lago Parque, Londriner/PR, neste ato representada pela Sra.

Edinê Kavano Kitahara atsui, inscrita no CPF n" 033.832.749-50, RG n' 6.604.120-

4, resolvem aditar o contrato n.o '1912020, que tem por objeto a contratação de serviços

de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação

perineal com bioÍeedback e estimulação do assoalho pÉlvim e/ou outra técnica de

exercícios perineais, Íirmado entre ambos em 0710512020, referente ao Processo de

lnexigibilidade N' 2l2O2O, medÍante as seguintes cláusulas e condições:

CúUSULA PRITIEIRA

O presente termo tem por objeto, a pronogação por mais 09

(nove) meses do prazo de vigência do contrato, ou seja, até 23105//2O22, conforme

previsão constante na cláusula quarta do contrato, nos termos do aÍtigo 57, inciso ll, da

Lei n" 8.666/93, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administraçáo, num valor total de R$ ,0.260,00 (quatro mil, duzentos ê sessenta

reais).

L$

Lote Item Código

do

Descrição do produto/serviçc Unidad

ede

Quantidade Preço

unitário

Preço

total

\P
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas deconentes desta contratação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no

CúUSULAQUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lawou-se o presente Termo

assinado pelas partes.

(três) vias e igual teor e forma, que vai

Nova a e agosto de 2021 .

o

medida

Lote

001

1 8572 Reabilitação perineal com

bioÍeedback

UN 14 150,00 2.'t 00,00

Lote

00Í

2 8573 Estimulação do assoalho

pélvico

UN 24 90,00 2.160,00

TOTAL

DOTAÇÕES

Conta da

despesa

fronte oe

l,""uoo

uncional programática Natureza da

despesa
lcruoo 

da

lronre
2810

loa.oor.ro.sor.o32o.2o25 lo
3.3.90.39.00.00

lDo 
Exercício

2815
loa.oor.ro.aor.o32o.2025 t 3.3.90.39.00.00

lDo 
Exercício

2820
loa.oor.ro.aor.o32o.2o2s Po3

3.3.90.39.00.00
lDo 

Exercício

Prefeito

c

icipal - Contratante

s.

produto

[serviço

[.zoo,oo
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PREFEITURA MUNICIPAL

Edine Kavano Kitahara Matsui

Aoki & Kitahara Fisioterapia S/S Ltda - Contratada

de Souza

Secretária Municipal de Saúde

NOVA SANTA BARBARA

.\\U' .,,'

pelo acompanhamento do contrato

N,

3

i'\\



24t0a2021 Eíail de lsmweb - Soluçôes para lntêmet - A Íiscal do contrato n' 19/2020 - Fisioterapia

licitacao licitâcao <licltacao@nsb.pr.gov.bÊ

111

{âismweu
.s....rC, Elr

A fiscal do contrato n" 1912020 - Fisioterapia
l mensagem

Setor dê Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.bÊ
Para: Saúde <nsbsaude@gmail.com>

24 de agosto de 2021
09:51

Bom dia,

Segue anexo 2' termo aditivo ao contrato n" 1912020, decorrente do Processo de

lnexigibilidade N" 212020, firmado com a emprêsa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S

LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 35.247.6'1710001-90, cujo objeto é a contratação de serviços de

Íisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e

de fototerapia e tecnologias assistivaS, especificamênte: reabilitação perineal com biofeedback

.-e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais, a fim de que o
mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes

contratuais assumidas.

Att,

Elaine Gristina Luditk dos Santos
Sêtor de Licitações e Contratos
PÍefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 32664114

f,\
us

? Aditivo Contrato 19 2020 - Prazo ê Valor - Aokl.pdf
65K

http6:/maiÍ.google.coín/malUu/o?ik=1463514Md&view=pt&seaÍch=all&permthid=thread-aoÁ34r368264094938654216&simpl=msg€%34162027... 111
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2013.

EXTRATO DO CO TO N'51/202r

REF.: Inexigibilidede de Licitação n" 52021

CONTRATÀNTE: MUNICÍPIO DE NovÂ SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público inremo, inscrita no CNPJ sob o n"
95.561 .080/0001 -60, com sede na Rua Walfredo Binencourt de Moraes, no 222, centro, Nova Sanla Bárbara, PaÍaná, neste ato repÍesentado
peç u Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério.

INTERVEMENTE/ANUENTE: CONSÓRCIO PÚBLTCO TNTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO PARANÁ - CINDEPA& pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rodolio Bemadeli, n"305, casa 01, Jardinr
lmperial, na cidade de Astorga - Paraná" inscrito no CNPJ.4r4F sob n' 18.273.72710001-08, neste ato representado por sua Presidente, §rr.
Suzie Apârêeidr Pucillo Zansttâs.

OBJETO: Àdesâo, Àta de Registro de Preços no 00U2021, reâlizads pelo Coosórcio Púbüco Intermunicipal de Inovaçio c

Desenvolvimento do Estâdo do Pârâná - CINDEPA\ para aquisição de pedrisco.

VALOR: R§ ó.500,00 (seis mil e quinhentos reeis).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (querente e cinco) dias, contados a partir da assinâOrâ do contrato, ou seja, até 06/10/2021.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de EmpÍegos.
RECURSOS: Secretaria Municipal de O
RESDONSAVEL JURIDICO: Carmen

bras, do Trabalho e Geração de Empregos.
OAB/PR n' 22 l2

DAç-, DE ASSINATURÂ DO

REF.: Inexigibilidade N' 2/2020.

PARTES: Município de Nova Sentâ BáÍbârs, pessoajurídica de direito publico intem4 inscrita no CNPJ sob o n' 95.5ó 1.080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Binencourt de Moraes, 222, e a empresa AOKI & KffÂHÂRA FISIOTERAPIA S/S LTDA,
inscrita no CNPJ sob r' 35.247 .6171000l-90, com sede na Rua Claudio Manuel da Costa, 99 - CEP: 86015330 - Baino: Lago Parque,
Londrina/PR.

OBJETO: Contrstâção de serviços de lisioterapiÀ, visândo o atetrdimento especiâlizâdo por meio de procedimentos termoêlétricos
e de fototerrpia e tecnologias sssistivas, especificsmente: reabilitsção perineal com biofeedback e estimulaçâo do assoalho pélvico
e/ou outrâ técnicâ de exercícios perineais.

VALOR DO ADITIVO: R§ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessentr reais),

PRÂ20 DO ADITIVO: Por mais 09 (nove) meses, ou sej a, até 23105t2O22.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS; Secretaria Municipal de saúde.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n' 22.932
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITM: 2410E12021.

: 23 de agosto de I

O ADITIVO AO CONTRÂTO N' I9l2020.

Dlário OÍicial Elêtrônico do Munlciplo de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍodo Binencourt do Moreos n'222 - Contro

Fono,lFar (43) 3266-8100
E-mâit dlaÍboficiâl@Àsb.or.oov.tÍ / DmnsMlnsb.pí.qov.br

MUNtctPtO DE e.d. ô b.r ú...r

NovA 5AMTA ffi--.,_," { L
BARBARA:9SS o IIí+
61080000160

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova §anta Bárbara - Paraná

l: Ert&ão N" 2039 - Nova §anta Bárbara, Paraná. TEBÇÂ-FEIRÀ 24 de AGO§I0 ale 2021.

I.

Rc.poDúvcl pch Edlçâo:
ônlca üarla P|oc'rca ,1. C.

Porl,'rld 
^" 

OO8/2OL5.

CONTRATADA: SAI\TANA COMERCIO DE MATERJÁIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob
n'34.240.504/0001-09, com sede na Rua Jordelino Silv4 150 - CEP: 86086430 - Bairro: Jardim Primavera, Londrina,/PR.
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rb Rqiúo Ô PÉ'.6 n' 046J2@l & Ê89& F!!...r(, íl0r8z@r, th. rte rn 5,5oia (diEo
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Cdrbmêort 85, ll, dá L., n.8 €6ô.8
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OECREIA:

^rt 
1" - Fk. âbênô rc corMt .G.kb Cddito ío v.loú d. Rt 30.9@,00 p... {, e.guiir«,

dot êô{ó6)o.ç.,BÉ.i.(s} 02 - OGCUTIVo MUNUC|P L02.02-sECRtÍ Àl^OtcOvERNO
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At, - E{ ôírb ílráirr úooííl. e Ô í.ú Fdc.{à, It!úClü Er.Ba a lo(Br2@1

GIANETEDOPREFEÍTOTUNICI L23ÔA€EbÔãU1
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ATR|a-IçÓES OIE §ÃO @lçERIUli POR LEI RESOLVE:

^,t. 
r.. - r.'tú pürD &I,lri!ó. íEô.G(br.ffii,Ô2021 (t rúÔ{i.). Ürb eÍÜrb d.
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CrtaSlDER lúO o O.s!b luior.l l2l!2021 q, í.Égr o Poíb Felltlo Ô ô. @ í. iÍab (l'
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&Ífiüc maditor I (p)(t @(Ín, pÍâ abíÉinÍtlo .o gabho.3 do
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lilo€ÁnarieôCorrâ. ãn23ô.gcroô2@i
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C€ílüo. an câú d, Sd. CEP 6 l5o@. m€órrt]t o|SPENSA DE
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S.ôdao Rogd ' Píúlb
oBfErl-sÃ o€ tJcÍÍaçIo x. l.rirolx

O Í,íI,bô ôlt iiÉ*, ô t{o1/. 
^rúrice 

d. Coha. rEí.b.lã
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PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TER]VIO Df, JI]NTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO
DE INEXIGIBILIDADE N' 2/2020

Aos 03 dias do mês de Setembro de 2l2l,lavrei o presente termo de juntada
de folhas no processo de Inexigibilidade no 212020, numeradas do no 98 ao no
1 14, que corresponde a este termo.

Ehino
Responsável pelo Setor de Lici

Rua Waliiedo Bittercourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bfubar4
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.eov.br

*
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

N" 166t2022

ASSUNTOT Aditivo de contrato

Mediante Autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito

aditivo ao contrato n" 1912020, decorrente do Processo de lnexigibilidade n' 212020,

firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob n'35.247.617/0001-90, cujo objeto é a contrataçáo de serviços de

fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitaçáo

perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de

exercícios perineais, com vencimento em 23/05/2022, para prorrogação do prazo de

vigência por mais 12 (doze) meses, conforme previsâo constante na cláusula quarta

do referido contrato. Segue em anexo receituário médico com o relato da medica

quanto a necessidade do paciente em realizar os atendimentos de fisioterapia.

Atenciosamente,

Ro

Secretária

Souza

I de Saúden

Item Descrição Unidade
Medida

Qtde Valor
U nit.

Valor
Total

UN 18 150,00 2.700,00

2 Estimulaçáo do assoalho pélvico UN 32 90,00 2.880,00

Recebido por:
Nome ta Data

{a1 o 5, 2-Z

Rua: Anlonio Joaquim RodÍigues s/n, A(43) 3266-8050 CNPJ no 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaudê@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

DATA:19105122

1 Reabilitação perineal com biofeedback

1
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PREFEITURA MUNICIPAL 11?

NOVA SANTA BARBARA

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURiDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 19/2020
REF: INEXIGIBILIDADE N" 212020

PÊzada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 19 de maio de2022.

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Luditk Santo

Set

Rua Walfiedo Binencoun dc Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFe\ (043) 326ó.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/000 | -60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Salta Barbara - Paraná

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1912020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA
S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 35.247.617/0001-90, com vencimento em
4!E!N4, cujo objeto é a contratação de serviços de fisioterapia, visando o
atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de
fototerapia e tecnologias assistivas, especiÍicamente: reabilitaçáo perineal com
biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios
perineais, para prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses,
conforme previsão constante na cláusula quarta do contrato. O aditivo acaÍetará
custos adicionais para Administraçáo num valor de R$ 5.580,00 (cinco mil,
quinhentos e oitenta reais).
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I
I NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N" 19/2020

Versa o presente expediente, de solicitaçáo de parecer jurídico do

Setor de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do

contrato administrativo no 019/2O2O, qwe tem por objeto a
contratação de empresa para prestaçáo de serviços de assistência à

saúde, Íirmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a
Empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPTA S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n" 35.247.617 /OOOI-9O.

A Secretaria de Saúde, justifica a necessidade de aditamento de

prazo, tendo em vista que o menor atendido pelo serviço, mantém

prescriçáo médica para continuidade do tratamento fisioterápico, o

qual náo se encontra disponivel pelo SUS na Unidade Básica de

Saúde.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do

aditamento contratual:

No caso em tela, veriÍica-se que a possibilidade da solicitação

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo Art. 57. A
duraçáo dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestaçáo de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderáo ter a sua duraçáo prorrogada por iguais e

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

sucessivos períodos com vistas à obtençáo de preços e condições

mais vantajosas para a administraçáo, limitada a sessenta meses;

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento

e decisáo à autoridade superior.

Nova Santa 19 de maio de 2.022.

Corlez Wilcken

Procuradoria Jurídica

119
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PREFEITURA MUNICIPAL 120ffiffi#t
CORRESPONDENCIA INTERNA N' 096/2022

Nova Santa Bárbara, 1910512022.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' 'lgl2020,

Senhora Contadora:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C na Luditk Sa

çôes

Rua Waltedo Bitlencourt de Moraes, Ío222, Ccntro,8 41.3266.8100,8 - 86.250{00 Nova SantÍi Bárbara - Paraná
El - Site - \rrw.nsb,pr.sov.br

Em atendimento a solicitaçáo da Sra. Rosana Ruy de Souza,
Secretária Municipal de Saúde, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária
para que seja aditado o contrato n" 1912020, decorrente da lnexigibilidade n" 212020,
firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no
CNPJ sob n" 35.247.617/0001-90, cujo objeto é a contratação de serviços de
fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos
termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação
perineal com biofeedback e estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de
exercícios perineais, O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num
valor de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 de maio de2022

De: Departamento de Contabilidade

ASSU NTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 09612022, que

solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 1912020, decorrente da

inexigibilidade no 212020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S

LTDA, inscrita no CNPJ sob no 35.247.617/0001-90, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momênto,

Atenciosamente,

Laurita de Souza ampos Almeida
Co ta

Rua Walíredo Bittencourt de MoaÍes no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pplsU@Cbp14gLbl - Nova Santa Bárbara - Paraná

121

Nome data

Para: Departamento de Licitação

Recebido por: {7 tost to'zL
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Município de Nova Santa Bárbara -
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÁO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA OE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRTBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CNPJ: 35.247.6'17/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser âpuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibifidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou ob.jeto de decisão.iudicial que determina sua
desconsideraÇão para Íins de certiÍicação da rêgularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriÇões em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arls. 205 e 206 do CTN, este documênto têm os mesmos eÍeitos da cêrtidão
negativa.

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

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

Cêrtidão emit mente com base na Po(aria ConJunta RFB/PGFN no 1.751,de2t1012014.
Emitida 10:27:36 do 0910312022 <hora e data de BrasÍlia>-
Váiida
Código
Qualquêr

0510912022.
controle da áo: 0DA1.98A6.BF4A.FF2B

rao da invalidará este documento.
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Cí,'XA
cAtxA ECoNôMrcA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 3s.247.61.71000!-90
RAZãO SOG'AIAOKI E KITAHARÁ FISIOTERAPIA SS LTDA

Endereço: R CLAUDIO MANUEL DA COSTA 99 / LAGO PARQUE / LONDRINA / PR /
86015-330

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:]3/05/2022 oL/06/2022

Certificação Número: 2 137 s64s29469s

Informação obtida em 2O/O5/2O22 C8:04:48

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

https://consulta-crf.cáixâ.gov.br/consultací/pageíconsultaEmprêgadorjsf 1t1

12il'

:

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

NOVA SANTA BARBARA
3'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE SERVIÇOS N'í9/2020, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S

LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG

n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-'10, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do

outro lado a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" 35.247.6171000'l-90, com sede na Rua Claudio Manuel da Costa,99 -

CEP: 86015330 - Baino: Lago Parque, Londrina/PR, neste ato representada pela Sra.

Edine Kavano Kitahara Matsui, inscrita no CPF n" 033.832.749-50, RG n' 6.604.120-

4, resolvem aditar o contrato n.o 1912020, que tem por objeto a contratação de serviços

de fisioterapia, visando o atendimento especializado por meio de procedimentos

termoelétricos e de fototerapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitaçáo

perineal com bioÍeedback e estimulação do assoalho pélvico eiou outra técnica de

exercícios perineais, firmado entre ambos em 0710512020, referente ao Processo de

lnexigibilidade N 2l202O, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Ruâ Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara,

ITENS

ParÀoá - E-Íiâil - licitacaoíAnsb.pr.eov.br Dr.eov.br

CLÁUSULA PRIMETRA:

O presente têrmo tem por objeto, a pronoga@o do prazo de

vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 22J05n023, conforme previsão

constante na cláusula quarta do contrato, nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no

8.666/93, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

wL
CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretaÉ custos adicionais para

Administração, num valor total de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta

reais).

Lote Ite
m

do lQuantidadlPreço lPreço
le lunitário ltotalde
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta contratação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara,20 de maio de2022.

!l
oâ

Glaudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

4

t*1"- Y -)()rk"u' l'Y\-Ü"^*'
I

Edine Kavano Kitahara Matsui

Aoki & Kitahara Fisioterapia S/S Ltda - Contratada

Rua Walfredo BittencouÍt de MoÍaes n'222, Cenho, Fooe 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bfubara'
Paraní - E-stail - licitacao(drsbrr.sov.bÍ - www_nsb.pr.eov.br

150,00 700,00
r

Lote
001

1 8572 lRea

l.o,
bilitação perineal
biofeedback

18,00

UN 32,00 880

t'
90,00 ,00Lote

001
2 8573 lEstimulaÇão do

lassoalho pélvico

.580 00

DOTAÇÔES

2820 108.001.10.301.0330.2024 1303 13.3.e0.3s.00.00 Do Exercício

produto
/serviÇo

orodutlmedida

TOTAL

[-l-

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se compÍometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

pÍesente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

Conta da
despesa lFuncional

programática lFonte de lNatureza da lGruoo da fonte
lr""rr.o ld"rp"." I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Rosa ouza

Secretária Municipal de Saúde - Fiscal ável pelo acompanhamento do contrato

uil,

3

Ruâ WalÊedo Bift€ncourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Báóara,
Paradá- E-oail - licitacaof.àosb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.bÍ





E-maildê lsmweb - Soluçóes paía lniernet - A Íiscaldo contÍato n' 19/2020 - Fisioterapia AÍthur

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.9ov.br>

1?8
ü§ ismWeb

e-ao1C-o glr

A fiscal do contrato n" 1912020 - Fisioterapia Arthur
1 mensagem

SetoÍ de Licitaçõês . Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Saúde <nsbsaude@gmail.com>

20 de Ínaio de 2022
08:39

Bom dia,

Segue anexo cópia do 30 termo aditivo ao contrato n' 1912020, decorrente da lnexigibilidade N'
212020, firmado com a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" 35.247.617/000t-90, cujo objeto é a contratação de serviços de fisioterapia,

visando o atendimento especializado por meio de procedimentos termoelétricos e de
'rtcterapia e tecnologias assistivas, especificamente: reabilitação perineal com biofeedback e

estimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercÍcios perineais, a fim de que o
mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações

contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prêfêitura Municipal de Nova Santa Báóara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266{114

B 30 Aditivo Contrato 19 2020 - Prazo e Valor - Aoki.pdÍ
391K

https://mail.googlê.comlmaivúl1nik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3At-3571236425211250281&simpl=msg-a%3Ar5811... 1/1

2010512022 08:39
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PODER EXECUTIVO

M
IMPRTNSA OFICIAL-
Lel n' 66O,, de O2 de
abril de 2O13.
RêsDoidtrl p.h tdiéo:
càniano d. Aln.idoSEGUNDÁ-FElR,l,20 de Maio dePorarui-I Bárbara,22

I - Atos do Poder EÍecutlvo
Ê.diçào: 221912022]|011 - Data 2UOS|202.

EXTRATO 3'TERMO ADITIVO AO COI'ITRATO No í912020.

Silils:lflflftt:t"i'"l?;"r" BárbaÍa, pessoa iurídica de direito 4-o*,n", inscrta no
CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourl de Moraês,
222 e a empresa AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDÀ inscrita no CNPJ sob n"

- 5.247 .61710001-90, com sede na Rua Claudio Manuel daCosta,99-CEP: 86015330- Bairro: Lago
'?ar que, Londrina./PR.

OlliETO: ContÍatação de serviços de fisioterapia, visando o atendimsnto especializado por
mêio de procêdlmontos termoêlétricos e dê fototarapla ê tecnologlas assistivas,
espêclflcamente: rêabllltação poÍlneal com blofêedback e estimulação do assoalho pélvico
ê/ou outra tácnica de exercícios perineais.
VALOR DO ADITIVO: R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhêntos e oitonta raals).
PRÀZO DO AOITIVO: PoÍ mais 12 (dozê) mesês, ou seja, até 2210512023.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 2010512ú22.

cLÀuDf,MIR vALÉRto

Prefeito Municipâl

Ediçáo:'2219t20221o21- oata 2oto!'t2022 
ExrRATo 3. TERM, DE ADrrrvo

Referente ao Contrato no 292821.
\- EE.: Prsgão Eletrônico No 4712021.
TARTES: Municíplo ds Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de dirêito público interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de MoÍaes,222, neste ato representado pelo
Senhor PreÍêito Municipal Sr. Claudemir Valério, e a empresa SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA, pessoa
jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 0í.852.715/0001-35, com endereço à Rua AntÔnio Rosa de Almeida,
'149 - CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa Bárbara/P.
OBJETO: Contrataçáo dê êmpresa êspecializada na Íoalização de transporte rodoviário de trabalhadores do
Município de Nova Santa Bárbara atá o Frigorífico Rainha da Paz.
VALOR DO ADITIVO: Rl 132.834,00 (cento e tÍinla e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais).
PRÂZO OO ADITIVO: Por mais 06 (seis) meses, ou seia, at€ 2811112022.
SEcRETARIA: SecÍetâriâ Municipal de Assistência Social, d. Trabalho e Geraçáo de Emprêgos.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos.
RESPONSÁVEL JURIDICo: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n' ?2.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO OE AOITIVO: 2010 2022.

Dlárlo Oficlal El.tsônico do lrunlclpio d. Nova Santa Báóara
Ru.: WâlÍado Bi(sÍEo.rrl d6 MoÍiê n'222 - ConiÍo

FoodFax: (43) 326H10O
E{ail diaíoofi dâ@nsb-pÍ.gov.br / pínnsb@nsb.pí.gov.bí

Si!e: www.mb.prgov.hí

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

cLAtDEM|R vALÉRro

PÍefeito Municipãl

I
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARÂNA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocEsso LICITATónlo on
INEXIGIBILIDADE N" 2/2020

Aos 27 dias do mês de maio de 2022,lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Inexigibilidade n" 212020, numeradas do no I 15 ao no 130, que

corresponde a este termo.

,h, tlh, Jrçj"
LrdE.FfrvU [as Santos

Setor de Licitações

Rua Walfuo Binencoun de Mores n" 222, Centro, Fone 43. 32óó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

- E-mail - licitacaoíansb.pr.mv.br - wrvw.nsb.pr.sov.br


