
• 	 ESTADO DO PARANÁ 

!1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatóriá  

Número do processo: 000159512020 

Número do processo: 000159512020 

Solicitação: 215- Oficio 

Número do documento: 

Requerente: 1166- DENISE WOLLINGER 

Beneficiário: 

Endereço: Linha IGUACU SUL N°905 	- 84620-000 

Complemento: 

Loteemento: 	 Condomínio: 

Telefone: 	 Celular: (42) 95827-7565 

E-mail: 	Denise.Wollinger03@gmail.com  

Local da protocolização: 001001.001 - PROTOCOLO 

Localização atual; 001.001.001 - PROTOCOLO 

Org. de destino: 001.001.005- COMPRAS 

Protocolado por; PROTOCOLOPMCM 

_j 	Situação: Não analisado 

Protocolado em: 2310712020 15:33 

Súmula: Ofício -25512020 

Observação: 

Página 1 / 1 

Data: 2310712020 

000001 

Número único: L51.W50.76C-00 

Número do protocolo: 13423 

CPF/CNPJ do requerente: 024.543.139-01 

CPF/CNPJ do beneficiário: 

Bairro: CENTRO 

Município: Cruz Machado - PR 

Fax: 

Notificado por: E-mail 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Em trâmite: Sim 	procedência; interna 	 Prioridade: Normal 

Previsto para: 	 Concluído em: 

/e/  
ENISE WOLLINGER D PROTOCOLOPMCM 

(Protocolado por) 	 (Requerente) 

Hora: 15:33:58 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Avenida Presidente Getulio Vargas, s/n 

Cruz Machado - Paraná 

FONE(42)3554-1945 	000002 

Cruz Machado, 23 de julho de 2020 
Ofício N° 25512020 

ILMA SRA 
Vera Krawczik Benzak 
Dep. De Licitações 

Prezada Senhora 

Venho através deste solicitar a efetiva contratação do profissional Psiquiatra da empresa 

Figueiredo e Petry Clinica Medica, inscrito no CNH 22.170.465/0001-23, efetuado através 

do chamamento/credene i amento 007/2020. 

Atenciosamente 

iseollinger 
Secr , 	icipal de Sáde 



crnocdo 
Prefeitura 	11/ 

Solicitação de Parecer Contábil 	 000003 

Solicitação 13712020 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 
Saúde - Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada 
no chamamento público n °  00712020, para prestação de serviços de psiquiatra para atender a 
demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta municipalidade, sendo o prazo 
de contrato para 6 (seis) meses. 

PREVISÃO 

PREVISÃO DE DOT 

	

TOTAL APROXIMADO 
	

61 

Cruz Machado, 27 de Julho de 2020 

fee 9e;aÇ, 

	

&ç 	erd a 
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Requisitante 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 2511 Centro 184620-000 

(42) 3554-1222 
www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 27 de Julho de 2020. 

Parecer Contábil 27712020 

Referente à Solicitação - 13712020 - Secretaria Municipal de Saúde 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Certifico que: 

(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) 
especificada (s) abaixo (s); 

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2020 

Cod . 
Unidade 

Projeto! Saldo • 

Reduzido 
Orçamentâri 

Atividade Elemento Despesa Recurso Disponível Valor Previsto 
a  

76 04.01 2.014 3.3.90.3900.00.00 1.000 R$ 478.942,77 R$ 61.500,00 

Total R$ 61.500,00 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNP,J: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado- PR 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 -Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 13712020 

B - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

Forma Pgtof Reajuste: 

't< Prazo Entrega/Exec.: 2 dias 

F - Local de Entrega: SEDE DO CONTRATADO 

G - Urgência: 

El - Vigência: 6 meses 

- Objeto da Licitação: Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada no chamamento público n° 
007/2020, para prestação de serviços de psiquiatra para atender a demanda do Centro de Saúde Or. Carlos Renato 
Passos desta municipalidade, sendo o prazo de contrato para 6 (seis) meses. 

J - Observações: 

1K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1 -PR..lTURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Jespesa 1 	Código da Dotação 	1 	 Descrição da Dotação 	 Compl. do Elemento 	Valor Previsto 

76 	0401.2.014.33.90.39.0000.00.00 Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde PubI 3.3.90.39.05.00.00.00 	 61500,00 

Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto: 	 61.500,00 

Cruz Machado, 27 de Julho de 2020. 

C\ CT> 

PREFEITO MUNICIPAL 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251 - Centro -Cruz Machado - PR - CEP: 84620-000— Tel.: (42) 3554-1222 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

N° 28/2020 

OBJETO: 
Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada no 
chamamento público n° 00712020, para prestação de serviços de psiquiatra para atender a 
demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta municipalidade, sendo o prazo de 
contrato para 6 (seis) meses. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
's Av. Vitória, 251 —Centro - Cruz Machado —PR— CEP: 84620-000 —Tel.; (42) 3554-1222 

1.0. EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°28/2020 

2.0. OBJETO 	
009007 

2.1. Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada no chamamento público n °  

00712020, para prestação de serviços de psiquiatra para atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato 

Passos desta municipalidade, sendo o prazo de contrato para 6 (seis) meses. 

2.2. A Secretaria de Administração Municipal em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde visa à contratação da 

empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada no chamamento público n °  00712020, para 

prestação de serviços de psiquiatra para atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta 
municipalidade, sendo o prazo de contrato para 6 (seis) meses. Dessa forma, vem proceder à abertura de processo 
de lnexigibilidade de Licitação, fundamentado no Art. 25 da Lei n°8.666/93, atualizada pela Lei n°9.648/98. 

3.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Considerando a necessidade da contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e 
habilitada no chamamento público n° 00712020, para prestação de serviços de psiquiatra para atender a demanda do 
Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta municipalidade. Esta contratação se torna indispensável para o 
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde do município, tendo o psiquiatra o papel de efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Psiquiatria, e realizar outras formas de 
tratamento para demais tipos de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Esta 
contratação se justifica a fim de que o município não fique sem prestar esses serviços, o que poderia prejudicar os 
usuários do sistema público de saúde que necessitem dos serviços de psiquiatra, melhorando assim, a qualidade dos 
serviços de saúde para a população. O prazo de contrato será de 6 (seis) meses. 

3.2. A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 25 da Lei n °  8.666193 - Lei das 

Licitações. 

3.3. O contrato terá vigência de 6 (seis) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período, até o limite legal de 60 (sessenta) meses enquanto houver interesse da Administração Pública, conforme 

Art. 57, inciso II da Lei n° 8.666193. 

4.0. RAZÃO DA ESCOLHA 

4.1. A empresa prestadora dos serviços foi credenciada no Chamamento Público n° 00712020 e considerada 
adequada, por atender as necessidades especificas e logísticas, possuindo assim condições legais para realizá-lo. 
Prezando pela melhor qualidade a escolha recaiu para a empresa: Figueiredo e Petry Clínica Médica inscrita no 
CNPJ: 22.170.46510001-23. 

5.0. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

5.1. Os valores cotados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 

61 .500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais) perfazendo montante total. 

6.0. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade Orçamental: 04.01 
Projeto/Atividade: 2.014 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

7.0. DA HABILITAÇÃO 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Kj 	Departamento de Compras e Licitações 
rT4''t< Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado PR— CEP: 84620-000 —Tel.: (42) 3554-1222 

7.1. Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados: 

7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante; 
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
7.3.5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 
Débitos - CND); 
7.3.6. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 
7.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei na 12.440111. 

8.0. DAS SANÇÕES 

8.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, 
das quais destacam-se: 

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em 
executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 
02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 
facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas ao processo. 

9.0. FUNDAMENTO LEGAL 

9.1. A presente Inexigibilidade encontra respaldo legal no Art. 25 da Lei n°8.666/93, atualizada pela Lei n°9.648/98, 
em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

Artigo 25 °  - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição 

10. DA RESCISÃO 

101. Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei 
Federal n.° 8.666193. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento pela aquisição objeto da presente Inexigibilidade de Licitação será efetuado à contratada em até 

30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos e aceitação da Nota Fiscal, mediante depósito bancário em sua 
conta corrente. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Estado do Paraná 

' 	Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 252 - Centro - Cruz Machado —PR—CEP: 84620-000 - TeI.: (42) 3554-1222 

11.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele 
fornecido na fase de habilitação. 

11.3 - O pagamento será efetuado conforme descrito no item 11, mediante apresentação da Nota Fiscal, com o 

comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade 
com o FGTS e INSS. 

11.4 —Dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento. 

11.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 
reajustamento de preços ou correção monetária. 

12. DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 
instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. 

13. ANEXO DO EDITAL 

13.1. Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo: 

a) Anexo 1 - do Objeto 

b) Minuta do Contrato 

14. Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da 
Lei 8.666193. 

Cruz Machado, 28 de Julho de 2020. 

Prefeito 

Euclides Pasa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 

	

MACHADO 	 geBOtO 
] 	 Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 

\ ,-) 	
CNPJ 76.339.68810001-09 - Cruz Machado —PR 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13712020 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N ° 28/2020 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Figueiredo e Petry Clínica Médica 

OBJETO: Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e 
habilitada no chamamento público n° 00712020, para prestação de serviços de psiquiatra 

para atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta 

municipalidade, sendo o prazo de contrato para 6 (seis) meses. 

VALOR TOTAL: R$ 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais). 

PRAZO DE CONTRATO: 6 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 - Ad. 25 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 
	

Figueiredo e Petry Clínica Médica 



0710712020 	0178396 

4 
.4 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Porto Uniao 

CERTIDÃO 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
000011 

CERTIDÃO N°: 7512216 
	

FOLHA: 1/1 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Porto Uniao, com distribuição anterior á data de 0610712020, verificou-se NADA CONSTAR 
em nome de: 

FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA, portador do CNPJ: 22170.46510001-23. ***********************************
** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrõnico http://www.tjsc.jus.br/portal,  opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Fôrum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n°11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial, 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço httpsi/certeproclg.tjscjus.br  

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Porto Uniao, terça-feira, 7 de julho de 2020. 

W14101 
ME 

0178396 
PEDIDO N°: 

1 
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M ÁLIDA V Eiõ5O O TERRITÓRIO NACIONAL ) ° 

L 6 619 955-O DATA DE EXPEDIÇAO 0610312015 

DATA DE NASCIMENTO. 07109I1980 

DA SEDE 
HA=1 19 

rQ0015 
Ç0rRuc. PLASTFIL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚSL4CA 

'SI
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO oa PARARA,  

UNIÃO DA VITÓSI - R 

A PRESENh tOTocuPk 	EPR DUÇÃO 
FIEL 00 DOCUMEN1U APRESÉNTADO 
NESTE TABELION "O, ME A DAT 	FE. 

lQju 	duO 

OGISELEJBL) IM DAM 	A 
O DANIEL SEEBEN 
O ELVIO VITEK 
O MAURICIO RODRIGIJES DE LIMA 

EM BRANCO DESTA 
tiNHA PARA BAXO 

NOTAS 

1i 
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RQ 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ 

Certidão de Inscrição 

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) BRUNO MUSSI 
FIGUEIREDO, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina do 
Paraná, sob o n°. 21685 desde 28/0112005, estando habilitado(a) a exercer a 
medicina neste Estado. 

Sem mais para o momento, firmamos o presente. 

Esta Certidão tem validade até o dia 0911012020. 

Chave de validação 	8959a61fef26c398c5224d8098f1778b8f23a14d 

Emitida eletronicamente via internet em 09107/2020. 

	 p 
Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR wvvw-ccmpr,,~rg-.-br 	

ÇMO 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DA SOCIEDADE 
FIGUEIREDO E PETRY CLÍNICA MEDICA 

CNPJ/MF 22.170.46510001-23 
Folho 	19 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) BRUNO MUSSI FIGUEIREDO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Curitiba - PR, médico, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 034.943.469-76, portador da carteira de identidade civil n°. 
6.619.955-0111-PR, expedida em 30/09/1992, residente e domiciliado na 
Rua Coronel Benjamim Belarmino, 573, apto. 701, centro em Porto União - 
SC, CEP 89400-000. 	 7 

2) IVO PETRY, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, natural de Porto União SC, médico, inscrito no CPF/MF sob n°. 
660.528.079-20, portador da cadeira de identidade civil n°. 3.972.374-3/li-
PR, expedida em 07/1112008, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro 
II, 390, centro em Porto União - 50, CEP 89400-000. 

Únicos sócios componentes da Sociedade Simples Pura que gira nesta 
praça sob o nome de FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA, com / 
sede ria Av. Getúlio Vargas, 350, saia 03, centro em Porto União — SC, / 
CEP 	89400-00, 	com 	seu 	contrato 	social 	devidamente 	registrado 	no 
Cartório Porto União - Ofício do Registro Civil, sob n°. 001167, no livro A- / 
005. 	Folha 	089 	em 	12/0312015, 	inscrita 	no 	CNPJ/MF 	sob 	n°. / 
22.170.46510001-23, 	RESOLVEM 	por 	este 	instrumento 	particular 	de! 
alteração 	contratual, 	alterar o 	seu 	contrato social 	de 	acordo 	com 	as 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem e por objeto social a exploração do ramo de: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTAS, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: ATIVIDADE 
MEDICA AMBULATORIAL 	RESTRITA A CONSULTAS 	E ATIVIDADE MEDICA 
AMBULATORIAL 	COM 	RECURSOS 	PARA 	REALIZAÇÃO 	DE 	EXAMES 
COMPLEMENTARES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação 
'. 	ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

FIGUEIREDO E PETRY CLÍNICA MÉDICA 

CNPJIMF 22.170.46510001-23 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIGUEIREDO E PETRY CLÍNICA MÉDICA 

CNPJ/MF 22.170.465/0001-23 
Folha 2 de 5 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) BRUNO MUSSI FIGUEIREDO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Curitiba - PR, médico, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 034.943469-76, portador da carteira de identidade civil n°. , 
6.619.955-0/11-PR, expedida em 30/09/1992, residente e domiciliado na 
Rua Coronel Benjamim Belarmino, 573, apto. 701, centro em Porto União - 
50, CEP 89400-000. 

2) IVO PETRY, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, natural de Porto União - SC, médico, inscrito no CPF/MF sob n°. 
660.528.079-20, portador da carteira de identidade civil n°. 3.972.374-3/lI-
PR, expedida em 07/1112008, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro / 
li, 390, centro em Porto União - 50, CEP 89400-000. 

Tem constituída entre si, uma Sociedade Simples Pura que gira nesta 
praça sob o nome de FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA, com 
sede na Av, Getúlio Vargas, 350, sala 03, centro em Porto União - 80, 
CEP 89400-00, com seu contrato social devidamente registrado no 
Cartório Porto União - Ofício do Registro Civil, sob n°. 001167, no livro A-
005, Folha 089 em 12/03/2015, inscrita no CNPJ/MF sob n°.. 
22.170.465/0001-23, regida pelos artigos 997 a 1.038 da Lei n.° 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à 

 espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA e tem sede e 
domicílio na Av. Getúlio Vargas, 350, sala 03, centro em Porto União - 80, CEP 89400-
000. 

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

'.'LJO¼JL.t 	1 lfl'.eIflfl - II'lj',sI'.J LJPO MI IV IUMIJO 	rrM&LI Uw IJUflt-%M.J UM 

SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 12/03/2015 e seu prazo de duração 
é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no 
ramo de: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS E 
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES COMPLEMENTARES. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é 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, 
subscritas e já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIGUEIREDO E PETRY CLÍNICA MÉDICA 

CNP3/MF 22.170.46510001-23 
Fo}ha: 

seguinte forma: 

Nome 	 (%) Cotas Valor em R$ 
BRUNO MUSSI FIGUEIREDO 	 50 	5.000 	5.000,00 
IVO PETRY 	 50 	5.000 	5.000,00 
TOTAL 	 100 10.000 	10.000,00 

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade dos 
sócios é ilimitada, mas todos responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais de 
acordo com o inciso VIII do artigo 997 da Lei n°. 10,406102. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são / 
indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 
outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de/ 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessaS 
delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito 
de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (Trinta) dias )  contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios \, 
manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das 
quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas, 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL; A administração da sociedade cabe a BRUNO MUSSI FIGUEIREDO e 
IVO PETRY, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial 

''. isoladamente. 

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLAUSULA NONA - DECLARACÂO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA 

CNP3/MF 22.170.46510001-23 
Folha 4 de 5 

os efeitos dela, a pena que vede 1  ainda que temporariamente, o acesso a cargos pOílJ*OZZ 
ou por crime feRmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 	/ 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo 
obter urna retirada mensal ou distribuição de lucros de acordo com a produção de cada 
um, 

L.L.MI,JOÇJ 1.M 	LJL.IIVJM 	r rSIIVPCIflfl 	- 	 Cflfl¼#!¼iItd 	0¼1¼.'JflL, 	IJLIVI%JI'IO 1 flflV%ILQ 

FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÕCIOS NÓS RESULTADOS: Ao término de 
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço Ç 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária» 
elaboradas cm conformidade com as Normas 8rãileiras de Contabilidade. Os lucros serão 
distribuídos de acordo com a receita proporcicnda pelos negócios viabilizados por cada 
sócio, independente da contribuição para o capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único: Até 30 (Trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço L 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, á disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 	J. 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

'— Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA A responsabilidade técnica pelos serviços médicos é do 
sócio BRUNO MUSSI FIGUEIREDO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Porto União - 80, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente 
instrumento em 3 (Três) vias, na presença de 2 (Duas) testemunhas, obrigando-se 
fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-)o em todos os seus termos. 

1» 
Içp 
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Porto União - SC, 28 de agosto de 2318. 

BRUNO MUS 1 FIGUEIREDO 

Ge(son .üs CaUiari 
RG n°: 3.912'806-o-!/PR 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCR1ÇAO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TURA 	00 

NOME EMPRESARIAL 

L!!!fEIREfb E PETRV CLINICA MEDICA 

1 T(IULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

L 
PORTE 

L9_EMAIS 

C0OIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDARIAS 

86.30-5-02 - Atividade médica arnbulatorial com recursos para realização de exames complementares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

223-2 - Sociedade Simples Pura 

LOGRADOURO 	 1 	NÚMERO 	COMPLEMENTO 
AV GETULIO VARGAS 	 350 	 SALA: 03; 

051' 	- 	 EAIRRO/DISTRITO MUNICíPIO 	 UF 
89.400-000 	J 	CENTRO 	 PORTO UNIAO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 	 TELEFONE 

IVOCLINICA@GMAIL.COM 	 3522-1621 

ENFE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFRI 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 1210312015 

MOIIVO DE 50 UAÇÂO CAUASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

024 

"rovado peia Instrução Normativa RFB n o  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0710712020 às 08:31:53 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 



I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 000025 

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

Nome: FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA 
CNPJ: 22.170.46510001-23 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Receita 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 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 contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 11:07:37 do dia 0810612020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0511212020. 
Código de controle da certidão: 5E50.AC29.0699.EF89 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



aks rn ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 	 000026 
Nome (razão social): 	FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA 
CNPJ/CPE: 	 22.170.46510001-23 

(Solicitante sem Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC) 

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados 
da Secretaria de Estado da Fazenda. 
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do 
portador. 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei na 3938166, Art. 254 
Número da certidão: 200140080075269 

Data de emissão: 0710712020 08:40:09 

Validade (Lei na 3938/66, Art. 158, 

modificado pelo artigo 18 de Lei n 05/0912020 

15510/11): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.guv.br  

6 
Este documento foi assinado digitalmente 

Impresso em: 07/07/2020 08:40:09 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

N° 404512020 

[Data-PR

OTOCOLO-1 

ooOZ7 

-00NTRlBuNTE 

Nome/Razão Social: 150703 - FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA 
CNPJ: 	 22.170465/0001-23 

Endereço: 	 AV. GETULIO VARGAS N° 350 ap: Bloco: 
Complemento: 	SALA 03 
Bairro: 	 Centro 	 Cidade: Porto União UF: SC 

HNALJDADE 

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos orgâos competentes 
desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA DÉBITOS referentes a Tributos 
Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

A presente certidão não apresenta rasuras, emendas ou entrelinhas, sendo visada e assinada pelo 
responsável. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes 
a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente certidão É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS. Cópias desta somente terão validade se conferidas 
com a original. 

Porto União(SC), 8 de Julho de 2020. 

Udi 

Rua Padre Anchieta, 126 - Centro - CEP 89400-000 - Porto União - SC 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 22.170.465/0001-23 
Certidão n°: 15491233/2020 
Expedição: 07/07/2020, às 08:45:01 
Validade; 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o fl °  22.170.465/0001-23, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribuna]. Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Traba].ho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



onsulta Regularidade do Empregador 
	 https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultaerf'pages/consultaEmpreg..  

_1 
o000Z9 

CÂ ,  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 22.170.46510001-23 

Razão 
icial: 

FIGUEIREDO E PETRY CLINICA MEDICA 

Endereço: AV GETULIO VARGAS 350 SL 03 / CENTRO / PORTO UNIAO / SC / 
89400-000 

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 Servico - 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. 

Val idade ,  29/07/2020 a 27/08/2020 

Certificação Número: 2020072904292554081767 

Informação obtida em 29/07/2020 08:42:59 

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

le 1 	 29/07/2020 08:43 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
CNP) n0  76.339.68810001-09 

PARECER JURIDICO N° 39112020 

MODALIDADE: Inexigibilidacle N°: 028/ 2020 
	 000030 

1. RELATÓRIO 

Cuida o presente parecer de consulta formulada pela Comissão de Contratos e 
Licitações do Município de Cruz Machado, para apreciação do Processo de Inexigibilídade, 
com vistas à contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e 
habilitada no Chamamento Público n° 007/2020, para prestação de serviços de psiquiatria, 
para atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Rei-tato Passos desta 

Municipalidade. 

2. ANÁLISE DO OBJETO 

Ressalta-se que a análise feita neste parecer restringe-se a verificação dos 
requisitos formais e jurídicos, abstendo-se da análise dos aspectos técnicos, econômicos 

e/ ou discricionários. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei de Licitações n° 8666/93, atualizada pela Lei ri 0  9.648/98, traz alguns 
requisitos que devem ser observados, como dispõe em seu art. 14: 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de 
seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado 
causa. 

Nesse sentido a presente inexigibi]idade observou as exigências constantes do 
dispositivo acima mencionado, quanto à existência de previsão dos recursos de ordem 
orçamentária para cobrir obrigações decorrentes da contratação. 

A Inexigibilidade de Licitação possui previsão legal no art. 25, da Lei 8.666/93, 
o qual transcrevemos abaixo: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

Infere-se daí que desde que comprovada à exclusividade do fornecedor a 
licitação é inexigível. 



Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/ PR 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
Is 	 CNP3 no 76.339.68810001-09 

4. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, concluo parecer favorável para a realizaçãdl JLO 0r3 Iqui 
estabelecidos, tendo em vista que se encontra respaldado na hipótese prevista no artigo 25, 
da Lei n° 8.666/93, não havendo óbices quanto ao mesmo. 

Ressaltamos da importância de haver a designação de um Fiscal para o contrato 
administrativo, pois a não observância desta obrigatoriedade pode redundar em falta grave 
à execução e, consequentemente a rescisão contratual. 

É o Parecer. 

Cruz Machado/PR, 28 de julho de 2020. 

KONELL 
OAB/PR 16.474 
WORA DO MUNICIPIO 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 2812020. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 	 000032 
A vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666193, e no uso das atribuições que me foram 
conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 13712020. 

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e 
habilitada no chamamento público n° 00712020, para prestação de serviços de psiquiatra 

para atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta 
municipalidade, sendo o prazo de contrato para 6 (seis) meses. 

Favorecido: Figueiredo e Petry Clínica Médica, CNPJ: 22.170.46510001-23 

Valor Total R$ 61.500,00 (Sessenta e uni mil e quinhentos reais) 

Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibilidade de licitação n°28/2020. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

Dotação orçamentária: 04.01.2.014.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 29 de Julho de 2020 

Prefeito Municipal 



Cruz Machado-PR, 29 de Julho ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Justificativa Anexa nos autos do 
de 2020 	 DE CRUZ MACHADO 

	
processo de inexigibilidade de 
licitação n° 28/2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a INEXIGI-
BILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93, e no uso das 
atribuições que me foram confe-
ridas, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO n° 
137/2020. 

Processo de Inexigibilidade: 
28/2020. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Saúde. 

OBJETO: Contratação da em-
presa Figueiredo e Petry Clíni-
ca Médica, credenciada e habi-
litada no chamamento público 
n° 007/2020, para prestação 
de serviços de psiquiatra para 
atender a demanda do Centro 
de Saúde Dr. Carlos Renato 
Passos desta municipalidade, 
sendo o prazo de contrato para 
6 (seis) meses. 
VALOR TOTAL: R$ 61.500,00 _! 
(Sessenta e um mil e quinhen-
tos reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93-.Art. 25 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Figueiredo e Petry Clínica Mé- 
dica 

CONTRATADO 

TÇRPP-PE ~ RATIFICAÇÃO DE,, 
1NEX1ÓiBIIJbAbÉPÊt1CÍDÇT 

ÇÂO 

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação da em-
presa Figueiredo e Petry Clíni-
ca Médica, credenciada e habi-
litada no chamamento público 
n° 00712020, para prestação 
de serviços de psiquiatra para 
atender a demanda do Centro 
de Saúde Dr. Carlos Renato 
Passos desta municipalidade, 
sendo o prazo de contrato para 
6 (seis) meses. 
Favorecido: Figueiredo e Pe-
try Clínica Médica, CNPJ: 
22.170.46510001-23 

Valor Total R$ 61.500,00 (Ses-
senta e um mil e quinhentos re-
ais) 

Fundamento Legal Artigo 25 da 
Lei n°8.666/93. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3J3.90.39.00.00.0 

00033 
Dotação 	orçamentária: 
04.01.2.014.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666193, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 29 de Julho 
de 2020 

EUCLIDES RASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 13812020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 29/2020 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná. 

CONTRATADO: Rosangela Be-
rezowski, CPF: 067.428.139-03 

OBJETO: Contratação da pro-
fissional autônoma Rosangela 
Berezowski, credenciada e ha-
bilitada no chamamento públi-
co 007/2020, para prestação de 
serviços de Enfermeiro (a), su-
prindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, com o prazo de 
6 (seis) meses de vigência do 
contrato. 
VALOR TOTAL: R$ 17.942,34 
(Dezessete mil novecentos e 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 137/2020 

PROCESSO DEINgXIGIBILI- 
D•ADE N° 2812020 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná. 

CONTRATADO: Figueiredo e 
Petry Clínica Médica 



Jornal O Comércio 
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PREPE'ETURS MUNICIPAL DE CRUZ MACI'ODO 
Ar Vitónie 251 - Caio Maohodo-Pr 

CEP :84e20000 CNPJ 70.330.500lTD0I-05 - Coon Maehado- PR 

• 	 £Xr0O 00 INEXIGIEILOOADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03712020 PROCESSO 00 INEXIGIBIUDADE N' 2052020 

CONTRATANTE : Murnicipia de Cruz Moohado, Estado do Param. 
CONTRATADO : rigoeiredo o Pel ONsire Médica 
052010: Cenlralaçoo da empresa Figudrodo e PeUy d'nica Mddiea. orodenciada e Inebililada no o 
hneinnenona püroicn o' 00112020. para peoaçao de serviços do psiqooieéa pura a00000nedeonnanda 
Centro de Sadon Dn GanIas Renato Passas desta noonicipalidade sendo n pnono do soroato pan 
(ouv) oneres. 
VALOR TOTAL: P0 60.500.00 )Seosrnlaesm inilequinhenlos ntais). 
PRAZO DO CONTRATO: empoes 
RESPALDO LEGAL: Lei 0.000203-AO. 20 

CONTRATANTE lAirrisipis de Cruz Medrado 
CONTRATADO Piçeeioedo e PeiryC)ínira Médica 

indicaE das )nddvtnias de aenra{as. Canpiniadas: Taeasaias. MI riras Covnpenoodas e 
Laminados, Aglomerados. Chapas de Fibra de Madeira ode Masvegaha de União da Vddnja 

Rua Frei Palivarpo. 500 - Pose: (42) 5522.0000 -Pos: (42)3522-2500 
ODE 04.000-3 16-Uoiho da Vibre -que 'CNN 77.490 67010)01-49 

EDITAL DE 006VOOAÇÃC 
ae lo pneoerei edolal. Soam espancados iodos os eesoiados os Sindicato das Indõslles de Seoranias, 
,entorse . Teimadas, Madeines Oorepensaaas e Laddn ndoo, Aglomerados. Chapas de PiSos de Ma-
loira ode Marcenada de UniTo da Vindnia paro ao eleições, que sondo nealioadas na dia Dell  1/2020, nu 
.-oriode das 0e:OOlino do la:050ro na sede Torra Enldede. rio na Rua Pai Podjoarpo e' 008, Centro 
ie Unos da Vitória no Estado do Pararia , Para acomungue da Dirolarie Conselho Pisoal e Delene' 
ias Repnesonlonles, efetivos 00u plesses. Usando aberto 0prazo do la (dez) dias, para a registro de 
d'eras, voe runneçane adro lar os primeiro do dLl Ds500qaenne da data da Publicação deste Ediid. A 
Coordena da Entidade luooioaará, no penedo desToada ao reç050so de chapas. na hondoin das Oh300in 
o ti 030m'n odes s30300 Is 18:00 hsoas. Caso não seio obhdVquõom' em pdoena s00004enão, a 
dL-io2050' 'iodo es segunda esressaçdo no dia 131110020 e eao obdda 'qosmOl' oun ueounlda 

lenseina ss115avao)o eenõ reoia ma no dia '6/110020. sendo eres0108nados 
aleitou ose -, , - dardo voe unissem amaioda doe ralos dos deilsnee pnessntes sares de chapa 
,nieu 05402 ser inoola)adaaasseonhtei e etoinsoan os dia 0811112020 admo designado, as Og:50'ane em 
:nnroieiio, ssniooaçoo deode voe pre_50010semsinõa 00001110 Soe asseciadOsennsondiçõsdeoatan. 
030 estalo:, o' avence esta qandoa. Mera a oeodeerdoa aosqnnhi eia ser insl dada does Ilesa açõs. 
aedo edostOonados plenos os Candidatos voe doldoon000andiona dos estos duo deilanes pn550nnes 
Tola ada i,1115do 70 de jelho de 2020. 

Antonio Mioleira Nota 
°nendarae 

e 

REPÚBLICA FEDERATWA DO BRASIL 
rrt:Rcao DE Eo-.10apoal4O DE nreeõvreene aeaicoaoteleo:e DE PORtE) tjeeaÃO/aC 

EDITAL DE DESMEM0001AMENTO 

O <SOcial da Registro de imóveis da Comarca Ir POOSO Uaahe/SC, no uso do 
seus aIptloLrtçOes beco, iotknrnoaa que Eraosilua peroento cose ()lIcio, instalado es 
torna entrare, do Mrnraiu. aI 38SS co Porto Dnniãoisc, o pedido DA
OD1SVIISuMD 	ED4'IU RAM 	do innooml do propoo'dededo de MÃRILOA resmAS, 
ubjsoneedo Tdasrdcola rI 07,9300 situado nos Ruo Papa loso XXIII, haãnro Santo '7 
Rosa, nessa ciciado TE Pon'io NJniaoISC, nos Oonnooa do craqui abaixo e dasmio 
cozIa Interinos arqnis-asdos nesta ooroealio, onde sPowi rncbiolaoevnnto 
ionpelpaaçãeo esc,doao o tbradal000lodad dentro do pn000 tio IS 09nr'anei dias a 
coa lar da última poiblicaçio. Celvideo de Atividade Nao Cosalanale o.' 
324097o2u130, emitido pelo IMA7SC. E pano que cloegnns ao caninecinsaninha do 
fodo, lavro o presente Edital qnnn oerd pUblicado croa jornal local de grande 
circsnlepao, par troa ediçoos 00005001li'rna e. 

or,ep.0 

RUA RARA 5J0A0 )(xIsI 
Porto Uoiao/SC, lOdo jralloo de 2020 

(o.) Moitas %'inicius Valas leoas - fmairal de Rogierre 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIAO OA VITÕROO - PR 

TERMOAOITI°/O N' n°020150041 
DO CONTRATO Na3052019  (5001) 

PREGÃO ELETRÔNICO NT 20120 19 
PROCESSO Ne20512010 

CONTRATANTE Monisipio de União da Vilônia 
- P6 
002020 00 CONTRATO: Registra de peço 
para armação  de ondiceineolos. soluções reiso-
boba o qlncooade pana alenunn0000200ddader 
da Sesnnlada de Soa, do Manisiris de União 
as Vildnis ' ORO consome oondiçdes,00000da. 
Tos o oa,qinae eelahelesrdas nade edrlal e 
onero areooe, 
CONTRATADA: PONTAM0O FARI0UrCEUTICA 
—TOA- 09012 ono2one00005001.54. 

DA ouppossAo DO OL'AUTITA'rIVO. Para 
inerulonçis do tvLabibnieessndnn,ra-lnai150ino 

eoton do P0 25,00 )lf,ole ocioso necio ennoeenna 
Ceolaeod, tdaiaand ano adon natal dedo elitao 
de RI 1460,001 Um mil qsonnoeeotao e 50000,40 
o troo caio). 
°UNOAMENTO LEGAL: Adiara 65°, Insiso II ali-  
nno'd' da Lei Podará Ir? 8.616,53 COO ouse 

-ORO, 	União da ditada. 
doido da Vddrio. 24 do )nlho de 2070 

ESTADO OU PARANÁ 
PREFEITURA MORICIPOI. 

DE CRUZ MAC1'IADO 
CNN 7L339 .600I0051'09 

Avenca Amido entm 251 COR 04620.00) 
Orna MedIndo Pr 

AVISO 

A Preloitona Muvisipal de dma Machado - 
tomo odEio coe esnerj noceboodu doCuora 

pilar a d154a de sentas  da SUAS deidda a pai. 
",a4° raial-a a. oendoemntnataçla de 00 
000ndesador do ORAS )podendoeeodooioloito 
Social, Pedapegoduo losini500l suo Feioeleejo, 
mprindo aram aonoeeo ddadeo da Srcnelado 

cneemnclagnenno enroanra-on naneanneonaoo nas 
diepasiçóde sondas no Cere0nuioha Frdenat, lei 
0601/23 Lei Edaded 15600, Lei 13.5700020 
e ao denodo diopodçdes legais eoesol500nla-
,as sondado a espada, enedignnte a colehoeçoo 
do aconcio de credoociannoolo de pneonaçao de 
000uiçso, uoolonoe as neodiçies mtabenirddas 
seoto cditdoesn ocos oneroU 

P0000 o preseone 70000100 a Lei Federal 

0,800203, ohoeroadao as ollerooleo poonedoroa. 
O reeducar,doo nneeuoolno oconnerloa pamil 
do dia 310713020 ao 20:00 (nave) lImos otd dia 
0000e12420 do 00:500. O enodensiannrolo tens 
adlidedo de 12 )doae( inne550, padeindo duoarle 
uea pc010do de eiçdncia reze Inen Ilesos cresse. 
co dou que rendo otailinudos nos prazos cosi-  
irados me edital. 

O Edital ervnnpleto podeis ser rhddo pdso lute- 

moega deuo CO oaabo, de ',.,,,,da E seota-lei-
ra, oro horldo de 14:03 do 07:00 tnenoo ou pão 
endereo elatdeitco hl[pihenne.po'L'ls .pn.p000rl. 
E rec000050 voe, ao lazer Teenload do Edital, 
seia irbonnado é Canibais Penmaaenne de hei-
neçuo. via e-mail - Iicitanad03procm.pr0oobr 'ou 
de las - 142120541222, a monada do ne0010 
pera que p0000m ser eornsedaaan peso heis a)-
torav4oe ame oe Onerem mteceooõriao A CPL tio 
somopreroebiliçmd pola faina de ineomnarleo 
neiathenn ao pnasedimonno 0 qeden larenessados 
querlãs consmorevi, pelou meço expeolas, a 
reinada do Edilal. Oaobuqoes ddedoo contatar 
poros leoderee 1421 35a4-1222Teairal 243. 
Cuuriarhado, 211 de jalvode 2020. 

DE CRUZ MACHADO 

Preroaso de Iredgiailidado: 200020. 
lvbere000do: esonelada Nuniolal de Saúdi,. 
alia doo eaeerrou oaeddos na pneoevre 

pom0000 dondamearle lunoeoado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER 20010100 pr050 d 
INEX)GIOIUDADE em cenrleedade ao diopsato 
no odiço 20 da Lei Pedond 8646,02 o no au, 
das atdhoiçdes ruo os taramrr ronleddao, eod 
especial ou disposto go antipe 26 da Lei do DO 
"s, RATIFICO e INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃOda PROCEOIMENTOADMIN1STP,°OTT100 

10712024 
Aaleoica em ronoegolario, e prnsedor.os a prea 0  
lapão aos onmiçns nos termas de aduoo,eaçao 
orpedida pela Connioeoa Penooaonona de Lisita 

ai( 	
- 

çao, 000nnaoaieadesc;To: 
oaiprO: Cannraaaçao da unpreoa Eipudnedsd 
Potry Clinisu Médica o'edeododa o hasEtada 
nonéavamania pdhiiso 0000!'  /2)20. pane pren-
leqeo de oeraipes de pniquiaaa pana eles der a 

asa vuolcipalidade, sendoop,iam de 
cal )oeio) me000 

1 Pigsoitods a Petrg Cligisa Mediea, 
tTO,desoLtnea 
R5 06.005 ,00 (Presume nuvtniFe 

'aAreoa recolou do processa delas. 

de l2eopeoa: 3.3.00.39.00.09.00 
eçasrentdnie: 04.O1.2014.330000 

vos oeie dadounonida pnilra-
Id. em especial d presida no oaput do 

20 de Jçtlho de 2020 

Anuncie suas 
Atas e Editais 

1 aqui noiC 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIAO OAISTÕRIA - PARANÁ 

l°00ISO DO RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
E REABERTURA OS DeVO 

OptadO ELE 1POLIDO N' 4702020 
PROCESSO N0 10212020- ORE 

Otçõte: Reçõsu de Proçoo paro Conootuçl 
ennpnnoaealvenarias na prseneçdn do oco 
de prbni000doo cor somai Coar ednololapàs Lc 
de ra minimo 04 (qnnelra( edições oenlanois 
meados  00 diçilal, para aluor Corso crepe 

0, srnlol700 Cenidiçodo, quaifideieo e REI 
is enehdecidas neste. edita i 000ao ancoro 
Monicipdo de Urnas da Vitdria - Paraçõ 00 
ris de soa Peeçaeia, terno público a os trio 
ascos, ao pradnrenla parcial dedo ao soleita-
nodo eoslaocimenine ao Edital sapreotodo, a 

:apoo do Editai. 
a das altnnoçoea O com base no AL 
—Al q` 1.600103  ale e AL elda Lei 

AS PROPOSTAS: ate 

DOCUMENTOS DE RI 
sire da EOMNsa7 ate 

PREÇOS: dia 02000020 a poar das OS 
após a oe'dliagãa doo propostas tela(a) 
eielal. 
Peseaa Unoerar e 0' edital Pelvnado do 

ooditinaqdoalroireaçdes do Edital, bett coso o 
Edita l Renildada ira ialogra estiar disoslaieds na 
silo olieiai da Preteblana Monicipal de Uaioo da 
V,Eta -  eoow.osiardaailsnna praoebr -  
citaçae' e 'TRANSPARENCIKOnodSo da leisa 
Bnndlaiaa de Niersaoon,ao- Eadsneco: IslIpJda're. 
bsoseoninarae0  cem  br - Acesso iderli licadon,, 

nau iatrcmoçdoo ponlom ser osoder neo Dpta. 
Licitaçua da Preltitora de União da VildIla. 
• no osdonoço Pua De Crus Moehado, e.° 300. 
aai,inanls conte) teletsrm t42I 3521 r202. 
dodaVildria 'PR, 20 de iellio do 2020 

MELtSSASANHUK RIBEIRO 
Preç000ra 

Horóscopo 

TERMO 08 RATtFICAÇAD 
DE INEOIGIELIDAOE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
00 CRUZ MACHADO 

Pro,'eosa do Fmeoigildlidadn: 2012020. 
Onboresosdo: Spsrenana Musioipdl de 505de. 
vista aço elementos sortidos no presaste 

processo doeidavrenle (uotdeada, CCNSIDE. 
RANDO que o PARECER JURICICO pread a 
INEXIOIBILIDAD6 em corfsrrniaade 00 disposto 
na adiço 20 da Lei Federal 0600003 r Ira uso 
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CAMPANHA 
Quero gosta dos cucas, pães e sonhos, encontra na Igreja Matriz uma dupla oportunidade. A primeira, 

de degustar a produção feita por fieis voluntãpios. A segunda, de ajudar a comunidade da paróquia, em 
Porto inicio. Por isso, a já tradicional Feira da Matriz, terá cunho social, já que o valor fruto das vendas, 
será revertido para o pagamento da obra da recuperação do mura que fica no acesso da estrutura. O 
evento acontece no Salão paroquial, o Frei Rogério, nos dias 6 e 7 de agosto. 

Paralelo à feira, a igreja assina ainda a ação de venda do metro quadrado. Ou seja, quem quiser, pode 
contribuir pagando por um pedacinho do valor da obra. IIQ valor do metro quadrado á de R$ 250. Quem 
quiser ajudar, pode nos procurar e fazer a doção e claro, toda ajuda é bem-vindo", comentou o pároco 
Valmor de Deus. Quem participar, ganha uma cel'ãmica personalizada. 
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PORTARIA N° 010/2020 
	 00003,5 

Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 77° 
Item V da Lei Orgânica do Município, Resolve: 

DESIGNAR: 

A composição dos membros da Comissão Permanente de Licitações, a qual 
contém os seguintes membros: 

VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK inscrita no CPF ii? 066.863.159-74 - 
Presidente 

LILIAN MACIEL DE OLIVEIRA inscrita no CPF n° 026.180.459-63-Membro 

LUIS FERNANDO SOARES GABELINI inscrito no CPF n° 374.456.998-56 - 
Membro 

NIVALDO BUDIN inscrito no CPF ri0  026.181609-83 —Membro 

CLEDIUMAR NAKALSKI, inscrito no CPF n'063.335.989-09 - Membro 

Registre-se e Publique-se; 

Edificio da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 03 de janeiro de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal. 
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PORTARIA N °  48112020 

000936 
DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

QUE ESPECIFICA. 

EUCLIDES RASA, Prefeito Municipal, no uso e gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica do Município, considerando a necessidade do 
cumprimento do disposto no Artigo 67 da Lei de Licitações (8.666193), considerando o 
Decreto Municipal n°2930 de 08 de Janeiro de 2018 e a Instrução Normativa n° 
00912018, RESOLVE 

Art. 1° - Designar o servidor Vitor Augusto Cortiana Krieger, matrícula n° 544, 
ocupante do cargo de Médico, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cruz Machado e a empresa 
Figueiredo e Petry Clínica Médica - CNPJ 10.948.74210001-05, que tem por objeto a 
contratação da empresa Figueiredo e Petry Clínica Médica, credenciada e habilitada 
no chamamento público n° 00712020, para prestação de serviços de psiquiatra para 
atender a demanda do Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos desta 
municipalidade, conforme processo de Inexigibilidade de Licitação 2812020. 

.Art. 20  - Compete ao fiscal ora designado as atribuições especificadas no 
Decreto n°2930 de 08 de Janeiro de 2018 e na Instrução Normativa n° 00912018, bem 
como atendimento a Lei n° 8.666193 no que for pertinente à execução dos contratos. 

Art. 3 0  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato ou até a sua recisão; e no caso de produtos/materiais até 
o término da entrega total. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Cruz Machado, Estado do Paraná, em 30 de Julho de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 


