
PREFEITURA MUNICIPAL 001

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo n.o 35/201 I

OBJETO - Contratação de pessoas jurídicas prestadoras
de serviços de assistência à saúde, especificamente de
consultas para suprir horários alternativos, noturnos,
finais de semana e feriados.

VALOR - R$ 8.750,00, (oito mil, setecentos e cinquenta
reais).

DOTAçAO -
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo lt/unicipal de
Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2610;2620;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301 .0350.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2870.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.pr.qov.br-www.nsb.pr.oov.br
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ffozPREFEITURA MUNlCIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPOI,I OÊT.ICIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde N' 1 13/20'19

DATA:25104119

ASSUNTO: Contratação emergencial de uma empresa para complementar o
atendimento médico da Unidade de Saúde 24 horas

A Secretaria Municipal de Saúde vem pela presente solicitar a contratação
emergencial de uma empresa por um período de 30 (trinta) dias, para complementar o
atendimento médico da Unidade de Saúde 24 horas no Município de Nova Santa
Bárbara, tendo em vista que estamos impossibilitados de manter o atendimento da
população face à escassez no quadro profissional, pois o médico enviado pelo

Programa Mais Médicos está em vias de afastamento por complicações na gestação,
possuindo apenas com um médico concursado de 20 (vinte) horas semanais, portanto

náo há profissionais para manter o funcionamento 24 (vinte e quatro) horas diárias da
unidade. Tendo em vista que o contrato atual vence dia 08 de maio de 2019, um novo
processo licitatório se encontra em andamento, mais segundo a responsável pelo

setor de licitações e contratos é necessário aproximadamente um período de 30
(trinta) dias para a finalização deste processo. Portanto é imprescindível a contrataçáo
durante esse tempo para que a populaçáo não seja afetada pela falta dos
profissionais.

Os serviços deverão ser prestados na Secretaria de Saúde de Nova Santa
Bárbara conforme descrições a seguir:

- 04 (quatro) horas de atendimento medico de segunda à seúa-feira, das 18:00

às 22:00 horas;
- Plantão de 06 (seis) horas diárias aos sábados, domingo e feriados

totalizando 10 plantÕes. (horário de entrada e saída a combinar).

Atenciosamente,

Michele
SecreÉriâ

Jesus
deS e

'e5 toY r /7Recebido por
Nome Data

Rua Walfredo Bittencourl de Moíaes no 222, 8(43.3266.8100) CNPJ n" 95.561.080/0001-60
E-mail: plllsbl@oodêIelLbl - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARA: Setor de Licitação
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PREFEITURA I\íUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2510412019.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçâo a correspondência expedida
pela Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a
para contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de assistência à
saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos, noturnos,
finais de semana e feriados, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Kondo
P ito Municipal

I
tl'

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná

Sendo o que se apresenta para o momento.
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CLÍNICA TwÉolceFÁss LTDA
.Ar'. Peciro cla Costa s/n.", Centro, Sào ]erônirntr cla St. rr.a-PR, Cc1.r: 8tr270-00(), f(,1. (+1)32h1-122b

CNP| n' 09.177.7340001,-7 2

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR
CNPJ No 95 561.080/0001-60 - FONE/FAX: 43 3266-8100

GOTAÇÃO OE PREÇO

Valor Mensal

R$11 000.00

5.50ooo

DESCRI Valor total
Plantão Medico de 6 (seis) horas
diárias aos sábados, domingos e
feriados.

R$7.150,00

Por ser verdade, firmamos a presente

São Jerônimo da Serra - PR., 02 de Maio de 2.019

FÁSS tÍDA
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rog.tt7.$ua00 -77.

Socio-Geíente
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CütE'sj nt
Âv.Pedm FeÍíeira oa

CE? 85.270{

Qtde:TEM DESCRTÇAO
1 Atendimento médico de segunda a sexta-

feira, das 19:00 às 23:00horas (20 horas
semanais)

30 dias

b g',(,

ITEM Qtde Valor Unit.

R$650,00

DÉ5

1 11 plantões

5 \un.rr
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradôria-Geral da Fazênda Nacionãl

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

Nome: CLINICA MEDICA FASS LTDA.
CNPJ: 09.'t17.13210001 -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Recêila Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto 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 administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujêito 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 Lei n' 8.212, de 24 de julho dê 1991 .

A aceitação desta cerlidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endêreços <http://rfb.gov.ba ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão e mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida
Válida a

03/05/20'19 <hora e data de Brasília>.

Código
Qualquer emen d

dão: 1 899.7948.260F.684F
a invalidará estê documento.

ag
04:33 do

30/10/2019.
controle d

1t1



07 tost2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/EmpÍesa/CrÍlcrflFqeCFSlmprimirPapel.asp
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YOLTIT

Gâ'XA
Cê.IXÂ ECONÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o9rú732/oooL-72
Razão Social: CLINICA r4EDIcA FASS

Endereçol AV PEDRO F DA COSTA sN / CENTRO / sAo IERONIMO DA SERRA / PR

/ 86270_000

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

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

Validade: 05/05/20t9 /06/20190

Certificação Nú mero:201 01s95939364397

Informação obtida em 07105120L9, às 10:44:50.

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

Lei está
Caixa:

'll1https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CrÍ/CríFgeCFSlmprimt.Papel.asp



07 t05t2019 Comprovantê de lnscriçáo ê de SituaÇãô Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

ConÍira os dados de ldentiÍicâÇão da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providêncie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A infoÍmação sobre o porte que consla nestê comprovante é a declarada pêlo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

00?

NúuERo DE tNscRtÇÃo
09 .'t17 .132t0001 .72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

01t10t2007

CLINICA MEDICA FASS LTOA.

DO ESTABEIECIMENÍO (NOMÊ OE FANÍASIA) PORTE

EPP

cÔorco E OA AÍIVIOADE ECO

86.10.'1.0í . Atividadês dê alêndimênto hospitalar, exceto pronto.socorro ê unidades para atendimento a u enctas

E DESCR DÀS AÍIVtDADES SECUN

86.í0-1{2 . Atividades de atendimento em pronto.socorro ê unidades hospitalares parâ atendimento a urgências
86.30.5.02 . Atividade médica ambulatorial com recursos realiza de examês complêmentares

RE L (EFR)ENTE

SIT

ÂÍ

CAOASÍRÀL

cóDlco E DESCRTçÁo oa NATUREZa.luRiorcA
206-2 - Sociedadê Empresária Limitada

!OGRADOURO

AV PEDRO F. DA COSTA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNtclPro

SAO JERONIMO OA SERRÂ PR

TELEFONE

(43]. 3262.127 4

oATA DÀ srruAÇÀo oÀDASTRAL
01t10noo7

siN
CO\IPLEI,!ENTO

CEP

86.270-000

ENDEREÇo ELEIRÔNIco

SITUAÇÀO ESPECIAL oaTA oa srÍuaÇÁo ESPECTÂL

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

Emitidô no dia 07/05/20í9 às 10:48:37 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliquÊ-Lqui
Atualize sua Dautna

Página:111

https:/ 
^,/ww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpireva_Comprovantê.asp
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CLíNICA MEDICA FASS LTDA,
SEGUNDA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE no 412.0603654-3 C.N. P.J. n.o 09. 1 17.13210001 -72

ARMANDO FUJIMURA, brasileiro, naturâl de Marília/SP, casado (Regime de Comunhão
Universal de Bens), médico, residente e domíciliado em Santa Cecília do Pavão, Estado do
Paraná, à Rua Cicero Rodrigues, 136, Centro, Cep: 86.225-000, portador da Cédula de
ldentidade Civíl RG. n.'1.523.610 SSP/PR e CPF. n.o 707.1'15.008-78, AUGUSTO
HIROSHI FUJIMURÂ, brasileiro, nalural de Marília/SP, casado (Regime de Comunhão
Parcial de Bens), médico, residente e domiciliado no Município de Sanla Cecilia do Pavào,
Estado do Paraná, à Rua General Osório n.o 1220, Centro, Cep: 86.225-000, portador de
Cédula de ldentidade Civil RG. n.o 11.262.21515P e CPF. n.o 551.365.249-87: FABIO
ASHAKURA, brasileiro, natural de Londrina/PR, solteiro, nascido em 2510711977, Médico,
residente e domiciliado no municipio de Assaí, Estado do Paraná, à Rua Chile n' 389,
Centro, Cep: 86,220-000, portador da Cédula de ldenlidade Civil RG. n.o 4.853.573-9-
SSP/PR e CPF, n.o O89.22O -O07 -32 e MARIO MAKOTO SATO, brasileiro, natural de
Assaí/PR, casado (Regime de Comunhão Parcial de Bens), Médico, residente e
domiciliado no município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, à Rua Pref. Raul
Proença s/n.o, Centro, Cep: 86.270-000, portador da Cédula de ldentidade Civil RG. n.o
3.749.564-6-S5P/PR e CPF. n.o 628.886.509-59; únicos sócios componentes da sociedade
empresarial que gira sob a denominação social CLíNICA MÉDlcA FASS LTDA, com sua
sede e foro à Avênida Pedro da Costa s/no, Centro, no município de Sâo Jerônimo da
Serra, Estado do Paraná, Cep: 86270-000, com seu Contrato Social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n." 412.06036543, poÍ despacho em
sessão de 03 de Outubro de 2.OO7', e última alteraçáo do Contrato Social registrado sob n.o

20091305721 por despacho em sessâo de 31 de lIarço de 2009, inscrita no CNPJ. sob n.o

09.1 17.1 3210001 -72, Íesolvêm por este instrumento particular, alterar pela 2" (Segunda)
vez o seu Contrato Social, modiÍicar o seu contrato primitivo de acordo com as Cláusulas e
condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O sócio FABIO ASHAKURA, que possui integralizado na sociedade
2.500 (Duas Mil) quotas, com um montante de R$-2.500,00 (Dois Mil Reais), retira-se da
sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao sócio ARMANDO
FUJIMURA, e o sócio MARIO MAKOTO SATO, que possui integralizado na sociedade 2.500
(Duas Mil) quolas, com um montante de R$-2.500,00 (Dois Mil Reais), retira-se da sociedãde
cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao sócio AUGUSTO HIROSHI
FUJIMURA; dando pelo presente instrumento, plena, rasa e geral quitação das quotas ora
vendidas e transferidas, tratando-se de cessão onerosa, recebendo em pagamento o cedente
em moeda corrente do país neste eto.-
Paráqrafo Unico: Os sócios retirantes FABIO ASHAKURA e MARIO MAKOTO SATO, dá aos
sócios remanescentes ARMANDO FUJIMURA e AUGUSTO HIROSHI FUJIMURA, plena,
raza, geral e irrevogável quitação da cessão e transferência das quotas ora efetuadas,
declarando estes conhecer a situação econômica-f inanceira da sociedade, ficando sub-rogado
nos direitos e obrigaçôes do presente instrumento.-

CúUSULA SEGUNDA - O capital social inteiramente subscrito e intêgralizado na forma
prevista neste alo a importância dê R$-10.000,00 (Dez Mil Reais), divididos em 10.000

K
\(

\

}UNIÀ CÔMIICI'.L

Ai

pRo4ocoro: 182955010 DE 21/O8l20te. CóDrGO DE VEÂrAICÀÇÃO:
11803698750. NIRE: 11206036543.
CIINICÀ MEDICÀ EÀSA !!DÀ

Libaltâd Boqus
sEcÀrrÍatÀ-cEaÀ!

cuRItIaÀ,0al09/201a
ffi ..ryre.âfâciI.p!. gôw-br

À validadê dsttê doêr@nto, sê t!rprê$o, fica süjêitô À coEprowaçào dê suâ âütênticidadê nos !êspêcrj.vos portais-
InfornÀndo seus rêapêctivoa códigos dê vêlificâÇão
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SEGUNDA ALTERACÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE no 412.0603654-3 C.N.P.J. n.o 09 1 17.13210001-72

(Dez Mil) quotas de R$-1,00 (Hum Real) cada uma, Íicando assim distribuídos entÍe os
sócios uotistas:

CúUSULA TERCEIRA - O obleto social é a exploraçâo do ramo de Clínica Médica,
Radlologia e Ultrassonografia, Íica alterado para:
, Atividade de atendimento hospitalar (CNAE - 86.10-1/01);
, Atendimento a Urgências e Emergências Médicas (CNAE - 86.10-1/02); e
> Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de êxames
complementares (CNAE - 8630-5/02).

cúusulA QUARTA - DA coNSoLlDAÇÃo Do coNTRATo: A vista da modificaçâo ora
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei no 10.406/2.002, os
sócios resolvem, por este inslrumento, atuâlizâr e consolidaí o conlrato social, tornando
assim sem eíeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçôes contidas no contrato
primitivo que, adequando as disposições da referida Lei no 10.406/2002 aplicáveis a esse
tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDA O DO CONTRATO SOCIAL
CLÍNICA MEDICA FÁSS LTDA

NIRE no 4'12.0603654-3 C.N.P.J. n.o 09.1 17.13210001-72

ARMANDO FUJIMURA, brasileiro, nalural de Marília/SP, casado (Regime de Comunháo
Universal de Bens), médico, residente e domiciliado em Santa Cecília do Pavão, Estado do
Paraná, à Rua Cícero Rodrigues, 136, Centro, Cep: 86.225-000, portador da Cédula de
ldenlidade Civil RG. n.o'1.523.610 SSP/PR e CPF. n.o 707. 115.008-78, e AUGUSTO
HIROSHI FUJIMURA, brasileiro, natural de Marilia/SP, casado (Regime de Comunhão
Parcial de Bens), médico, residente e domiciliado no Município de Sanla Cecília do Pavão,
Estado do Paraná, à Rua General Osório n.o 1220, CenÍo, Gep: 86.225-000, portador de
Cédula de ldentidade Civil RG. n." 11.262.2151SP e CPF. n.o 551.365.249-87; únicos
sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob a denominação social
CL|NICA MEDICA FASS LTDA, com sua sede e foro à Avenida Pedro da Costa s/no,
Centro, no município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, Cep: 86270-000, com
seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.o

412.06036543, por despacho em sessáo de 03 de Outubro de 2.007 e última alteração do
Contrato Social registrado sob n.o 20091305721 9or despacho em sessão de 3í de Março de
2009; inscrita no CNPJ. sob n.o 09.1Í 7.'132t0001-72, resolvem por este instrumento
particular de alteraçâo dê contrato social, consolidar o seu Contrato Social primitivo de
acordo com as cláusulas e condiçôes seguintes:

IUNTÀ COr\ÁtRCl^L
DO lÂlaN

soctos OUOTAS CAP|TAL (R$) PERC ENTUAL
ARMANDO FUJIMURA 5.000 50,00 %
AUGUSTO HIROSHI FUJIMURA

5.000 00
s.000,00 50,00 %5.000

10.000 10.000,00 100,00 %TOTAL

À watidadê dêEtê docueênto. sê iry.esso, fica sujê1to à cotProvâção dê
InfoEnândo 3êus lesPêêtiwoa êódi.gos de

sua autentiêi.lÀdê nos rêsPeêtiwôs Portàj.t

CLÍNICA MEDICA FÁSS LTDA

-(

ôJ

CERIITICO O REGISIRo W 04/09/2OLA 11:25 sOB !l" 20182965040.
pRotocoto: 1829650n0 DE 2I/OA/2OLA. CóDrGO DE lrERrErCÀçÀO:
11803698750. NIRE: 412060365{3.
CIIIIIC.À MEDICÀ FÀSA I.IDÀ

l,ià3!tâd ao$r!
sEcR$ÁRrÀ-cE!À!

cuÀlrrBÀ,0{/09/2018
ffi -êEprêsâf!êi1.p.. gov.br

(

it
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cLíNtcA MEDtcA FÁss LTDA
SEGUNDA ALTERACÃo Do CoNTRATo SOCIAL

NIRE no 412.0603654-3 C.N.P.J. n.o 09.1 17.13210A01-72

CúUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de Ct-íNtCA
ruÉotce FAss LTDA

CúUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede à Avenida Pedro da Costa s/no,
Centro, no municipio de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, Cep: 86270-000.-

exames

CúUSULA TERCEIRA - O objeto social é a exploração do ramo de:
i Atividade de atendimento hospitalar (CNAE - 86.10-í/01);
> Atendímento a Urgências e Emergências Médicas (CNAE - 86.'10-1/02); e
,, Atividade médica ambulatorial com recursos pâra rcalização de
complÊmentaÍes (CNAE - 8630-5/02).

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de RS-10.000,00 (Dez Mil Reais), divididos em
10.000 (Dez Mil) quotas de valor nominal dê R$ 1,00 (Hum Real), totalmente
integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
a) ARMANDO FUJIMURA, com 5.000 (Cinco Mil) quotas no valor de R$-5.000,00 (Cinco

Mil Reais), integralizados em dinheiro neste alo em moeda corrente do País.
b) AUGUSTO HIROSHI FUJIMURA, com 5.000 (Cínco Mil) quotas no valor de R$-

5.000,00 (Cinco Mil Reais), integralizados em dinheiro neste ato em moeda corrente do
País.

CúUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 2.007, e
seu prazo de duração é indeterminado.-

CúUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou transfeÍidas
a tercêiros sêm o consentimento dos outros sócios, a quem Íicam assegurados, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual perlinente.-

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social.-

CLÁUSULA OITAVA - A administração da socredade cabe ao sócio ARMANDO
FUJIMURA, com poder e atribuição de administrador, autorizando o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em Íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.-

CERTIIICo O ÀEGISIRO 4!i O1/09/2OLA 11:25 SOB rI" 201B2965040-
llgTgqgro, 1829650{0 DE 24/05/2018. CóDrGO DE vERrErCÀÇÀo:
11803698750. NIRE: {1206036543.
CLIIIICÀ IIEDICÀ EÀSS LTDÀ

,lr\8^ COMIRCIA!
!Õ ?Àt^N^ Libâtrâd Bogu6

SECREIÀRIÀ-GBRÀ!
cuRItIBÀ.04l09/2018

8Ú. êDp!.Bafacil . pr. gov_ b!

tdY
\\
\\

soctos QUOTAS cAP|TAL (R$) PERCENTUAL
ARMANDO FUJIMURA 5.000 s.000,00 50,00 %
AUGUSTO HIROSHI FUJIMURA 5.000 5.000,00 50,00 %

TOTAL 10,000 10.000,00 í00,00 %

À vàlidàde destê docunênto, tê rEP!êsso, ficâ sujêitô â coerovàçÀô dê sua autênrlcidadê nos rêstêêtivos polt.isrrf,or@ndo seus rêspêctivoB êódiqos d6 vêÍificâÇão

\
I

&l
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CLíNICA MEDICA FÁSS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE no 412.0603654-3 C.N.P.J. n.o 09.1 17.132100A1-72

CúUSULA NONA - Ao término de cada exercício social em 31 dê DezembÍo de cada ano,
o administrador preslará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabêndo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CúUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarâo sobre as contas e designarão administrado(s) quando for o caso.-

CúUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependência. mediante alteração conÍatual assinada por todos os sócios--

CúUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
conlinuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível
ou inexislindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na siluação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
veriÍicada em balanço especialmente levantado.-
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relaçáo a seu sócio.-

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que náo
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virlude de
condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso â cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaÍicação,
pêita ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sislêma
financeiro nacional, contÍa as normas de deíesa da concorrência, contÍa as relações de
consumo, íe pública, ou a propriedade.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - os sócios declaram, sob as penas da Lei, que a
sociedade se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos
termos da Lei Complementar n.o 123, de 1411212.O06.-

CúUSULA DECIMA SEXTA - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação
íundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro poÍ muilo especial que seja.-

E, por estarem justos e contratados, lavrâm, datam e assinam o presente instrumento,
em uma via, obrigando.se fielmente por si e poÍ seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus
termos.-

CERTIETCO O RECISIRO E|r, O1/09/2OIA 11:25 SOB N" 201Ê29650110
PRorccoto: 1829650{0 DE 24/Oa/?OLA. cóDtco DE vEÀrFrCÀçÀo:
11803598750. NInr: a12060365{3.
CLIIICÀ MEDICÀ fÀSS LTDÀ

JUNTA COMIICIÁ!
D{) ?^tiJ!Â Libêrtad Bogus

SECRETÀRIÀ-GERÀ!
csRrrrBÀ,0{/09/2018

rrrrx . êaprê6afâêi1 . pr . gow.br

{ ].

\/

\

À vaLidlde dê§te docunênto, 6ê itplesso, fica sujêito à coBprowaçÀo dê suâ àutonticldáclê nos rêspêcriwos portâis
Infornà.ndo sêus rêspectiwos códigos dê w6rific6çtô

,1 I

W

,#
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CLíNICA MEDICA FASS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE no 412.0603654-3

Assaí - Pr., 17 d

C.N.P.J. n.o 09.1 17.13210001-72

io de 2.018.-

JIMURÂ

1

\-

FABIO ASHAKURA

M O SATO

SêÍvlço a do Pâvõo
Com.,ca da Sâo Jê.ôotmo da Sarró -pR

Ârc€u Hmítquô MontôtÍo - Tsho ao
Âlcau GÍagôrlo t onlatro . Sub.ütuto

í1' 42 Côntío - Tclaíonê: 3210-1121

ÀRPEII Reconheço por vÉRDÂOaRO a(s) fiímà{3) dc:
ARMÀNDO TUJIMURÂ, ÂUGU§TO HIBOS}II

da vêrrladê.
31107 /2 .O18.

SELO DIGTIAL
3elà!,2}{3xi. bli.it

.9IrJx.bITAa
nilE:f:'fu n!r!Én.ca.1,La

Fâbiana 8àrbô,a de Soura - flarêvcntê

CEÀITFICO O REGIST§O W 01/O9l2OlA 11:25 SOB N" 20182965040
Paotocolo: 1829650{0 DE 21/0A/2O!A. cóDrco DE vERrErcÀçÀo:
t 1803698750. NulE: {1205036513.
CIINICÀ MEDICÀ IÀ§9 LlDÀ

,ui\rl^ coMttct^L
DO PÀIANA Lib.!tàd Bogus

SECRETÀRIÀ-GERÀL
cuRrTrBÀ,04l09/2018

rw. ehp!êsàfaci1. pr. gov.b!

À vàIi.ladê d.ttê docur!ênto. sê irEprê38ô, ficâ sujêito à conplovàçaô dê sua âutênticidadê nos !êspêctiwos portais
ÍnforúÂndo sêus lasprctivos códigos dê vêrifj,caçào

t)

I
I

t

.-.-:

.*\rz-
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ÍABELIONATO OE NOTAS OE ASSAI.PR
AJ Rlo d€ Jãn.1Ío. n'548'C.nlro-CEP 86.228&X)-Fo.lê {.3)3202-1360
S.lo n'uthlI.ozxrq.Y4I2lr Conlrol.r uÍ.kr.4Yrh?
Comü[e o Sê,o Oigílal êín htlp://wlw fuõrrP.n

d. FÂBIO ÂSHrúURÂR.coÍhêço por
(í1

dê 2018

o

c

MÂ8IO sÂ

vão, 01/08/2.018.

Comôrca do Sào JeÍónimo da SâÍra - pR
Alc.u Hênrlauê tiontêlro - Tâb€ ào

Alcêu Gr6gôrio Montoko - Substiluto
Centro- TêteÍonc: 3270í Í21

FUttÁFPEn Reconheco po. VÉROAOCInO ô(5) íi.ma(jl cie:

f.iâii"r§z*ixl f/lô#íéi
JY.50. vrkÍi. ru tit
ÀíÊ /rÍun!rrên.úm àt

CEaTIEICO O REGIS!&O lü 01109/2018 11:25 SOB N' 201829650{0
pRorocolo: 1829650{0 DE 21/OA/2OIA. CóDrGO DE VERTATCÀÇÃO:
118036987s0. NIRE: 412060365{3.
CIINICÀ XEDICÀ EÀSS LIDÀ

JUNIA COTITRCIAT
OO ?An^NA Lib.lt d Bogn:s

SECREIÀIIIà-GERÀI
soRttIBÀ,0,1/09/20r8

Iw.êryrôsâfrcil.pr. gov.b!

À validâdê dêstâ docu!Énto, aê inprêsso, fica sujêito à êoryrôwação de suâ autênticidàdê nos !êspêctivos po.tÀi8
Infornando seus re8pêctivos códiqos de vêrificàçâo
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t)- êz - r41RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO:
/,

/L

TELEFONE

EMAIL 1A

C (-*,-/or,,-/,
fla*af é /--! D

CNPJ t) v
q 33 {,, Yd

t-,o t ta -,/-/tr^-t 8* & r//ec k. G^. 4,n

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTAÇÃO DE PREÇO"

t -éf

Valor por
plantão

Item Descriçâo Qtde

L^ilí{4íl
10

Plantões ?*, Ç2-)

I PLANTÃo MÉDlco DE 6 (sEls) HoRAs médicos com formação
e inscrição no conselho da categoria - CRM. Os serviços deverão
ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Santa
Bárbara. Aos sábados, domingo e feriados (horário de enlrada e
saída a combinar)

Qtde Valor mens:rlItem Descriçâo

2 PRESTAÇÃO DE SERV|çOS COMO MÉO|CO CLiNtCO GERAL
para atendimento de sequnda a sexta das 1 8:00h as 22:00h

30 dias
l( t'. çfu, 9-//.

z2.J5o,w
Carimbo com CNPJ -

Assinatura

Data - o) o /1

lrolS 9a6/"-., - 6r'

Or. fflauicio Cantoni
c$t 25506PR

r

I

I

I

...1
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BRASIL Acesso à informação

CeÍtidão lntemet

Participê

015
Serviços Lêgislação Canais

7 IReceita fudenl

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Rêsultado da Cônsulta

As informaçóes disponÍveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 18.078.926/000165 são insuficientes para a emissáo de certidâo por meio
da lnternêt.
Paía consultar sua situação fiscal, acesse CentÍo Virtual de Atendimento ê-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página OrientaçÕes palêÉrnssjDllg
Certidão nas unidadês da RFB.

Nova Consulla

CERT'DÂO

servicos.receita.razenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/Emitecertidaolnternet.asp?ni=18078926000165&pa§§agens=2&lipo=1 1t1



07 t05t2019 httpsJ/consulta-cócaixa.gov.br/Empresa/C.f/CrflFgêCFSlmprimirPapel-asp
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§§r§Â
ÕÂ.IXA ECÕNOM}CÁ FEAERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

18078926/0001-65
N4CC CAVALCANTE CLINICA MEDICA l.'lE

RUA IÔAO ]URANDY DE MORAES 360 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARÁ/PR/86250-000

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

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

Validade: 24/04/20t9 a 3/Os/20t

Certif ica ção N ú mero: 20 L9 0 424020 6525 5 4 608 17

Informação obtida em 07lO5/2019, às 10:49:22.

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapei.asp 1t1



07tost2019 Comprovanle de lnsc.ição e de Situação Cadâstrâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍicaçáo da Pêssoa Jurídica e, se houvêr qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadasÍal.

A informação sobÍe o porte que consta nesle mmprovante é a declarada pelo contribuintê.

017

NúMERo DE tNScRtÇÀo

í 8.078.926/0001.65
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTIJRA

1010412013

NOME EMPRESÀRIAL

M. C. C. CAVALCANTE . CLINICA MEDICA

PORÍE
ME

T o oo EsÍÁaELEcTMENÍo (NoME DE FANTÂS|A)

cÓDtco E oESCRTÇÀO OAATTVTOÁDE ECONÔMrCÂ pRrNCrpAf

86.30.5.03 . Afividade médica ambulâtorial restrita a consultas

cÓDrGO É DESCRTÇÀO OAS ATTVTOAOES ECONÔMTCAS SECUNDÀRr^S

Não intormada

cÔorco E DEscRrÇÂo oa NÀTuREZA JURÍorca
213.5 . Empresário (lndividual)

LOGRÂDOURO

R JOAO JURANDY OE MORAES
NÚMERO

360

CEP

86.250400
EAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNrclPro

NOVA SANTA BARBARA PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO

contadoraadvogada@gmail.com

COMPLEMENTO

TELEFONE

(43) 3027.3030

ENÍE FEOERAÍIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUÂÇÃO CAOASTRÀL

ATIVA
DATA DÀ SITUAÇÀO CAOASÍRAL

1U04n013

Ttvo oE CAOASÍRAL

SITUAÇÃO ESPECIÂL DATA DA SIÍUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 dê dêzembro de 20'18.

Emitido no dia 0710512019 às 10:49:51 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, qlique 3qui

Atuali DAOrna

Página: 1/1

PíÊpsrrr Página
pa.a lmprssráo

e §llâ

httpsr/u/ww.receita.Íâzenda.gov.br/pessoajuridjca/cnpj/cnpjreva/Cnpireva-Comprovante.asp 1t1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Rêcêitâ Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: FERNANDO OIZUMI ASHAKURA
CNPJ: 19.606.885/000 1 -03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê viêrem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pêla Sêcretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçõês em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Rêíere-se à sítuação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrangê inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLei n'8.212, de 24 de julhode 199'1.

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

Certidão em mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l10l2l14.
Emitida ia 2110212019 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código d dão: B374.ABA5.DA1 5.ED6B
Qualquer emendâ invâlidará este documêntô-

44:51 do
0/08/2019.

ntrole d

1t1
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i:,Á.IXÀ ÊCÕT.JÕM'CA FEÕERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãot 19606885/ooo 1-03
RAZãO SOC|AI: CLINICA MEDICA ASHAKURA LTDA

Nome Fantasia: cLINIcA [4EDIcA ASHAKURA

Endereço: RUA CHILE 293 SALA 01 / CENIRO / ASSAI / PR / 86220-000

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

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

Validade: 27 /04/20t9

Cêrtificação Númêro: 2019 703233380129315

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

26/Os/2019

https://consulta-cí.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgêCFSlmprimirPapel.asp

@ry,,§xlq
0t0

httpsr/consulta-cúcaixa.gov.br/Empresa/C.Í/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp 1tl

07t0512019

Informação obtida em 07/05/2019, às 10:50:57.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0 i1

NüMERo DE rNScRtÇÃo

í9.606.885/0001.03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAIA DE ABERTURA

2110112014

NOME EMPRÉSARAT

FERNANDO OIZUMI ASHAKURA

DÊMAIS
oo EsfÁaEtEcrMENro (NoME oE FANTASTA)

LINICA MÊDICA ASHAKURA

cóorco E oEscRrÇÂo oAAnVTDADE EcoNÔMrcA pRtNcrpAL

86.í0.1.0í . Atividades de atendimento hospitalar, ercêto pronto€ocorro ê unidades para atêndimento a urgêncla§

cÓDrco E oEscRrÇÀo DAs ATTVTDADES ECONÔMrcAS SECUNDÁRhS

86.30.5{1 . Atividade médica ambulatorial com .ecursos para Íealização de procedimênlos ci,úrgicos
86.30.5{3 . Ativldadê médica ambulatoÍial restrita a consultas

CÓDIGO E OESCRIÇÁO OA NATURETÀ JURÍDICA

2í3-5 - EmpÍesárao (lndividual)

LOGRAOOURO

R JOSE BATISTA PROENCA
NÚMERO

305
COMPLEMÉNTO

cAsA oD 69 L04

CEP

86.270400
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNrciPro

SAO JERONIMO DA SERRA PR

ENDÊRÉÇO ÉL€IRÓNICO

FERNANDO32346@GMÂtL.COM
TELEFONÊ

9186-6669

ENTÉ FEoERÂTrvo REspoNsÁvEL (EFR)

sruaçÁo caoÁsÍRÂt
ATMA

DATA OA SIÍUAÇÃO CAOASÍFIÂL

21t01t2014

ESPECIAL DATA OA SITUAÇÂO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro dê 2018.

Emitido no dia 0710512019 às 10:51:43 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua pjgina

PÍêparâr Página
p.n lmpÍôs8ào

httpsJiwww.receita.fazenda.govbr/pessoajuridica/cnpj/cnpjÍevaicnpirevâ-Comprovante.asp 111

Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados dê ldenfificação da Pessoa Jurídicâ e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

A informação sobre o portê que consla neste comprovante é a declarada pelo mntribuinte.

Página: 'll1
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TERGEIRA

CNPJIMF n.ô 19.606"885/000t{3

e§§üdê R9 n.! lB.7l§'2 S.§FFR, hscÍh no CPF{df t* no 4&&5.,r§Ê.1§.
rlrdeoc ródoq W * Mse arwla ltrhrrh S& Sb rÉ§ a rã*
socier É q.hreA ÉE* A§t{ll(,RA LtDÀsn e*ic c frns * 66.6 *r
A.üâi. ü#§ do Frd, RÉ }&fiod Rilnl rf EO. râil.0St, Csüg, CEFS"?3&
Cê0, ttrcrit m GIFJ sà n.§ ,0.C&Sâ&1s, etm rcs g€üs{b é-?E
der&arrr*tp s$tüdo na Jrs{a C§nss§ dc krd tob n} 4ll§*mt'0,4s'!
sls*Ào do db ?* d. FnÊ*c dc 2.Sta, e *ua §aguth e Uk§ @§ CaflF5üád
tê,Íl§áíí erqui€& Junã CornercrÊl éÕ Pârsíd Bôb r!.o ãOÍS001*Ogl2, e*n s€ss& t o dia
01 ds ÍÍIa*o {1! 1018, texlvwn pcr 6âis i$t'i.rffi p@e taffi I }E§§EB
ALTÉRASÀo cot{TRAIttAL, dt$sndo §au CorÉreio §ocB prffiivo ffine
dá§\dÊô â cftdlçôc. sgLrir

/#
DÀS âLTÉRACôE*
êJilE**.r P$§#Eâir â SÁ#oda

OüÉllíàscis- pcr stE & Frsa a ear "êÍlnk}r
ê;

*16{§r@ ryíÉffi, Pffi llads.t bãÉ ib €[-qiilai]Íl

Ct!.rltitÉ o lGÉ I t /at roll llrB L !. r0:llr!aaL.
rIrq*SP. rl|lIta - Iflar]rêra. & I Eãêr
ltLat rf . gIr lliLTtl?ga,à.tEêi GE r

}ll..taa !i.aÉ.r-lqü!ürr Éíalrl*lü
-,{!ia 

r-tllfr.ft.tr

^ 
e.-lta.aa lLata ilrôl.'llL. r. lrr8aÉô, ttÇa ,trsaaa a rry.tit a. is &htaarl..t *t !.tF{ã fÊíiata;- tál* arr;ç-Úc-rfr|- - aiitt§Ê
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRREspoNDÊrucrn truteRrua

Nova Santa Bárbara, 07 10512019

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de
assistência à saúde.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos,
noturnos, finais de semana e feriados, por um perÍodo de 30 (trinta) dias, conforme
solicitação da Sra. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num
valor previsto de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk os Santos
Setor de Licita

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, >< - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.rsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo no paneNÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Excelência em data de 07/0512019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de pessoas juridicas prestadoras de serviços de assistência à
saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos, notumos, finais de
semana e feriados, por um período de 30 (trinta) dias, conforme solicitação da Sra. Michele
Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quiúentos reais).

Outrossim. informo que a Dotação Orçamentária 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; 2610;2620;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301 .0350.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2870.

Nova Santa Bárbara, 07 de maio de 2019.

Laurita de Souza Campos
Contadora./CRC 0450961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - u'wrv.nsb.or.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosazre,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0710512019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Michele
Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de
pessoas juridicas prestadoras de serviços de assistência à saúde, especificamente
de consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de semana e
feriados, e, num valor máximo de num valor previsto de R$ 17.500,00 (dezessete
mil e quinhentos reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

lnformo que encontra-se em andamento neste Departamento o
Pregão Presencial n' 1812019, cujo objeto é registro de preços para eventual
contrataçáo de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde,
especificamente de consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de
semana e feriados, com data prevista de abertura para o dia 1610512019.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela ine ditk dos antos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (013) 3266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.5ó1.080/0001-60
E-mail: licitacao ti nsb.pr.sov.br - Nova Santa BarbaÍa - Paraná

:i
0 :7

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; 2610:2620;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.30í .0350.2028 - Bloco de Atençáo Básica - PAB Variável;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2870.
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Barbara, 07 de maio de 2019.

PARECER JURíDICO NS O73/20L9

Assunto: Contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de

assistência à saúde, especificamente de consultas, para suprir horários

alternativos, noturnos, finais de semana e feriados.

Origem: Setor de Licitações

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatória

a ser adotada para Contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços

de assistência à saúde, especificamente de consultas, para suprir horários

alternativos, noturnos, finais de semana e feriados, para a Secretaria

Municipal de Saúde.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda à compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasif de 1988 no art. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.
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NOVA SANTA BARBARA

Ressalte-se que a escolha da modalidade não é subsumida ao alvitre do

Administrador, esta escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não

podendo ele se eximir de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios cumpre a função

de análise à legalidade do procedimento, bem como os pressupostos

formais da contratação. A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada

"Lei das Licitações", foi publicada com o objetivo de regulamentar o citado

dispositivo constitucional, e criar padrões e procedimentos para reger a

contratação pela Administração.

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário

do princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal

de 1988 (art. 5e, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo

Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por

critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução

da finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é

evltar a ocorrência do arbítrio e do favoritismo.

Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a licitação representa,

portanto, a oportunidade de atendimento ao interesse público, pelos

particulares, numa situação de igualdade". Sempre que haja possibilidade

de concorrência, sem prejuízo ao interesse público, deverá haver licitação.

Segundo informado, o pedido que ora se analisa trata-se ao que tudo indica

de pedido para suprir necessidade excepcional, tendo em vista a existência

de apenas 01 (um) profissional no quadro próprio com 20 (vinte) horas

semanais, e 01 profissional do Programa Mais Médicos que se encontra

gestante, não prestando atendimentos por conta de licença médica.



0'r 0
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Ainda, sendo informado de que o Município encontra-se com

procedimento aberto para contratação de referidos seryiços, porém com

abertura do certame apenas para t6l05l2O19, estando pois, a Secretaria

de Saúde com defasagem de profissionais.

A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório,

somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria

lei. Tais situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A

licitação é regra; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a

realização do procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que

pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao

efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a

dispensa e a inexigibilidade de licitação. Sendo assim, o legislador

Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação

poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a

celebrar, de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização

de certame licitatório.

O artigo 24, da Lei 8.666193 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo

em vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com

fulcro no arl.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação: ll- para outros serviços e compras de valor

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que
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não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

A Lei ne 8.666/93, ao instituir as normas para licitações e contratos da

Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias

hipóteses, ainda que possível a competição. São circunstâncias peculiares

que aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos

previstos em lei. Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em

função do pequeno valor financeiro envolvido, não se justificaria a

realização de um procedimento licitatório pela Administração. Depreende-

se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor envolvido, a

legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública.

O dispositivo legal citado excepciona a regra de exigência de licitação para

serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo

23 da Lei 8.666193, o qual com a alteração promovida pelo Decreto ne

9.412, passou a ser RS 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais), desde

que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maiorvulto que possa

ser realizada de uma só vez.

Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo serviço (orçamentos) seria

de aproximadamente RS 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), ou

seja, valor este que se mostra compatível com o limite previsto na alínea

"a" , do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll,

da mesma lei).

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que
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NOVA SANTA BARBARA

a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. E, a

demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado no

mercado.

Ocorre que, como o Município estaria em vias de concluir procedimento

licitatório para referida contratação, e que o presente procedimento seria

para suprir apenas período curto para não haver paralisação de

atendimentos, sugere-se que haja uma redução no valor, refazendo-se o

somatório para atendimento de apenas L5 dias.

Assim, sugiro sejam anexadas ao presente processo três cotações de

preços, eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do

preço a ser desembolsado pela Administração Pública.

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios

atinentes à licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade,

probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na

Lei ne 8.666/93, tais como a comprovação da regularidade da empresa a

ser contratada, demonstração de que o valor contratado é equivalente ao

praticado no mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados

acima, opina-se pela formalização do processo de contratação direta, nos

termos do artigo 24,1r1, da Lei ns 8.666/93.

\--ii-1, {)'--
Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710512019

Em atendimento ao Parecer emitido pela Procuradoria
Jurídica do Município, determino que haja uma redução no valor previsto para
contrataçâo de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de assistência à saúde,
especificamente de consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de
semana e feriados, de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para R$
8.750,00, (oito mil, setecentos e cinquenta reais), referente a 15 (quinze) dias de
prestaçáo de serviços ao invés de 30 (trinta) dias, conforme solicitado pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

E Kondo
Pre o Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, L< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações
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Estado do PârâÍá

DISPENSA DE LTCTTAçAO

N" t3l2o19

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 3512OL9, referente ao processo de

dispensa de licitação, para CONTRATAçÃO DE PESSOAS

JURÍDrCAS pREsrADoRÂs DE sERvrÇos DE AssrsrÊucrn e
SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DE CONSULTAS PARA SUPRIR

HORÁRIOS ALTERNATIVOS, NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA

E FERIADOS, conforme solicitação feita pela Secretaria

Municipal de Saúde, e sendo atendidas as normas legais

pertinentes e na forma do inciso II, do art. 24, daLei 8666 193 e

posteriores alteraçÕes, caracteriza-se a referida dispensa de

licitação.

Nova Salta Bá,rbara PR, 8losl2oL9.

l^

fl
lr

c Kondo
PREFE MUNICIPAL

Av. Walter Guimaráes da Costa n' 512, Fonei Fax (043) 3266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000'l-60

E-mail: uolsUaolrla.çqlrt.br- Site: wwrv.nsb.ptgotlbl Nova SanÍa Bárbara - Paraná
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TCEPR c35

Detalhes processo licitatório

volrâr

Entidade Executora MUNICÍPIO DE NOVÁ SÂI.ITA úRBARA

Arlo'2019

No licitação/dispênsà/inexig,biladÀder 13

Modatidôder Processo Dispensa

Número editâUprocesso* 3512019

lírstitrrição FrÍianceirâ

Contrato de EmpIâtinlo

D6aÍiÉo Re§atmÍda do ohjeto' Celtràtâdo dê peisoôs juÍídrcas píeÍadoÍas de seíviçc d€ assistêo.ia à sàúde,

espedfi@ÍEnte de con§rftas para supÍir

s€maÍÉ e feÍiado6

horário6 altêrnãWos, notumos, finab de

Dotação Orçrmentiária' 0800110m10320202533$39@@

PÍeço nixiíio/Rêferênciâ de pr@ -
R§*

8.750,00

Data publrcação Termo ratifi.açao. 08/05/2019

Dâta de tánçâmênto do Editôl

Datà da Abêrtlra das PÍopostÀs

Há itens exdusrvos para EPP/ME? Sim

Há cota de pãrtjcipàsão pôra EPP/ME7

Trôta-se de obra com exigên ,a de srbcontratação de EPPIME? Náo

Há prioÍüade pàra aquis4ôes cle microempresàs regionaig ou lo(ars? Não

Data Canaêlamenta

CPF: 4271512954 (!aqaUl)

NàO Psceútual de parücipá@: 0,m

httos://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPFyMunicipal/AMUDetalhesProce§§oCompra.aspx 111

>

I
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Poder
Executivo

Ano Vl

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

Édição N' 1476 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouarta-Íeira,08 de Maiode2019.

l. Alos do Poder Executivo

Art 1' Fica EoíÍogado o pÍazo de anscÍirFo do proc€sso de es.Dlha do Conselho Íutelar até a dal,a 14 de nalo, devido ao Feriado Municipal e ponlo íacrrll,ativo

ms datas 09 e 10 de mab do ano coíÍenle-
A f Coníoíme dooJmento Íeceudo na data 06O52019 solicitando a exoneração da senhon Ugia Báôara Meira SanlaÍE da Comissáo Organizadora do

^Srocesso 
de Escolha do Conselho Tutelü, Membío Goveínamenlal da Secrelaria Municipal de Âssistência Social, assim íaz-se exoneÍada.
Aú 3ô Deüdo à vacância na Coínissâo Especial EleiloÍal do PÍocesso de Escolha do Conselho TutelaÍ, nomeia-se o Senhoí lvan Ruy, membío Govemamental

do SecÍetaíia Municipalde Obras.
AÍt il'. Esla ResoluÉo enlra em vigor a paÍliÍ da dala de sua aprovação.

Nova Santa BaÍbaÍa/PR, 08 de maio de 2019.

Clebêrson Giovane da Rocha Perêira

Presidente do CMDCA

SUMULAI PONÍO FACULTATIVO NAS REPARTçÔES PÚBLrcAS MUNICTPÁIS NO DIA 1O DE MAIO (SEXÍA.FEIRA)

ond€ se Lê:

" considerando que no dia 09 de maio (sexhjeira), é Feíiado Municipal- aniversáÍio de Nova Sanla BáÍbam;

Leia-se:

- coosideIa0do que no dia 09 de maio (quintaJeira), é Feriado Municipai- aniversáíio de Nova Saota BáóâÍa;

EXTRATO DO CONTRATO }1" í6i2019

REF.: Dbpênsâ de Llctlâção n,o 12!2019.

^ARTES: MUNICÍP|O DE NOVA SAt'lTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080i0001ó0, com sede adminislrativa na

,iua Walíredo Binencourt de Moraes, 222, e a emprêsa L H BORTOLAÍO ÍÊSTA PROoUCOES, inscÍita no CNPJ sob n" 15.584.019/0001{8. com sede na Rua Rjo

GÍande do Sul, 400 - CEP: 86804306 - Baiío: Jardim Apucarâna, Apucarana/PR.

OBJEÍo: ContÍatação do empÍe5a para fomecimenlo de iluninaÉo e som paÍa comemo.aÉo dê fêsta do àlunlclplo.

VALOR: Rt ,l2.000,00 (dozê mil.eai§).

PRAZO DE VIGÊNCIA:10 (quarentr)dias, conlados a paÍlir da assinatura, ou seja, até l6/06120'19.

SECRETARIA: Seqelada de EducaÉo, Esporte e Cultura.
RECURSoS: Sec.etana de EducâÉo, Espoíte e CuhuÍa.

RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Coíez Wilckên, OAB/PR n" 22.932.

úic Kondo
PREFEITO I\,iUNICIPAL

DATA 0E ASSINATURÂ CONÍRÂÍO: 08/05/20,|9.

OISPENSÀ OE LICIT "1

De acoído @m o procedjmento-adminislralivo instaurado

dispnsa de licilação, paía CONTRATAçAO 0E PESSOAS JURI DICAS PRESTADORAS OE S

pio de Nova Bárbaía, oblelo do píolocolo 0" 3í2{'19, reÍerenle ao processo dê

ERV|çOS DE ASSTSTÊi,IC|A A SAUoE, ESPECTFTCAMEME DE

CONSULTAS PARÂ SUPRIR HORARIOS ALTERIIAÍIVOS, iIOTURNOS, FlliAS 0E SE AIIA E FERI,ADOS, coníome solicjlaÉo Íeila pela Sec.etana Muniopal de

Sauds, e sendo atendidas as noÍÍnas legais pertjnentes e na foÍma do i0ciso ll, do art 24. da Lei 8666/93 e posteÍiores alteraÉes, caraclerizôse a reÍerida dispensa de

licilaçã0.

Nova Sânta Bárbara PR. 08/012019

Diário OÍicial Elelrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Bua: Walí.edo EiltencouÍl de Moraes n"222 - CenlÍo

FondFa(: (43) 3266'81 00
E-ínail: diaÍiooÍicial@nsb-pí.gov.bÍ

rrJw nsb.pr gov b,
wv/w.tÍanspaÍencjaparana.com.bídoensb

RESOLVE:

t\Iunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - Prerêlto Municipal

a

ERRATA n" 0022019
Ao oecreto n" 024/2019
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PREFEITURA IVIUN ICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 038

Contrato no 1712019

CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CLINICA MEDICA FASS

LTDA,

ReÍerênte a Dispênsa de Licitaçâo n' í3/2019

Pelo presente instrumento particular de conlrato, vinculado ao Processo
dispensa n.0 13/20í9, de um lado, o MUNrcíPrc DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de
direito público inlerno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n'222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF
sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e, a empresa CLINICA MEDICA FASS LTDA., inscrita no CNPJ sob n"
09.1'17.132/000'l-72, com sede na Avenida Pedro F. da Costa, S/N - CEP: 8ô270000, São Jerônimo da
Sena/PR, neste ato represenlado pelo Sr. Armando Fujimura, inscrito no CPF n' 707.115.008-78, RG

n' doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de
1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com

as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelêcidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de assistência

à saúde, especiÍicamente de consultas para suprir horários altemativos, noturnos, Íinais de semana e

feriados, conformê consta da proposta apresêntada na Dispensa de Licitação n' 13/2019 e

especiÍlcado abaixo:

ITENS

Lote Item Código

do
prod utoi
serviço

Descíção do produto/sêrviço Marca

do
produto

[Jnidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço

total

Lote

001

1 B45B Plantão médico de ô (seis)

horas diárias médicos mm
formaqáo e inscrição no

conselho da categoria - CRM.

0s serviços deverâo ser
prestados na Secretaria
Municipal de Saúde de Nova

Santa Bárbara. Aos sábados,

domingo e feriados (horário de
entrada e saída a combinar)

UN 5,00 650,00 3.250,00

I

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, Z! - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.plge!.bt
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NOVA SANTA BARBARA 9-r I

cúusuu sEeuNDA. Do LocAL DA pREsrAçÃo Dos sERVtços.
0s Serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde, sito à

Rua: João Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/Pr, por profissional devidamente habilitado

em dias a ser determinado pela própria secretaria.

PARÂGRAFO ÚU|CO - As despesas de viagem e com refeições dos

Profissionais coneráo por conta exclusiva da empresa contratada.

CúUSULA TERCEIRA. DoS ANExos CoNTRATUAIS

Fazem parle integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de LicilâÇão n' '13/2019 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 02 de maio de 2019.

PARAGRAFO PRllrElRO . As partes declaram ler pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para,

em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objelo e a sua perfeita execuçâ0.

PAúGRAFO SEGUNDO. Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este conlrato, vale o conkalo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam

a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes-

cúusulA QUARTA. DO PREçO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a C0NTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA um valor lotal de R$ 8.750,00, (oito mil, setecentos e cinquenta

reais), sendo que ficará sob a responsabilidade da Adminiskação proceder todos os desconlos

resultanles da contratação.

CúUSULA OUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento se dará em até í5 (quinze) dias, após a prestaçâo dos serviços,

medianle apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
')

Rua Walfredo Binencourt de Morâes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, ,! - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvww.nsb.pr.gov.br

Lote

001

2 8457 Prestaçáo dê serviços como
médico clínico geral para

atendimento de segunda a

sexta das 18:00h as 22:00h,
por um período de 15
(quinze) dias.

UN 1,00 5,500,00 5.500,00

TOTAL 8.750,00
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NOVA SANTA BARBARA 040

PARAGRAFO Úrurc0 - l CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva

Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão conlratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n" 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamenlada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da

Administraçá0.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,

além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais

penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensáo temporárla de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção

aplicada com base no contido na letra 'b".

cLÁusuLA orTAvA - DAS SANçOES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste

contrato motivâdo pela C0NTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral.

Sem preluízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

CLÂUSULA NONA - DA DOTAÇAO ORçAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da dotação

orçamentária no

D0TAÇ0ES

c Fúncional programática
IFonie 

àà 
lúatureza

Tecurso I

da despesa

2610 0sJ01r030103r0r0r510 lr.r.so.:s.oo.oo lDo Exercicio

_)

Rua Walfredo BiÍtencourt de Moraes n" 222, Centro, E 4i. i266.8100, 
^ 

- 86.250-000
wrl s'.nsb.plge!-[Nova Santa Bárbara. Paraná- E -E-mail - licitacao@nsb.pr..qov-bt -

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previslas nas alíneas

do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuições instituídas

a título de substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de

Situaçáo lunto ao FGTS.
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2620 loa.oor.ro.sor.oszo.zozs lros ls.r.so.rs.oo.oo Do Exercicio

zBTo loo.ooz.ro.aor.oas0.2028 h94 la.a.so.rs.oo.oo Do ExercÍcio

cúusuLA DÉclMA- DA ExEcuÇÃo Dos sERvrços
Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato,

sendo que o prazo de execução será de 15 (quinze) dias, ou seja, até 2710512019.

CúUSULÂ DÉCIMA- Do PRAzo DE vGÊNcÁ.
0 prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) dias, ou seja, até 1í106/2019,

podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, pana a solução

das questões oriundas do pÍesente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por eslarem justos e acertados, firmam o presente contralo, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas.

À

7 Nova Santa Báôara, aos'13/05/2019.

Kondo

Prefeito Mun pal - Contratante

tI

dô

Clinica Mé SS Ltd

\*"
ntratada

F\rlimura

Miche res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

+

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, 
^ 

- 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - ov.br
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Nova Santa Bárbara - PR, 13 dê

VALOR: R0 8.750,00 (oito mil, sêtecêntos ê cinquênta reais).

PRAZo DE E{ECUÇÀO: 15 (quinzê)dias, conrados a paíiÍ da assrnatuía do contÍaro.
PRAZO DE VIGÊNCh: 30 (trinta) dlas, conrados a partjr dâ assinatura do co0trato, ou seja, até 11/06i2019.
SECREÍARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secrelaíia Municipal de Saúde.
RESPOIISÁVEL JURIDICO: Carmen Correz Wlckên, OAB/PR n"22.932.
DAÍA DE ASSINAÍURA CONTRATO: l3/0í2019.

co - Edição: 147712019 -l2l
00 CoNTRATO N' í7120í9

REF,: oispensa de Licjlação n.o 13/2019

PARÍES: IluliElPlo DE NOVA SAl{rA BÁRBÀRÀ pessoa iúridica de direito publico anteÍna, insc]itâ Í!c CNPJ sob o n" 95.561.08O/000i60, coín sede adminishativa na
Rua Walhedo Bittencourt de Moraes, 2, e a empresa CUt{lCA EDICA FASS LIDA.. inscíila no CNPJ sú n'00.1í7.132./0001-72, com sede na Avenida PedÍo F. da
Cosla, S/N - CEP: 8ô270000, São Jeónimo da Sena/PR-

OBJETO: Contratação dê pessoas iuÍdicas prestadoras de sêrviços dê asslstência à saúdê, êspêcificamêntê dê consullas para supir horários alternativos,
nolumoE, fnais de sêmana e Íêriados,

a4z

N"'t0i2019

LOCATÁR|o: MUillCiPlO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, pessoa juíídica de direito público intemo, com sede à na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222, centro
Nova Santa Bárbara, Pacná, inscrito no CNPJ sob o nô 95.561.080/0001$0.

LOCADoRÂ: ooUGHERTHY PORÍELA DE OLIVEIRA SILVA, bíasileiía, casada, podadoÍ da cédula de idenüdade - RG n. 3.688.68S7 SSP/PR e do CPF/MF sob n.

650.307.45944.

-JJETO D0 COIITRATO: Locação de lmóvel para lnstalação da Sêcretaria dê AssisGncia Social.

IOTwO: Face a rêcusa da Senhora Doughertry Poíteb de Oliveira Silva, em assinar o cofllrato, e diante do parecer eíniüdo pela Procuradoda JuÍidjca do Municipio,
Íesolv*sê rêvoqar o píesente aonlialo, com base no aít. &, parágraÍo 2" da Lei n" 8666i93.

Nova Santa Báóara. 13 de maio de 2019

EÍic Kondo
PreÍeito Municipal

"1 18. DISPENSÁ DE LIC

AVISO DÊ LrcTTAÇÃO
PRÊGAO PRESENCIÀL N" 2Ol20í9

Objeto: Conkatação de pessoa jurídica prestadora de sêrviços de hospedagêm espêcializada com atendimerto 24 horâs, pâra atêndêr usuários do Sistema Único
de Saúde. SuS, em tratamento desaúdeíora dodomicílio.

Tipo: Menor preQo, por item.
Rec€bimenlo dos Envelopes: Até às 13h3)min, do dia29/05/2019.
lníciodo Pregáo:Dia 2910í2019, às íilh0omin.
Píeço máximo: R|22.200,00 (vintê ê dois milê duzêntos rêais).
l ormacõês Comolomêntarês: podeÉo sêr oblidâs em horârio de expediente na Píeíeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, §to à Rua WalÍrcdo Bitlencourt de Mo{aes no

222, pelo íone: 43326Ê8100, por Email: I!çi@q0!$.ptg9$! ou peto sile !I4!JsU,ptg9!U

Nova Sanla Báóara, 13/05/2019

Matco Antonio de Assis Nunes

Pregoeto
Porlaria n" 080/201 I

REFERENTE AO PREGÁO PRESEI{CIAL NO 5í2018 - PITNSB

OBJETO -Registro de p.êços paÉ evenlual co nlratação dê êmprêsa para pÍêstação dos serviços de tíanspoÉê.

VALIDADE DA ATA: 'í3/08/2018 a 12/082019.
BENEFICúRh DA ATA: SONIAAPARECIDA BORGES DE SOUZA - ME

CNPJ sob no. 01.852.715/0001-35
Rua Anlooio Rosa de Almeida, 149 - CEP: 86250000 - Bairo: Cenlro, Nova Santa Báôaía/PR
RESPONSÁVEL JUR|DICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.

ESPECIFI OO OBJETO E P REGISTRÂDOS

ITENS

Preço

unitáíio

Preço lotalLote Item Des(Íiçáo do pÍodutolseíliçú MaÍca do
produto

Unidade de
medida

Kt,rPADUANA I

TRANSPORTEI

E TURrsMo 
I

100 8.000,00Lote 001 2 8050 ContrataÉo de sewiços dê transporle Veiculo van com capacidade
paÍa í6 (dezesseis) pâssageiro§, coín motfiista poí clnlâ da

empresa conlÍalâda, para üagens a seÍem rcalizadas peh Secíelada

Municjpaldê EducaÉo, Esporte e Culturá

8.000.00TOTAL

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Watfrêdo Bittencôurt dê Moraes n'222 - Centro

Fonê/Fâx: (43) 32664100
E-mail: diarioofi ciâl@nsb.pí.gov.bí

www.nsb-pa.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb
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PREFEITURA MUNICIPAL

Michele Soares dê Jesus

NOVA SANTA BARBARA 044

o"t ,11rg d1

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1310512019.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal do contratos n' 1712019

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 1712019, decorrente da Dispensa de Licitação n" 13/2019, cujo objeto e
a contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de assistência à

saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos,
noturnos, finais de semana e feriados, a fim de que o mesmo seja

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

rist udi dos Santos
Setor de Licita ES

Elaine

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, p.: - 86.250-000
Nova Sânta Bárbara, Paraná - tr - E-mail licitacao@§b+t€olbt - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSa oe ltcttAçÃO

ru" .11 rJrJ?

'10

N' ESPECTFTCAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo O/r
2 Ofício da secretaria solicitando OK
a Prefeito pedindo abertura do processo Ck
4 Cotaçôes de preços (no mínimo 3) ok
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotação) olt
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) ,K
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) o(

Parecer Jurídico o(
o Edital de autorizaçáo do Prefeito OK

Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Município).

o(
11 Publicação Mural de Licitação (TCE) oK
12 0(

CK
13 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regionali Diário Oficial do Município)
14 Encaminhado cópia contato ao fiscal 0 )-..

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra

Biârbar4 Paraná- E-mail licitacaorjnsb.pr.gor'.hr - rr s s . nsh.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DTSPENSA DE LICITAÇÃo N. ro/2019

Aos 20 dias do mês de maio de 2019,lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação n' 13/2019, registrado em
0810512019, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do n" 001 ao no 046, que corresponde a este termo.

Etainc Santas
Responsável pe o Setor de L itaçõesI

Rua WalfÍedo Binencourt de Moraes n'222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.2i0-000 Nova Santa BtubarÀ Paraná

ll-mail licitacâorij nsh.pr.eov.bÍ - §r!s.nsb.pr.gov-br


