
ESTADO DO PARANÁ 	 Solicitação Nr: 94012020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Data: 	 1310812020 
CNPJ: 76.339.68810001-09 	Telefone/Fax: 554 1222 1554 1222  

• 	 Av. Vitoria, 251 

• 	 C.E.P.: 84620-000 	- Cruz Machado - 	 Nr. por Centro de Custo: 2166 

3 Execução de Serviço 

Execução de Obra 	 - 

Compra 	 SOLICITAÇAO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRASJSERVICOS 

00001 
Centro de Custo: 230 - CENTRO DE SAÚDE DR CARLOS RENATO PASSOS 	 Código da Dotação: 

órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	 04.01 .2.014.3.3.90.39.99.99.00.00 (7612020) 

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude 

Nome do Solicitante: Denise Wollinger 

Local de Entrega: MUNICíPIO DE CRUZ MACHADO - 

Destinação: - Locação de veículo tipo ambulancia, destinado a disponibilização na Secretatia 	Identificação: 
de saude, em substituição aos veículos da frota própria, em manutenção 
corretiva - desta municipalidade. 

ITENS SOLICITADOS: 

	

Item 	Quantidade 	Unid. 	 Especificação 	 Preço Unit, Previsto 1 Preço Total Previsto 1 

	

1 	 1 NEC LOCAÇÃO DE AMEULANCIA - TIPO "E" SIMPLES REMOÇÃO - 	 0,0000 	 0,00 

VEÍCULO ACIMA DE 2014 1 fabricação). com seguro 

veicular incluso - despesas com manuteriç&o 

corretiva, motorista e equipe, insumos, combustível 

e lubrificantes por conta do contratante. MENSAL - 

cosi kliometregern livre. (lSOili) 

Preço Total: 	 000 

Solicitante: Denise Wollinger: ................. ngcreto33021 20......... 

Cruz Machado, 13 de Agosto de 2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Responsável pelo Setor Conioras 



EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS 

LOCAÇÃO DE 



A+ Emergências Médicas 

Rua: Vicente D'andrea, 748. 

NCIAS 	 Estância Pinhais 1 Pinhais 1 Paraná CEP 83.323-190 

MÉDICAS 
Fone: (41) 3033-7166 / 3557-0010 

PROPOSTA COMERCIAL 

Para: SECRETARIA DE SAUDE CRUZ MACHADO PR  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO-PR 	 . . 

CNPJ 76.339.68610001109 
ENDEREÇO: AVENIDA VITORIA 129 CENTRO 	 00003 
CRUZ MACHADO-PR CEP 84620-000 

Submetemos à sua apreciação e análise, nossa proposta para 

LOCAÇÃO de AMBULÂNCIA TIPO B conforme proposição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DURAÇÃO VALOR MENSAL 

01- AMBULÂNCIA TIPO B 

SIMPLES REMOÇÃO 
1-AMBULÂNCIA 

ANO: ACIMA DE2O14 MENSAL R$ 12.000,00 

*COM SEGURO VEICULAR 

POR CONTA DA CONTRATANTE 

• COMBUSTIVEL 

• INSUMOS 

• MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO 

• DEVOLVER O VEICULO EM BOM ESTADO CONFORME FOI LOCADO. 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: MENSAL 

ENTREGA DO PRODUTO A COMBINAR 

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS. 
Pinhais, 13 de AGOSTO de 2020. 

/X 
/ 

93061000 1  -9I 

A ErnergnCIaS Módicas Eireli 

R, VtOOt$ O Andros, ri' 746 

Estancia piSas - CEP, $3,$23-190 

L. 	pinhais . PR 	J 

www.aemergencias.com.br 	 2 



::OOOO4 

MAIS 	ps 



t. 

B. CAMBORIU, 17 de AGOSTO de 2020. 

A/C 

HARLEI 

PREFEITURA 
CRUZ MACHADO - 
PR 

ORÇAMENTO 

Detalhamento dos serviços 

Item Unidade 	 Descrição 

AMBULANCtA SIMPLES REMOÇÃO 
1 	01 	VEICULO SEGURADO 

ANO: ACIMA DE 2014 

Valor mensal 

15.800,00 

Observações: 
• Pagamento na entrega do objeto. 
• Manutenção por conta da contratante 
• Combustível e insumos por conta do contratante. 

8, CAMBOR!U, 17 de AGOSTO de 2020. 



4•' •s* &À 

MUDE 
WSEGURA 

Diferencial: 	

OOP 
A Mais Saúde - Vida Segura e Área Protegida é uma empresa especializada em 

atendimentos a Urgências e Emergências para os mais diversos tipos de eventos. 

Com  ampla experiência no segmento, a Mais Saúde realiza todo o planejamento, 

gestão e apoio médico durante os eventos sejam estes de pequeno, médio ou grande 

porte. 

Nossa experiência em eventos de diversas modalidades, alta capacitação e 

diferenciais como a montagem de modernos ambulatórios (afim de garantir melhor 

atendimento médico e enfermagem aumentando assim a segurança dos clientes), lhes 

conferem a credibilidade de ser referência em seu mercado de atuação. 

Estes são alguns de nossos clientes, além de parceiros somos a solução em Emergências Médic 

completa para sua empresa, lhes conferem a credibilidade de ser referência em seu mercado de 

atuação. 

CÂMARA MUNICIPALUE  

LONDRINA 	u ° ' j  

Rede 

Atenciosamente, 

Leandro Rodrigues Paulino 

CEO Administrativo e Negócios 

Fone: (47) 3081-1114 	 .0 

lápie PETROBRA 

Social da Habitação 

HÁSSÁPLAY 

GRUPO MAIS SAUDE 

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. 47 3081-1114 

adm.gpmaissaudegmaiI.com- www.gpmaissaude.com.br  



LITORALSUL SERVIÇOS MEDICOS 

JULIANO AURELIO DA SILVA 

E-mail: luciano@alphasul.com.br  

A/C PREFEITURA DE CRUZ MACHADO 

Local: CRUZ MACHADO— PR. 

PROPOSTA COMERCIAL 

Descrição 	 Valor mensal 

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES 
REMOÇÃO PARA A PREFEITURA. 	 R$ 16400 00 
AMBULANCIA TIPO B 
UMKH ACIMA DE 2014 

- .uunutenyuu uu velcuw, cumuusuvt 

CONTRATANTE. 
- Pagamento após entrega do objeto 

Fazenda Rio 

 

•JuIiano Aurelio da Silva 
Iuciano@alhasul.com.br  
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Prefeitura 	/ 

00009 
Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 15112020 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 
Saúde - A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir os 
veículos da frota desta municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, os quais 
estão em manutenção corretiva. 

de 

TOTAL APROXIMADO 

Cruz Machado, 17 de Agosto de 2020. 

Vera senzoik Krawczyk 

Sct, Pwenda éPlanejamen 
Decreto 283412017 sk 

Requisitante 

flnmicvn Perninpntp d 	iritrn 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 251 [Centro 184620-000 

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

Cruz Machado, 18 de 

Parecer Contábil 30312020 

Referente à Solicitação - 15112020 - 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 

Cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentári Projeto! 

 Atividade Elemento Despesa Recurso Saldo 
Disponível Valor Previsto 

a 

77 04.01 2.014 3.3.90.39.00.00.00 1.303 R$ 264.108,02 R$ 12.000,00 

Total R$ 12.000,00 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ; 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

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

LOO 011 
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.: 151/2020 

B - Modalidade: Dispensa de Licitação p1 compras e Serviços 

C - Forma de Julgamento:MENOR PREÇO UNITÁRIO 

F 	orma Pgto.I Reajuste: 

'razo EntregalExec.: 1 dia 

F - Local de Entrega: MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 

G - Urgência: 

EI - Vigência: 1 mês 

- Objeto da Licitação: A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir os veículos da frota desta 
municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, os quais estão em manutenção corretiva. 

.1 - Observações: 	- Solicitação 940 coleta 25012020 - enviado p contratos em 1710812020 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1 	MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO  

T)esoesa 1 	Cádioo da Dotação 	1 	 Descrição da Dotação 	 TCompI. do Elemento 1 Valor Previsto 1 
76 	04.01.2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde PubI 3.3.90.39.99.99.00.00 	 12.000,00 

Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto: 	 12.000,00 

Cruz Machado, 17 de Agosto de 2020. 

PREFEITO MUNICIPAL 



a 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

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

OOO12 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 42/2020 

OBJETO: 

A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir os 
veículos da frota desta municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, os 
quais estão em manutenção corretiva. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

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

1.0. EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°42/2020 	 00013 
2.0. OBJETO 

2.1. A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir os veículos da frota desta 

municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, os quais estão em manutenção corretiva. 

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

de ambulância para substituir os veículos da frota desta municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de 

Saúde, os quais estão em manutenção corretiva. Desta maneira, vem proceder à abertura de processo de 
Dispensa de Licitação, fundamentado no Art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666193 e atualizações. 

3.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Tendo em vista que é de suma importância a locação de ambulância para substituir os veículos da frota desta 

municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, os quais estão em manutenção corretiva, sendo este 

"-' veículo imprescindível para o atendimento aos munícipes que necessitarem do serviço emergencial da referida 

Ambulância, visando garantir um pronto atendimento hospitalar, transportando pessoas feridas, vitima de disparo 

de arma de fogo, parturiente e outros traumas, do, ou para o local de tratamento. Desta forma se faz necessário 

que a administração pública contrate com alguma empresa que atenda esta especificidade dos itens pedidos, para 

o bom funcionamento da Secretaria de Saúde desta municipalidade. 

3.2. A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei n°8.666/93 - Lei 

das Licitações. 

3.3. O contrato terá vigência de 1 (um) mês a partir da assinatura do contrato, prorrogado por igual período até o 

limite legal de 60 (sessenta) meses enquanto houver interesse da Administração Pública, conforme Ari. 57 da Lei 
n °  8.666/93. 

4.0. RAZÃO DA ESCOLHA 

4.1. A empresa prestadora que irá locar a ambulância foi selecionada através de pesquisa feita e considerada 
adequada por atender a especificidade do item pedido bem como apresentou todos os requisitos solicitados. Dadas 

às condições apresentadas, a escolha recaiu sobre a empresa A+ Emergências Médicas Eireli, inscrita no CNPJ: 
29.695.306/0001-91, localizada em Pinhais, Paraná. 

5.0. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

5.1. Os valores cotados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 
12.000,00 (Doze mil 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 Orçamenta!: 04.01 

Projeto/Atividade: 2.014 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

7.0. DA HABILITAÇÃO 

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

7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 



L ata 

	

1 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

	

[ LJ 	Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251 Centro -• Cruz Machado -PR - CEP: 84620-000 - Te!: (42) 3554-1222 

-- 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registracftftrfi 4 tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de l4fç 
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 no 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 8.666193, 
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 Dispensa, encontra respaldo legal no Art. 24, inciso IV da Lei n°8.666/93, atualizada pela Lei n° 

9.648/98, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

Artigo 24° - É dispensável a licitação: 

1V-nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Redação dada pela Lei n° 

9.648/98)" 

10. DA RESCISÃO 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 
(T aj 	Departamento de Compras e Licitações 

Av. Vitória, 251 —Centro--Ci-uzMachado —PR—CEP: 84620-000—Te!.: (42) 3554-1222 

10.1. Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 a89O94 5 Federal n. °  8.666193. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento pela aquisição objeto da presente Dispensa 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. 

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, 18 de Agosto de 2020. 

Prefeito 

Euclides Pesa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRU9 0016 
1 MACHADO 

As. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CE?: 84620-000 
CNN 76.339.6$810001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 15112020 

PROCESSO DE DISPENSA No 4212020 

CONTRATANTE: Municiio de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Ai- Emergências Médicas Elreli, CNPJ: 29M95.30610001-91 

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir 
os veículos da frota desta municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, 
os quais estão em manutenção corretiva. 

VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). 

PRAZO DE CONTRATO: 1 mês 

RESPALDO LEGAL: Lei 8,666193 - Art. 24 Inciso IV 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Muriicipio de Cruz Machado 
	

Ai- Emergências Médicas Eireli 



600017 
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA —.ÉIRELI 
As EMERGENCIAS: MEDICAS EIRELI 

LAIS MARrSÀNTOS:LEÀNDRO;.brSiteira maior, divorciada, empresária, na. tural 
de Curitiba/PR, nascida em 10106/1960, portadora da carteira de identidade civil 
RO n2  7333 690-2 órgão expedidor SESP/PR, data de expedição 0211012017, e 
inscrita riÔ O P F sob o n 1  004.051859-19, 859-19, residente e domlcihada em 
Pinhais/PR, na Rua Antônio Jose Pereira, n 9  489, Bloco B, Apartamento 03, bairro 
Jardim Ameba, CEP: 83.330-250. Resolve por este instrumento particular, constitui 
uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, mediante as 
seguintes cláusulas -, 

CLÁUSULA :PRIMEIRA - Enquadramento do MtcrsrnPresa 
A Sociedade :A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIR.ELI, estabelecida . na Avenida 
Maringá, nR 2778, bairro Atuba, CEP: 83326-010, Pinhais/PR, requer o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos do art. 3, caput e 
parágratos, da Lei Complementar ii 123, de14 de  dezembro de 2006. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIREU gfrará sob o nos empresa rial de 'A+ 
EMERGENCIAS MEDIGASEIRELI'. 
O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado e o início das 
operaçes sociais, para todos os efeitos, e a data do registro do instrumento 
constitutivo 
E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força 
maior ou impedimento temperaria ou permanente do titular, podendo a empresa 
ser alterada para atender uma nova situação. 

CLAUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sUãÉéc 
do Paraná, à Avenida Mannga, n 2  2778, bairro Atui 
domicilio, podendo, a qualquer tempo a critério de 
em. qualquer parte do território Nacional, 

CLÁUSULA QUARTA — Objeto social da E! RELI será: 
86216102 - Clínica médica com atividade de serviços moveis 
atendimentos a urgências, exceto por UTI movei 
70.204100 - Assessoria a gestão hospitalar, 
77,110/00 ~ Locação de automóveis sem condutor, 
W.390102 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e 
operador; 
62,997198 - Serviço de brigada de incêndio de empresa privada, 
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LIMITADA — EIRELI 

4+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

86:2115101 —LITI Móvel; 
86,224100 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços de 
atendimento a urgências,,  
86607/00— Atividades de apoio à gestão de saúde.  

CLÁUSULA QUINTA — O capital social da EIRELI na impertâhcia de fl$ 
96,000,00 (noventa e seis mil reais), dividido em 96.000 (noventa e seis mil) 
quotas de AS 1,00 (um real), cada uma, perfazendo um total de R$ 96 000,00 
(noventa e seis mil reais), o qual está totalmente integratizadas, neste ato, em 
moeda corrente do país: 

TITULR 1 	CAPITAL 
LAIS MARI SANTOS LEANDRO 1 	96.000 1 	96.000200 100 

CLÁUSULA. SEXTA : A responsabilidade da titular é limitada ao capital 
integralizado da empresa que sara regida pelo regime jurídico da empresa 
Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima 

CLÁUSULA SÉTIMA — A Administração da EIREL! caberá a titular LAIS MARI 
SANTOS LEANDRO, a qual compete individualmente, o uso da firma, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a 
responsabilidade da titular limitada ao capital integrail±àdo. 

Paragrafo Primeiro A titular pode fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró 
labore', obàervadas as disposições: regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA — O término de cada exercício social será encerrado em .31 
de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado 
econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas 

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a 
empresária déiiberarásobre as contas. 

CLÁUSULA NONA — Falecendo ou interditado a titular da flRELI, a empresa 
continuará suas atividadesccrn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/0212018 10:39 SOE N 	41600667221. 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA — EIRELI 

A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 	 u 00019 
possfvel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base tia situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado 

Parà4rafo UnIc& O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a EIREU se resolva em relação a seu titular .  

C1AUSULA DÉCIMA A Ulular declara sob as penas da lei, de que não esta 
impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de 
condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como 
não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, te 
pública ou a propriedade,  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — O endereço da titular, constantes do Ato 
Constitutivo ou de sua ultima alteração serão válidos pata o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos, e etc., relativos a atos societários de seu Interesse A 
responsabilidade de Intormacão de alteracões destes errdereoos e exclusiva da 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉGuNDA.— Declara a titular da...EIRELI, para os devidos 
fins e efeitos de direto, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, 
pessoa jurídica dessa modalidade.  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — Fica eleito o foro e Comarca de Pinhais - 
Paraná, por mais privilegio que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos éobrigações resultantes deste contrate. 

E por estar 
Imõrito particular de 

cireito, sendo, esta via ao registro e 
do Paraná, devidamente rubricadas 
seus herdeiros a cumpri-to em todos 

e 
de 

seus termos; 
e 

Pinhais - PR, 24 de Janeiro de 2018. 

-r3 
\LAIS'MA'RL\  SANTOS LEANDRO 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
At EMERGENCIAS MEDICAS EIREU 	 00021 

CNPJ2t695S061000l91 
NIRE 41800667221 

Pelo presónté lnstrtjiStb, à titular LMS MAM SA OS LEANDRO brasileira., 
divorciada, empresária, natural de Cuntiba/PR, nascida em 10106/1960, portadora 
da carteira de Identidade civil RG n2  7333890-2 órgão expedidor $ESPIPR, data 
de expedição 0211012017, e inscrita no C P F sob o na  004.053.859-10, residente e 
doniicilrada em Pinhais/PA, na Rua Antônio Jose Pereira, n 2  489, Bloco 8, 
Apartamento 03, bairro Jardim Amélia, CEP 83330-250. cujo ato constitutivo se 
encontra registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o ri 2  41600667221, 
devidamente inscrita no CNN sobe n 2  29.1395.3G610001-91. Resolve promover as 
séguintes alterações mediante aaseguintes cláusulas econdições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o endereço da empresa para à Rua Vicente 
d':Andrea, h748, bairro Estância Pinhais, .CEP: 83,323-190, Pinhais/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Alteração do objeto social 
A sociedade, que até o presente momento, exercia os ramos de "clínica médica 
com atividade de serviços moveis de atendimentos a urgências, exceto por UTI 
movei, Assessoria á gestão hospitalar, Locação de automóveis sem condutor, 
Aluguel cio equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Serviço 
de brigada de Incêndio de empresa privada, UTI Móvel, Serviços de remoção de 
pacientes, exceto os serviços de atendimento a urgências; Atividades de apoio à 
gestão de—saúde.", passa a ter os seguintes ramos 

86.216102 — Clinica médica com atividade de serviços móveis de atendimentos 
a urgências, exceto por liii movei. 
70.204100 - Assessoria a gestão hospitalar, 
77,110/00 - Locação de automóveis sem condutor, 
77.390102 - Aluguel de equipamentos cientificos, medicas e hospitalares, sem 
operador, 
82997/99—Serviço de brigada de incêndio de empresa privada, 
85.996/04 - Treinamentos em desenvolvimento profissional e gerenclal, 

de remoçáci de pacientes, exceto os serviços de atendimento 
a 

- Atividades de apoio . à gestão de saúde, 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/0512019 16,31 SOB N' 20192815608 
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fl0022 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DC. ATO CONSTITUTIVO 

Ai. EMEFIGENCIAS MEDICAS EIRELI 
CNPJ 29.695.30610001-91 

NIRE 41600667221 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Inalterabilidadet 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes de seu Ato Constitutivo, 
que não colidirem com as aqui instituídas pela titular no presente instrumento 

CLÁUSULA. QUARTA À vista da modificação ora ajustada consolida-se o aio 
constitutivo, com a seguinte redação 

A TO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO 
Ai. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

CNN 29.695.30610001-91 
NIRE 41600667221 

	

brasileira, 	 presária, natural de 
leritidade civil AO n 2  

7 
	

data 
	

2110/2017, e inscrita 
Pinhais/PR, na Rua 

Antônio Jose Pereira, ng 469, Bloco B, Apartamento 03, bairro Jardim Amélia, CEP 
83.330-250,., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do 
Paraná, sob o n9  41600667221, devidamente inscrita r CNPJ sob o 0 
2969530610001-91 1 
CLÁUSULA PRIMEIRA 	'O prazo de duração da EIRELI é de tempo 
indeterminado, e iniciou suas atividades no dia 16102/2018 E garantida a 
continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou 
impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada 
para atender uma nova situação. 

CLÁUSULA SEGUNDA— A EtRELI terá a,sua. sede na cidade. de Pinhais, Estado 
do Paraná, à Rua Vicente d' Andrea, ti2  748, bairro Estância Pinhais, CEP 83.323- 
190, que e seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua titular, abrir 
ou fechar filiais em qualquer parte do território Nadõnal 

CLÁUSULA 1 
A Sociedade 
	

estabelecida na Rua Vicente 
d' .Andrea, ii 
	

13490 Pinhais/PR, requer o 

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 16:31 SOB N' 20192916609. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 	U 00023 
A+ EMERQENCIAS MEDICAS EIRELI 

CNPJ 29.695.30610001-91 
NIRE 41600667221 

arquivamento dó presente instrumento e declara, sob as penas. dá Lei, que se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos do art. 3, caput e 
parágrafos, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006 

.A QUARTA — Objeto social da EIRELI será: 
—Clínica módica com atividade de serviços móveis de atendimentos 
as, exceto por UTI movei 
— Assessoria à gestão hospitalar, 
- Locação de automóveis sem condutor, 
- .Aluguei de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 

- $WV1ÇÕ de brigada de incêndio de  empresa privada; 
85.906104 - Treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial, 
85,996199 - Atividades de ensino, 
811.216/01 —UTI Movei, 
86.224/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços de atendimento 
a urgências, 
86.607/00— AtMdades de apoio à gestão de saúde. 

CLÁUSULA QUINTA — O capital social da EIREU ria importância de R$ 96 000,00 
(noventa e seis mil reais), dividido em 96.000 (noventa e seis mil) quotas de R$ 1,00 
(um real), cada uma, perfazendo um total de R$ 96 000,00 (noventa e seis mil reais), 
o qual esta totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país. 

II 	TITULAR 1I QUOTAS CAPITAL 'ÃT1 
1 	LAIS MARI SANTOS LEANDRO 96000 96000,00 100 1 
CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade da titular e limitada ao capital 
integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada 
e supietivamente pela lei da Sociedade Anônima, 

CLAUSULA SÉTIMA — A Administração da EIREU caberá a titular LAIS MARI 
SANTOS LEANDRO, a qual compete individualmente, o uso da firma, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a 
responsabilidade dá tituJarilmitada ao capital integrafizado. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

CNPJ 29.695.30610001 -91 
NIRE 41600667221. 

O O O 2 4 

Parágrafo .Primelrot A titular pode fixar úrr.a retirada mensal, a título de "pró 
labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes 

Parágrafo $egijndo: Faculta-se a administradora, rios limites de seus poderes, 
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no 
instrumento de mandato, judicial, poderá ser por prazo indeterminado 

CLÁUSULA OITAVA —Otérmino de cada exercício social será encenado em 31 
de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado 
econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas 

Parágrafo único. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a 
empresária deliberará sobre as contas 

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo 
possível ou inexistirido interesse destes, o valor de seus haveres seta apurado e 
liquidado com base na situação  patrimonial da sociedade, a data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado 

Parágrafo úhico; O mesmo procõdimento será adotado em outros casos em que 
a EIRELI sé resolva em relação a seu titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA., A titular declara sob as penas da lei, de que não está 
impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de 
condenação, que a proíba de exercer a administração desta EEREU, bem como não 
esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime fakrnentar, 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 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O endereço da titular, constantes do Ato 
Constitutivo ou de sua ultima alteração serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos, e etc., relativos a atos societários de seu interesse A 
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PRJMEIRAALTERÃÇÂO DO ATO CONSTITUTIVO 
At EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

CNPJ 29.695.30610001-91 
NIRE 41600667221 

responsabilidade de irforrfláção de alterações destes endereços é exclusiva da 
titular, que deverá fazê-lo por escuto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins 
e efeitos de direto, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa 
jufldica dessa, mdaIidade. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica eleito o fora e Comarca de Pinhais - 
Paraná, por mais privilegio que saia outro, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E por: estar assim justo e decido, lavra, data e assina o presente 
instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, EIRa!, elaborado em uma via única, para que valha na melhor forma do 
direito, sendo esta via ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, devidamente,  rubricadas pela Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos 

Pinhais, 13•de.  Maio de 2019. 

L4M UA'4TOSLEANDRO 
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w CADASTRO 00026 NACIONAL DA PESSOA J(JRIDICA 	
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MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ATA 72$17TURA 

EMPRESARLAL 

A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

[TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RRTE 
A+ EMERGENCIAS MEDICAS ______________ ______________ ______________ L ME  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por IJTI móvel 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
86.21-6-01 - (ff1 móvel 
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	[bMPLEMENTO 
VICENTE D' ANDREA 	 748 	Lr**** 

CEP 	 BAiRRO/DETRITO 	 MUNICÍPIO IJF 
ESTANCIA PINHAIS 	 J 	PINHAIS PR 

ENDEREÇOELETRÕNICO 	 } 	ÍTELEFONE 

CONTATO@AEMERGENCIAS.COM.BR 	
( 

[l)3557-0010 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÀWL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DASITUAÇftD CADASTRAL 
ATIVA 	

L1610212018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃDESPECIAL 	 1 	DATADASITUAÇÃOESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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a MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 	 O 0 00 27 

Nome: A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 
CNPJ: 29.695.30610001-91 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 06:13:09 do dia 1010312020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0610912020. 
Código de controle da certidão: 83AF.BE83.7E01.4A3D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 

4 	Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022304990-85 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.695.30610001-91 	
ti 

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 2111112020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwwfazenda.pr.gov.br  

Página 1 cia 1 

Emitido via Internet Pública (24/0712020 10:56:20) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N°36467/2020 	
"oü29 

[PESSOA EÍSICA!JURíDICA 1 
Nome/Razão: 

A+ EMERGENCIAS MEDICAS EIRELLI 

CPFJCNPJ: 

29.695.30610001-91 

Endereço: 

RUA Vicente dAndrea, 748 

Complemento: CEP: 1 83.323-190 

B  

Es..NCIA PINHAIS 

Cidade: Estado: 
Pinhais Paraná 

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172166) que INEXISTEM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, comerciais(mobiliários) e imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do 
Contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: 
www.pinhais.pr.gov.br  ou no setor tributário da Prefeitura Municipal. 

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima. 

Autenticidade do 
Documento 

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei 
501/2001  

Emitida Eletronicamente via Internet 
1710812020 às 14:40 

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento 

WGT2I 1207-000-ZQOKAFRVSKLJ0xR-3 

Validade: 30 dias a partir da Data de Emissão. 	Emitido Via Web 	 - 	 Página: 1 1 1 
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e 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA Do TRABALHO 000030 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A+ EMERGENCIAS MEDICAS LIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ; 29.695.306/0001-91 

Certidão fl ° : 7501904/2020 
Expedição: 31/03/2020, às 16:37:27 
Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que Ai- EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
29.695.306/0001-91, 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 Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à 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 às 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 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e _gestões: cndestst :1:5 - 
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/ 

Consulta Regularidade do Empregador 

Li°i LITTi., J 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 	 O iJ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	29.695.306/0001-91 

Razão SociabA MAIS EMERGENCIAS MEDICAS ERELI 

Endereço: 	AV MARINGA 2778 / ATUBA / PINHAIS / PR / 83326-010 

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. 

Validade: 04/08/2020 a 02/09/2020 

Certificação Número: 2020080405294383800080 

Informação obtida em 17/08/2020 14:42:04 

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

•1 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consujtaEmpregadorjsf 	 1/1 



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

Telefone: (42) 3554.1222 
CNPJ n° 76.339.68810001-09 

PARECER JURIDICO N° 427,12020 

I)ÜÜO32 
Modalidade: Dispensa n° 042/2020. 

1. RELATÓRIO 

Cuida o presente parecer de consulta formulada pela Comissão de Contratos e 

Licitações do Município de Cruz Machado, sobre homologação do Processo Licitatório na 

modalidade de Dispensa, com vistas à locação de ambulância, para substituir os veículos 

da frota desta Municipalidade pertencentes à Secretaria de Saúde, os quais estão em 

manutenção corretiva. 

2. ANÁLISE DO OBJETO 

Ressalta-se que este parecer é meramente opinativo, não vinculando-se com o 

mérito, ademais 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 n° 9.648/98, traz alguns 

requisitos que devem ser observados no momento da contratação, 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. 

Cumulado com o art. 24, inciso 1V, da referida lei, o qual permite que em certas 

situações haja legalmente a possibilidade de efetuarmos a contratação na modalidade de 

Dispensa de Licitação, vejamos: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 



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

Telefone: (42) 3554.1222 
Iw 	 CNPJ no 76.339.68810001-09 

4. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, emito parecer favorável para a realização dos fins aqui 

estabelecidos, tendo em vista que se encontra respaldado na hipótese qQrtigo 24, 

inciso IV, da Lei n° 8.666/93, não havendo óbices quanto ao mesmo, fi&ndo imetido à 

apreciação superior para quaisquer considerações. 

Por fim, 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, 18 de agosto de 2020. 

LEA kONELL 
OAB/PR-i6.474 

[(ADORA MUNICIPAL 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 4212020.  
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 	 0, 
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso IV da Lei Federal 8666/93, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO n°151/2020. 

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

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a locação de ambulância para substituir 
os veículos da frota desta municipalidade pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, 
os quais estão em manutenção corretiva. 

Favorecido: A+ Emergências Médicas Eireli, CNPJ: 29.69530610001-91 

Valor Total R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso IV da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação n° 42/2020. 

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 á 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, 18 de Agosto de 2020. 

Prefeito Municipal 



O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

Ao servidor, OSNI DOBKOWSKI 
(matr. n°626), portadorda Cartei-
ra de Trabalho n°31656/00049-
PR e RG 7.200.959-2/PR, 
admitido em 1110212003, em 
conformidade com a Lei Com-
plementar n° 00112006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 201312018 (parcela 3/3), 
no período de 1410812020 à 
1210912020. 

\°'° iIIiIIIIIIIUUIIIUIitI Registre-se e Publique-se. 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 17 de 
agosto de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

D  o ÁF o iario Oficial 
Lei n° 136012012 

Decreto n' 190212012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHAPcWO 035 
OVÉfil  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Centro - CEP 84620-000 

Responsável: Johnny Regis SzpunerOtlo 
E-mail: diariooficiaI(imcm.prgov.hr  

.. _.__•' 

I±Tt 

PORTARIA N° 52812020 
DATA: 17 DE AGOSTO DE 

2020. 

SÚMULA: Concede licença es- 
pecial a título de prêmio para o 
(a) servidor (a) Osni Dobkowski. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.. 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 151/2020 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
42/2020 

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

CONTRATADO: Ai- Emergên-
cias Médicas Eireli, CNPJ: 
29.695.30610001-91 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a locação de 
ambulância para substituir os 
veículos da frota desta muni-
cipalidade pertencentes à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
os quais estão em manutenção 
corretiva. 

VALOR TOTAL: R$ 12.000,0C 
(Doze mil reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 1 mês 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8-666193 —Art. 24 Inciso IV 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 



Ai- Emergências Médicas Eireli 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 4212020. 
Interessado: Secretaria Munici-
pal de Saúde 

À vista dos elementos contidos 
no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JU-
RÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no 
artigo 24 inciso IV da Lei Fede-
ral 8.666193, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO n° 
151/2020. 

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: A presente dispensa 
de licitação visa a locação de 
ambulância para substituir os 
veículos da frota desta muni-
cipalidade pertencentes à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
os quais estão em manutenção 
corretiva. 

Favorecido: 	A-'- 	Emergên- 
cias Médicas Eireli, CNPJ: 
29.695.30610001-91 

Valor Total R$ 12.000,00 (Doze 
mil reais) 

Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso IV da Lei n° 8.666193. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção n° 4212020. 

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 devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 18 de Agos-
to de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

CONTRATO N° 08312020 
PROCESSO N° 10912020 

REF: PREGÃO ELETRONICO 
N° 044/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: MECANICA 
MARJOVAN LTDA. 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
• Registro de Preço objetivando 
• fornecimento de peças e aces-
sórios originais (P0) peças e 
acessórios genuínas (PG) des-
tinados a reparos nos veículos 
da linha leve, veículos pesados 
(caminhões e ônibus) e veículos 
utilitários pertencentes à frota 

municipal, através de orçamen-
tação eletrônica pelo sistema 
AUDATEX, em seus itens con-
forme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste edital. 

DO VALOR: R$ 48.000,00 (qua-
renta e oit9* 

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
06 (seis) meses. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Mecânica Marjovan Ltda. 
CONTRATADA 

CONTRATO N° 08412020 
PROCESSO N° 10912020 

REF: PREGÃO ELETRONICO 
N° 04412020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: A K Lubrifican-
tes Eireli 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
• Registro de Preço objetivando 
• fornecimento de peças e aces-
sórios originais (P0) peças e 
acessórios genuínas (PG) des-
tinados a reparos nos veículos 
da linha leve, veículos pesados 
(caminhões e ônibus) e veículos 
utilitários pertencentes à frota 
municipal, através de orçamen-
tação eletrônica pelo sistema 
AUDATEX, em seus itens con-
forme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste edital. 

w w w. p mcm. p r. g 0v. b ri 



Ae Vrt/rta, 251 -CnorMaohado-Pr 

EXERATO DE DISPENSA DE LIDITAÇAO 
PROCESSOADMINISTRATIVO 15112o20 
PROCESSO DE DISPENSA NT 4212020 

INTMTANTE: Municida de Ceia Macha 

Dias Mddicas Olreti, CNPJ. 20 555,30510001-ãl 
OBJETO: A presente dispensa de licitado /r 
a Iceaçaa de amhularcia para sabottair es se 
calos da frota desta musicipttidade perteoceute 
à Secrotaaia Muaicipal de Saúde, os qaeia eob 
efe manotenvão cone/na. 
VALOR TOTAL: RS t2MOE,00(Dozeel reais), 
PRAZO DE CONTRATO' 1 

CONTRATANTE Municipia de Crer Machado 

MUNJOIPIO DEPORTO VITORIA 
ESTADOIDOPARANA  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0010020 
- PROCESSO DE COMPRA N'50l/2020 
PREGAO ELETRÔNICO FF05112020 - 

OBJETO: Aquidqaa do seicuto 60m qae eis, 
alerdrr os neecoddadas da Secretaria de SaUd 
urrasses. derrotadas Cc learopode dos von 
dpea para reatrae cenroltasa demais precrd 

Menor Preço pa Lote. No dia 3150/2020, eerd, 
o necebimeoto das propostas: ata as eehoosatr 
aEedunaearaliao das propostas: a pantr da 

preços, a parsr das a050asun apas a Veletas 
des propoelas petalal Pnegoeirpla(. LOCAL' 
reine bsrurrobtc(Iaoses eras. bn Aceaso ldrrtL 
tcads no lrah - (citaçtea ptlricas, Para todas 
as relas/soas de tempo eenú observado o ba-
bado de Orasilia (DF(. INFORMAÇÕES: O edird 
e seis aneaes pedem ser aútdsa no Setor de 
Compras eUcitarbes da Pretótura Municipal de 
PoToVt/nisPR, das Slh:Eaair ar 12E:sOrsio, e 
das 13h ffinsiu  as 171r:Oomin oco dias utaa, ou 
a/da no adIe ereeoe.psdsvitsda.pr.soo.br  - Mesa 
Li/Iaç&a,Oalraeinlorreaçdes pdo e-.til: lici-
Iacaa/0pstaeitoda.prgoe,br, PnrrsVldeie PR 17 
de aposto de 2020- 

Kutt Nelson Jurior 
Preta/o Municipal 

Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 18 de Agosto de 2020  Ed. 6468 1 Porto União/SC F União da Vitória/PA 

Conte conosco para a retomada. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA 

CNPJ: 75.607.Z000005-70 
Rsa. Dr Ccc Mactrado, e °255 

CEP. 64.500-500- Uni// da Vtldria- Par â 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N052/2020 

PROCESSO N° t 6012020 - 5)0° 
biela: Registro de Pee5xas para tsmeoirutenlo de 
.55550 Liquida Redator de Emissdes de Óeido 
o Nitro//eIa )ARLA(, destinados aos nalculos 
se coanrdem à trota da Preteioura Muni//ai de 

dadas o eeiaõnoise eatabeteddaa neste edital 
alta Ornoos. 
t Vsninipto de Untao de Vil/da - Parart, par 
ralo de aba Pregoeira, loros público ave iate-
ssssdoa, e RETIFICAÇÃO do reta/da Edital: 
ore 12 - 005 C000EDIMENTDS DO PREGÃO 
SESSÃO E 	ULANCEe ssbltean 12.12. 

laauto aor 	tl proananeome inalleea- 
os, beoi casto /ala abonada Sessão Ptblioa 
edispata. 
'asso avlgerar o 1 EdIal Re/ticodo do Pee2o 
ipIn/nirm 0500020 - Prcaetee n°1160026. Ao 
roliticaçdea/not'soeçdse do Edital bere calvos 
diteI Retocado na tntega esaaa dlepenivtie os 
de oEcid da Preleitura Municipal de UnIão da 
ttdaa - aaerfrslniadoaadtsna.pn.qoe.br  - Indo -Ini. 
itaçln'e"TRANSPADENCIA" eco olte da aoloo 
.rasilelra da Mencadodae-Endereço: htlpilteo°rw. 
smnattidtar'ahs.00obr -Aoeseo'denbFiado no 
'A - licita//es'. 
tortas Intonnraçospodem ser obEdon na Dpto. 
a Uoitação da Fnetsitoea de UrRe da Vitdea - 
R, rio endeeeço Rua Dc. Canto Machado. o-° 205, 
• pabimeato, castra, letelsseo (42)0521-1202. 
aiOs da Vir/na - PR, 14 de aSseIo de 2020 

MEUSSAOANRUR RIBEIRO Pretoeina 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA -PR 

AVISO DO DOTAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.5  580020 

PROCESSO DE COMPRAN,e022/2b20 

REGISTRO DE PREÇOS 
rajETo Regiobo de Pregas para aqstsiçto 
atlas em ana/orlei FVC baaepanente e Sqeeeoe 
o ptbslice SosmI, persosatiuedoa, e sarem dos 
nadas pana asa na dtvslgaçaa a prognenlae das 
,/es de ta'ncia do alimenlapso e sueil de 
cardo cem ao easadiçôss, quansdadeseea'ç/n-
asestebeleb''reete edital e seus anosas. 
TENÇÃO L EXCLUSIVA pene Mtoncem-
resa, Microv'bsdSar lnddido/ e Empresa 
e Perituera ParI,, nos temos do tnoisa 1. do Ai -  
:3 48 da 10 1200006 (Redaçeo dada peia Le/ 
onnplenneulars° 147 de 214( 
ORMA DE JULGAMENTO: Menor Prado Por 

ECSBIMENTC DAS PROPOSTAS: até as 
sh3Orriu de dia 31/0812020 
ADASTRO Doe DOCUMENTOS DE HASt-
aTAÇÃO (direto no ata da eEMNET(: alt ao 
Eh2ornin do dia 31/090020, 
EERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

Ranços: dia 31012020apenttr das 09h00tn 
sss a aralrapso das propostas pela(e) Preg 
-na(a). - 
ATOR TOTAL ESTIMADO NA LICITAÇAO: 
1860,00 (Inata esm mil oitaaceltro e sesaea 
lais(. 
OCAL' ere'aocbttmueota'tacseo.eorndin bcest 
lenOicadanoliok - Itcitaçaee pUblicas. Pa 
doo as netaróndas de tampa será obeereada 

te asEano no Upas. de Conapnas e Ustapeer 
a Peeleitsna de União da Vil/da, no eadarepc 
ua Dr Cria Machado, 705, 4 paatcento, 
entro, Unido da VitbaalpR, das 12h Walis  as 
31, tirar. nas dias úteis, ou aleda na alta assar 
oiaode/tade.pn.gsr.be  - Menu Traospantncia - 

steas iolrarnaçdes pala emalE tialt ega 
,vitoda,argav.br Para trotas es reter 
rIra aseno observado o boi/do de Ona 
rnidodaVatdria, 3 de açosta de 2020 

Hirtos SaaEe Rooede Prateira Moa  

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DAVITÓRIA 

CNPJ: 75.957,7P0[201- 71 
Rua: Or, OreoMaánada, n'205 

CEP: 84.600-560 - União da Vir/eia- Paranà 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N°540020 

PROCESSO N°1180020- SRP 
Objeto Registra de Peepoa pala eqeioiçao, de 
teana parcelada, de óleo lubraicante e filtres, 
indeindo es oerai005 de OrcE aessaados o 
naanatonçto doe eetcblao perterceolva / trela 
da Proaeilnra Msnidpd de Uni/oda Vil/da - PR, 
osatcane sendtçdoa, quanbdades e neigérrolas 

O Manicipta de União da Vitória - Parai par 
neto de sua Pre0seana, toma público aas ints-
ressaltas, a RETIFICAÇÃO de referido Edital: 
lIste 12- DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 
- SESSÃO PÚBLICAILéraICES. se//neo 12,12. 
Ouaoto aos deends Itens, pennaareeasa iealtena- 

eiçoran a 1° Edital Resteada da Pra//o 
X50040020_ Processo na  11812023. As 
aeorrasezaotaa do Edital, beba moo o 
'tacada na inlegna esrao diapooluda na 
Ida Pretoitona Municisal de Unao da 

ser obtdas ao Opto. 
te Uniaa da Vil//a - 

leleloana (42) 3521-a2e2. 
14 de ateste de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
UNIÃO DA VITÓRIA- ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N5  00020 

dpats de Unito de Vil//a - PR, da acasalo co 
as cordA -  s,qoaosdadas e eaigáadae e//ah 
teoldas reate odrratesels aaeeos. ver lavre a 
empnear Manda Resina AtendI - ME, inachla 
CNPJIMF seta 5 // 05.226.774/0201-00, com 
Valor Global de R$ebo4,8S (Seiernttqutntrs,lt 
e eisq/enta e qoatro reato e oitenta centaroa 
para que produzia as eleitos lsgds nos taernss a 
Psl- 43. tncisa IV da Lei Federal e -0  9.06003 
suas atierapses pastertcaea. 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
003020: Regista de Praças para camntaelaçi 
da surram eopedalireda elo presta//a de se 
viçoa reproan/Eceo, veroadetoaçaes, platagne 
a similares doo/nados asopdr asrecesstdodi 
das Sacnatadat Masicipais de Datas da Vtldnia 
PR, de acorda caso na mndpõ s. qa os/dada 
e naigdncias estahereddae neste edital e seu 
ane005. 
CONTRATANTE: Pneteitura Mandipal de Unia 
da Vir/na. ~Mu Santn Ro'reda, 
CONTRATADOS (As): 
M/ncto Reotra Aneadl - ME - Valas GieEai e 

DATADA HOMOLOGAÇÃO: 105011020, 
DATA DEASSINATURADAATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS: 13/01/2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (dnoe( meses, 
1010032020 / 12/05/2021 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Munidptl n 0  4760 
de 04 de tenen/ro de 2014 e suas altera//es 
pootederea Lei Federal n° 10.520/2002 e suas 
altera//es pos/entoes: Lei Complementar Fede-
ral ne 1232005 o as es altera' e: aplicando-se, 
sabddtaniaeerte, na qaecsuber, a Lei Federal 00  

0.s0003esaas altere//es pmlederes, 
FORO: Carranca de Usiaa de Vil/eia. 
Urtan da Vir/da - PR, 13 de agoslo de 2030 

14/1101  

MUN1CIPIO DE PORTO VITÓRIA 

- PR000000 DE COMPRA N°07512020 
PREGÃO ELETRUNICO 5  051,2020 

CONTRATANTEMUNICIPIO DE PORTO 
TÓRIA - PARANÁ - CONTRATADO. CLAYT 
UEIRATAN RI8EIROdCNPJ: 0.3e2.157100 
01.catao dssceslo da3,2tN Is/a /rauia e 

A enentual aqsietç6o de nsn/dirs para 
da neceauidades da receara/a maniopal 1 
pudente ercarniebodas pela todoldnda 00 

coa roceilas da medico recolas qua rIo la 
sarda da alerso da Iam/da básica. PRI 

FORO: Comarca de União da Vil/ria. Eslad' 
Parara, PanlaVtdrta PR, 17/e a5sstrde2fl 

Ksnl Nieisea Janion-paslaita Muoidpal. 

MUNICIPIO DEPORTO VITORIA 
ESTADO DO PAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

- PROCESSO DE COMPRA N 00012020 
PRECAO ELETRCNICO 5  0545020 - 

OEOJETC: Registo de preços pare lalrraeera 
leal esuisi050 de cestas ralatci000is para aenr 
otáredas os eaeciroâa de açaao sadeassisrt 
Cias para oeatreotanreona  e pardmeia da C 
VIDaS, Forma do lalomneste- Menor Preço 
Lote. No dia 21/0/0020, rondo o recobimor 
das pnopoolao, até es Oõh31ein, abetura 

- Pura rodavas retenérnalas 

Setas de 

e dos asA:oemrs ar 
ou alada nu se sare 

MUNIDIPtO DE PORTO VITÓRIA 

EXTRATO DEAD/UDCDAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°06112020- PRO- 
CESSO DE COMPRAN°07512020 PREGÃO ELETRONICO N°047/2020 - 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA - PARANÁ - CONTRATADO: MAOPESA IN-
DUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTONCNPJ: 27.857 957r0001. com  a selar podendo totalizar 
NO dera .000,00 (quatrocentos e sessenta e eito mil reais). OBJETO: Aquistçoo de coa(utto m/ad de 
ltdlogem Instalado sobre um reboque tsetaoeo, contorne convento da M~cem o MAPA, sob 
Id 882084t2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 80 (noventa) dias após amlss04 da AR VICE/tOlA: 005 
{[pesarias a sessenta e altos) dias FORO: Csraaroa do União da VIl/rIR Estado da Panank Fasto 
Vitdaia PR, 17 da agasto de 2020- 

Lautdeanir Lemadio Paire - Pregoeba. 

Gradualmente a atividade econômica está sendo retomada, Os desafios 
ainda são muitos e a reabertura exige cautela, Como sempre, o Sistema 
Fecomércio Seso Senso PR, junto com os sindicatos empresariais do 
comércio Vem promovendo ações de apoio e fomento e disponibilizado 
programas de desenvolvimento e cursos aos empresários, muitos deles 
gratuitos, em conjunto com o Sebrae. 

A realização de eventos on-line tem sido frequente durante o período de 
pandemia, com a participação do presidente da entidade, Darci Piaria, 
permitindo um canal de comunicação direto com o empresariado sobre os 
efeitos no comércio e a retomada da economia-A Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora (CMEG) também tem promovido uma série de 
Ilves trazendo as inovações para o setor. 

No campo educacional, o Senac PR continua sua missão de qualificar os 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, em novas 
plataformas de ensino. Na área social, o Sesc tem prestado auxilio 
essencial para milhares de pessoas. A campanha emergencial do 
programa Mesa Brasil tem arrecadado e distribuído alimentos e itens de 
higiene e limpeza para aqueles que tiveram suas dificuldades agravadas 
pela pandemia. 

Tudo visando diminuir os efeitos da pandemia e preparar Os empresários 
do comércio e a sociedade para a retomada da economia e o futuro da 
população paranaense. 



MIJNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

- PROCESSO DE COMPRA N0  075/2020 
PREGAS ELETRONICO N°04712020-

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VI-
TORIA - PARANÃ - CONTRATADO: MAOPESA 
INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LiDes 
CNPJ: 27e57 957,0001, como valor comendo 

esilo mil raeio(. OBJETO: Aquisição de onlunlo 
móvel de britapom instalado store um reboque 
meldtioj,cra,ioarreco,aeer'o da Moeicipio osso 
a MAPA , sob a' 992264)3015 PRAZO DE EXE-
CUÇÃO: 90 (coseria) dias opóe eea'r0000 da AF 
VIGENDIA: 305 (trezentos e sessaria e sinos) 
dias FORO: Comarca de Unido da Vtan)a, Es-
todo da Parar). Podo Vitóda PR. 1/de agasto 

Ked Niolsen Jurar- Profoito 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 
PRCCESSOADMINISTRATIVO N' 0922020 

- PROCESSO DE COMPRA N°092)2020 
PREOAO ELETRONICO N' 059/2020-

OBJETO. Registro de pregoo para fatura  
avensisal açsasiçsa de motedal ao limpara. For 
made lNleamaata Mrroe Preço por Late. No 
dia 02/99)2020 sendo o recebimento das pra. 
peotoo: aló ao OShOOmie, abenlera e ovdioçOo 
das propostas: a partir riso O6h3Tmin. Inicto da 
sessão pública de alopata de preços: a padir 
das Odrncomir apdo a aodiaçao das Tnepoetas 
pelo(a) Pna9seie(a(. LOCAL: wadv.bbmraairi-
Iaconu.sorr.sn  Aceoan ldsnascado no lirA - 
toçdes públicas'. Para todas as reren/ectas da 
lampo será observados Irorádo de Sraoilia IDEI. 
INFORMAÇOES: O edital esous acasos pedes 
ser obtidos no Setor da Comeras e Ltcilaçtas 

ar 
iffiffiã n2 Jornal O Comércio 

" 	Terça-Feira, IS de Agosto de 20201 EI. 6468 1 Porto União/SC 1 União da Vltória/PR 

4 Milho no Monjolo 
1tI 	Odilori MunCi099i)i 

coisa tsksCjmcrslacomgrcoa som 

A0 PRIMEIROÕNIBUS URBANO" 
"visão de um ónibus urbano em qualquer cidadezinha que se preze 

é a coisa mais normal. Normal hoje porque na Porto União do inicio 
da década de 1950 em uma grande novidade, Finalmente Porto União 
adquiriria os ares de uma cidade grande. Ida ser inaugurada a primeira 
linha de ónibus urbano na cidade. Ligaria a Praça Hercílio Luz ao bairro 
de Santa Rosa. No dia do inicio das atividades do ônibus formou-se uma 
fila para andar de ônibus, Famílias se juntavam para fazer o emocionante 
trajeto até o Quartel do Exército no bairro de Santa Rosa. Naturalmente 
surge a pergunta de como é que o povo se deslocava antes de existir o 
ônibus. Simples, ia a pé mesmo ou os mais afortunados de bicicleta ou 
a cavalo. Tinha gente que tinha carroça e os mais afortunados ainda, 
tinham carro,.. Para emergências existia o cano de praça que hoje 
chamam de táxi. Eram tempos bem mais simples... Do primeiro ônibus a 
gente não esquece...". (Especial para a Coluna Milho no Monjolo, Texto de 
Cuido Albano Guérios). 

O "CARRO DE PRAÇA" 
.. Se v, 	nbe o que quer dizer "carro de praça" ou, pior ainda, usou 

,centenet este termo, você deve ser mesmo considerado idoso e nem 
precisa apresentar carteira de identidade para andar grátis de ônibus. 
"Carro de Praça" é simplesmente o que hoje chamamos de Táxi. E "chofer 
de praça" era o condutor do veículo. Os "carros de praça" de Porto 
União ficavam estacionados onde? Logicamente na Praça Hercilio Luz. 
Aliás muitos ficam, nos dias atuais, estacionados na Praça Hercilio Luz. 
Os carros de praça de Porto união dos anos de 1945 em diante já eram 
modelos fechados e não aqueles calhambeques abertos. Eram Ford ou 
Chevrolet dos anos de 1937 em diante. Modelos mais novos não existiam 
pois o preço de carros novos era proibitivo. Como não existia o taxímetro 
O preço da corrida era cobrado mais ou menos de acordo com a "cara do 
freguês". Se era pobre pagava menos mas se tinha pinta de rico pagava 
mais. Também os carros de praça eram o meio mais usado para se ir 
para a zona de meretrício pois os choferes tinham bom conhecimento 
do assunto.,. Por outro lado, como os choferes de praça eram os donos 
dos veículos, não sendo empregados de frotas, eles eram parte da elite 
da cidade. Frequentavam os mesmos clubes e locais onde transitavam 
os médicos, advogados, comerciantes e outras categorias consideradas 
ricas. OS nomes que ainda recordo eram do Willy lbsch, do Guaita, do 
Aguinaldo e do Buca, que era muito solicitado pelo meu pai". (Especial 
para a Coluna Milho no Monjolo, Texto de Cuido Albano Guérios), 

A ÚLTIMA 
A Coluna de hoje é dedicada ao fotógrafo e professor Mariano Filho, 

nascido no ano de1964, em Belém, Pará, e, ao jornalista e professor 
Aristides' - Pardo, o »pularTide Karioca, nascido no ano de 1976, no 
Rio de Ji,,,,,,,,o, RJ. Além de outros assuntos, ambos tratam da pesquisa 
e divulgação da História da Minha Beira do Iguaçu, com fotografias 
evocativas e textos descritivos. Mariano Filho assina O blog "União da 
Vitória e Porto União - Memórias e rotos Antigas". Enquanto 'ride Karioka 
assina o seu "Livro de Rosto". 

Beira do Iguaçu, Agosto de 2.020 
Odilon Munoinelil é Membro da ALVI edo lNGPr 

MLINICIPID DE PORTO VITORIA 

EXTRATO DEADJUDICAÇAO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°069)2020. PRO- 
CESSO 06 COMPRA N' 07412600 P000540 ELETRONICO N°046002°-

CONTRATANTE: MLINICIPIO DE PORTO VITÓRIA -, PARANÁ - CONTRATADO: AUTO PECAS, 
OFICINA E TRANSPORTES JANGADA LTDA /CNPJ: 72.759.773/050t.66, cem o valor podando to-
talizar 0$ 231209,61 )diunee,aas e Minta esor sr',t e dazeolvo eito reais e sessenta e 051 cealeaoo), 
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE LTONCNPJ: 03.0t7.7931026940, cem o valor podendo iatsl,rer RS 
396.900,00 (trezentos ecioqoen Ia e eito mil, e novecentos reais), OSNI PAGGI 50474S&S504ICNPJ -
37021,105I000I-14 com ovolor podende istalitar 0$  81203,02 (curtia num m'Ireaio, e deis corta-
ano), poderdravdsrvêd ioUIizarRSe7t .909,63 (aderentes e setenta nem iinil,eceotoedtoreds 
o seoreriaetrês centavoe). OBJETO: Resides de preços pera iuiuraeaoarleol oqsivalae de peças 
rio 1" linho perleesenles aos seicotos da Ficas pesado do departamento de Saidee Edaoaoãs, PRAZO 
TE EXECUÇÃONIGENCIA: 02 (doae) meses. FORO: Ovmroreade Untasde V'tdeia, Estadodo Parar). 
°s95 VIOla PR, 17 de eseio de 2020 

asdeoiir Lescadio Poro - Pregoeiro.  

iÇO0C 

	

MULTA: Compete aCo,drotaete FORO: Descerra 1 	MUNIDIPIO DE PORTO VITÓRIA 
de União da Vutóno, Estado do Poraná - Podo 
Mirona P0, 14 da agosto de 2020. 	 J 	EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

KrrItãielner Juuoior Pleteito Msnicipd 	1 	PROCESSO ADMINISTRATIVO N°07612020 
Ceotratante 	 - PROCESSO DE COMPRA N°07312020 

PREGÃO ELETRONICO No 0450(20 - 
CONTRATANTE: MUNICIPtO DE PORTO VITÓ-
RIA - PAW44Á - CONTRATADO: JM EXTINTO-
RES CAÇADOR LTDNCNPJ: 22.627.74010903-
08. cem o valor púdeedo lolalizar RS 26265,91 
(dote e seis mil, dazen tosenilenta e odor e-
ais a dmnçaerla e uru ceetavof, EXTINUNIAO 
COMERCIO DE EXTINTORES LTDA'CNPJ. 
26.4E9.ee51e001-32. coros a valsa' podendo tola' 
tirar P5 6,543,90 (eito ml, quiroer troe qoarerla 

de Urpressora 

ancrelans 60 rnuflropa go sesse paro aços 
ertrertaenorto ao CDVPD.10. PRAZO DE 
CLIÇÂO: IV (dias) dias. PRAZO DE VIGEM 
60 Ioasaertal  dias VALOR Totalizando o 
de 0$ 18760 (um mil, dtoeotoa e serre 
seis reais). RESPALDO LEGAL Aróço 4, do 
13.979120. PerooMTlósiaPR, 17deagnstode2' 

Mal Niotsen Judias - Prefeito MIITVPO. 
MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO AGMINISTRATIVO N' (90/2026 

P ROCES SO DE COMPRA N'099/2a2o 
DISPENSA N'a20F202( 

CNTP,ATANTE MUNICiPIO DE PORTO 
ITÓRIA - CONTRATADO, RAFAEL BEm' 
VNUTFI VOGT 037357439ae/CNPJIMP: 

OBIRATAN RIBEIROIDNPJ: 09.382,107)0001. 
39, reme desconto do 3,2% (Inês dr5sto deis 
psetso percenlods). SI M COMERCIO DE ME. 
DICAMENTD)CNPJ: t0.St2.022560t-0L cem 
o daoconls de 32% (lida e dois portos porcee-
rude). OBJETO: Registro de preços para blusa 
e emanei citação de remédios pana ounpdr 
as necessidades da oecretada oraeicipal para 
pacioalenaroamiohadre pela doojelêrcia oadd, 
coroe recados da arodisamanlos pias não fazem 
pode do elenco da larrelcia básica. PRAZC 
DE EXECLIÇAONIGENCIA: 12 Doei oleoso. 
FORO: Comarca de Urino da Vitória, Estada do 
Porosa. Prelo MirIns PR, tldeogoolode 2020- 

Ricardo Caettho do ClOrelra - Precceiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIAO DA VITORIA - P0 

TERMO ADITIVO N.5 202020 (60192 
DO CONTRATO 11° 157,2010 (4729) 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N'lesoto- 
PROCESSO N` 127S1018 

OBJETO DO AOlTAMPRTD Do Prazo de MigAr- 
:iolEsaeaçts. CONTRATANTE: Mureipin de 
LMriãe da Vilela - PR. OBJETO DO CONTRA- 
TO: Credascismento de eolabeo5eeiorentoo do 
eaide para, medionte controle, prestar senstoas 
aosiliares de Oagrose em Nelhiseo CiteErro o 
viveI ambidalodd referidos na Anexo 1, ande 
'egaleeenlo, baseados no Tabela Urosceda de 

XaIa os usaádos do Stoteona 
eedoo das UrnA ades da Sol 
Untos da VIlela no eosamln 

52.600,00(Doze eilreaia( 
rgol AL02 24 Uadsc IV da Lei o' 

LIDA - CNPJ 

da Seraeuda Muoicipal de Saida, o peso de 
9arcidaeeeuçãaoque me reeve o ClàeeuIa 1 
da Termo da Contrato Ol 15772015 (4730) E 
prorrogode por ardo 12 Idorel meses, guris 

FUNDAMENTO LEGAL ATioo 57', Inciso 1' 
Lei Podarei a.' 9561/92 cem ouae dieragars: 
FORO: Comarca de Urina da Vatddo. 
Uei90 da Vitoria, 93 de agosto dc 2020. 

MUNIC1PIO DEPORTO VITORIA- PR 

EXTRATO DECONTRATO N'159t202o 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11° 083/2(20 

PROCESSO DE COMPRA N' 0B402020 

RIA CONTRATADO. 
TUREZA LTDA'CNP, 
JETO:Aqaisi  tão dee 
serão desUsadas es 

Asoiotaecda Sonial - 

DNPJ ecU o n°04.096.70910091-55 Contratado 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

EXTRATO DE DISPENSA DE UCITAÇAD 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096r2e20 

PROCESSO DE COMPRA N' 0890020 
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PORTARIA N° 01012020 
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Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 770 
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 n° 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 no 374.456.998-56 - 
Membro 

NIVALDO BUDIN inscrito no CPF n° 026.181.609-83 - Membro 

CLEDIUMARNAKALSKI, inscrito no CPF n°063.3 35.989-09 - Membro 

Registre-se e Publique-se; 

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

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal. 



PORTARIA N° 52912020 

000040 

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
QUE ESPECIFICA. 

EUCLIDES PASA, 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 (8666193), considerando o 
Decreto Municipal n°2930 de 08 de Janeiro de 2018 e a Instrução Normativa n° 
00912018, RESOLVE 

Art. 1° - Designar o servidor Glacir Luis Waligura, matricula n°474, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cruz Machado e a empresa A+ 
Emergências Médicas Eireli - CNPJ 29695.30610001-91, que tem por objeto a locação 
de ambulância para substituir os veículos da frota desta municipalidade pertencentes à 
Secretaria de Saúde, os quais estão em manutenção corretiva, conforme processo de 
Dispensa de Licitação 4212020. 

Art. 2° - 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. 30  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato ou até a sua rescisão; 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 19 de Agosto de 2020- 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 


