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ESTADO DO PARANÁ ' 	 Solicitação Nr.: 622/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL IDE CRUZ MACHADO 

Data: 	 0110612020 
CNPJ: 76.339.68810001-09 	Telefone/Fax: 554 12221554 1222 	 _________________________________ 
Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 84620.000 	- Cruz Machado - PR 	 Nr. por Centro de Custo: 520 

Folha: 111 

E 1 Execução de Serviço  

1 Execução de Obra 

Compra 	 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Q9990 
SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 234 - HSPITAL MUNICIrAL SANTATEREZINHA 	 Código da Dotação: 

Órgão: 4 - SUCFkETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 	 04.01.2014.3.3.90.30.17.00.00.00 (7012020) 

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude 

Nome do Solici 	nte: ANDRÉ GRENAT 

Local de En 	: HOSPITAL MUNICIPAL STAJEREZINHA - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS 

Destinação: VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR AO DEPARTAMNETO DE COMPRAS E 	Identificação:  

LICITAÇOES AAQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO O QUAL SERÁ 
UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE RX NO HOSPITAL. 

'2 
flkn,An PREVISÃO DE CONSUMO PARA 12 MESES 

ITENS SOLICITADOS: 

Item  Quantidade Unid. Especificação IPreço Unit. Previsto 	]Preço Total Previsto 1 
25 	UN Filme radioqico DRY VIEW 20X25 cm, Cx 0/ 100 à 0,0000 	 0,00 

150 FLS 	(Tot lizando 3.125 FLS), 	compatível com 
% 

processadora DRY VIES 5950 LASER IMACER CARESTREAM. 

Para produtos que estejam fora da padronização da 

impressora padrão do Hospital, ficam permitidas a 

participação 	Iesde que junto com o produto seja 

enviado em comodato e sem õous para a contratante 

equipamento compatível, conforme especificações do 

Termo de Referências. 	(5120162) 

2 	 25 	UN Filme radiológico DRY VIRE 25X30 cm, 	Cx c/ 100 à 0,0000 	 0,00 

150 FLS 	(Totalizando 3.125 RIS), 	compatível com 

processadora DRY VIRE 5950 LASER INAGER CARESTREAM. 

Para produtos que estejam fora da padronização da 

impressora prão do Hospital, ficam permitidas a 

participação desde que junto com o produto sela 

enviado em *rLodato e sem ônus para a contratante 

equipamento pompativel, conforme especificações do 

Terno de Rdferências. 	(5120163) 

\L i 
:--;Solicitaria: ANDRÉ GRENAT..........................  ....... ...................... 

Cruz Machado, 1 de Junho de 2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Responsável pelo Setor Compras 	- 



ESTADO DO PARANÁ 	
=Folha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Fuclides Rasa, 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: 	000002 
A- Processo Nr.: 	11612020 

B - Modalidade: 	 Dispensa de Licitação p1 compras e Serviços 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

D - Forma Pgto.I Reajuste: 

- Prazo EntregalExec.: 5 dias 

Local de Entrega: 	HOSPITAL MUNICIPAL STATEREZINHA 

O - Urgência: 

H - Vigência: 	 12 meses 

- Objeto da Licitação: 	É objeto desta dispensa de licitação a contratação de empresa para aquisição de filmes radiológicos destinados ao 
equipamento de Raio-X do Hospital Santa Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de exames 
realizados no referido Hospital. 

J - Observações: 	- Solicitação 62212020 coleta 16112020 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

sal 	códiqoda 
	

da 
	

do Elemento 1 Valor Previsto 

04.01.2,014.3.3.90.30.00.00.00.00 Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde Pubi 3.3.90.30.29.00.00.00 	16.763,00 
Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto: 	 16.763,00 

Cruz Machado, 30 de Junho de 2020. 

- --------n_____.___._____-------------------- 
PREFEITO MUNICIPAL 



Cruz machado 
Prefeitura 1! / 

Solicitação de Parecer Contábil 

000993 
Solicitação 11612020 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL ei 
Secretaria de Saúde - É objeto desta dispensa de licitação a 
aquisição de filmes radiológicos destinados ao equipamento 
Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de 
Hospital. 

m atendimento à solicitação da 
1 contratação de empresa para 
de Raio-X do Hospital Santa 

exames realizados no referido 

TOTAL APROXIMADO 

Cruz Machado, 30 de Junho de 2020. 

Vera Benak Krawwyk 

ecr 
 

Pmenda * Planejamento 
fl9nØn2R14Pflt7 CP/  

Requisitante 

Cnmfte3n Pern,iinentr d 	rilrr, 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 2511 Centro 184620-000 

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

Cruz Machado, 03 de Julho de 2020. 

Parecer Contábil 25012020 
	 mtir 

Referente à Solicitação —116/2020-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 (5); 

- NÃO HA recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2020 

Cód. Unidade 
Projeto ! Saldo 

Reduzido Orçamentári 
Atividade Elemento Despesa 

i 
Recurso Disponível Valor Previsto 

a 

70 04.01 2.014 3.3.90.30.00.00.00 1.000 R$ 172.134,41 R$ 16.76300 

Total R$16.763,00 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



r%I 	 UNICA IMAGEM PROL)E SERV PARA DIAG. LTDA 
JNSC.EST.: 9054648410 -CNPJ: 11.647.068/0001-83 

M A G E M 	
RUA JULIA WANDERLEY, 554 

80430030 - CURITIBA (PR) 
FONE: (41) 30458990 FAX: 

EMAIL: flnanceiro@unicaimagem.com.br  HOME PAGE: 

ORCAMENTO 11418 	 DT IMPRESSÃO 	 0/05/ZçJz0 13 1& 07 ij 

DT.ALTERA: 09106/2020 13:16:00 

CLIENTE: 	1437- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNP): 76.339.688/0001-09 

ENDEREÇO: AV. VITORIA, 251 

COMPL: 

CEP/CIDADE: 84620-000 - CRUZ MACHADO (PR) 

E MAlI: dpcomprascruzmechadoparana@grnaii.com  

TRANS P0 RT: 

VENDEDOR: UNICA() 

DT.INCLUSÃO: 09/06/2020 11:14:26 

ENTREGA: IMEDIATA 

ISENTO 	 000005 
BAIRRO: CENTRO 

TEL/FAX: (42)3554-1222/ 

TEL2ICEL: / 
CONTATO: 

FRETE: 0-EMITENTE () 

SEU PEDIDO: 

PESO/VOLUME: 256,25/0 

PED ORIGEM: O 

PRODUTOS 
ITEM CÓDIGO 	QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL ICMS 

1 	0200000003975 	25,00 

2 	0200000004149 	25,00 

UM 	1255H 20X25 CM (8X1OIN) DVE 

UM 	1255H 25X30CN (1OX1ZIN) DVE CE 

CARESTREAM 

CARESTREAM 

268,22 

402,30 

6.705,50 

10.057,50 

0,00 

0,00 

-- - 	 - 

PARCELA TIPO 	 DATA 	 VALOR 
PRODUTOS: 16.763,00 ACRÉSCIMOS: 0,00 

1 	DEPOSITO 	09/07/2020 	16.763,00 
SERVIÇOS: 0,00 FRETE: 0,00 
DESCONTOS: 0,00 IPI: 0,00 
SEGURO: 0,00 DESPESAS: 0,00 

ICMS ST ANTEC.: 0,00 

TOTAL: t- 16.763,00 

Banco Santander 
Agencia: 0993 
Conta Corrente: 13000904-4 

Banco do Brasil 
Agencia: 1622-5 
Conta Corrente:40785-2 

UNICA IMAGEM PROD E SERV PARA DIAG. LTDA 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

IDAÓOS PAU AENTREGA 	 - 	 .- -- 	--- 
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CSH-013-2019 

São Paulo, 01 de Outubro de 2019. 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

A CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica 

nacional de direito privado, com sede na Rua Dr. Pedro Luiz Oliveira da Costa, 60 - Bairro; Jardim 

Limoeiro CEP: 12.241-430, Cidade de 58o José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n' 08,546.929/0001-22, a través de seu representante legal Sr. SILVIO HENRY 

BIDLOVSKY, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG na 25,507845-2 e CPF 254.898.278-

58, domiciliado na Rua Pequetita, 215, conjuntos 31, 32, Edifício Atrium Vil, CEP: 04552-060, Vila 

Olímpia, na cidade de S ão Paulo, Estado de São Paulo, atua no mercado brasileiro através de uma 

rede de distribuidores autorizados regionais, composta por empresas selecionadas para garantir o 

melhor nível de atendimento ao mercado e qualidade dos produtos utilizados. Estas empresas 

possuem toda a qualificação necessária para garantir o correto armazenamento, transporte, e 

procedência dos produtos e, portanto, essas empresas são as únicas autorizadas pela Carestream 

do Brasil a comercializar seus produtos e serviços no mercado nacional. 

Declaramos que a empresa UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICOS LTOA-

ME., situada a Rua Julia wanderley, n 2  554, bairro MERCES, CEP 80430-030, Cidade de Curitiba, 

Estado de Paraná, inscrita no CNPJ/MP sob o n 9  11.647.068/0001-83 e Inscrição Estadual n2 

90546484-10, é atualmente um de nossos distribuidores autorizados e não exclusivo dos produtos 

da marca Carestream, que inclui produtos para diagnóstico por imagens, bem como é credenciada 

a rede de prestadores de serviços de manutenção de seus equipamentos e fornecedora de seus 
produtos e peças ofertados neste certame. 

Especificamente nos Estados do Paraná e Santa Catarina, a empresa, UNICA IMAGEM PRODUTOS E 

SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - ME. é autorizada pela Carestream do Brasil a comercializar 

os produtos e serviços da marca Carestream. 

Recomendamos que a aquisição de produtos e serviços da marca Carestream seja realizada através 
de distribuidores autorizados para garantir a qualidade e procedência dos produtos. 

Este documento é válido até por 06 (seis) meses após a sua emissão. 

Atenciosamente, 	

7~~I 
	Sivio H. Bidiovaky 

Finance Director Latin - America 
15° 	 Carestre.am do Brasil Com. Serv. 

- 	
Prod.lQçdicosUda 

- - - N.t 	 PPJPjng 

Carestream do Erasil Com1'clo e Serviços de Produtos Médicos Ltda. 
Representante Legal: SILVIO HENRY BIOLOVSKV 

In- 	Âmi a 
c:c.o 59: 755a - v, 	 - ir: ,. - au:», ii c,-L.ïcuustrc::, 

Rua Pao'ii 215 - 3 1   Andar - VI. 0mpia - Seo Paulo - SP - CEP; 04552-060 * 
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(s n aU 	 prefeitura Cruz Mechado-PR <dpcomprascrazmachadoparanagmalI.com > 

161 2020- filmes radiologicos - Cruz Machado-Pr A/C JESSICA 
2 mensagens 

Prefeitura Cruz Machado-PR <dpcompraacnjzmachadoparanegmeil.com > Ode junho de 2020 15:44 

Para: coeieroialol 	imagempIua.com.br  

- Bom d'a, precisamos de filmes radiológico para nosso hospital 
- A tomar por base noaaa últLma compra ( em valores) serão adquiridos por compra direta ) não licitação) 

- No anexo, a descrição doa filmes. 

No aguardo de orçamento, deade i. agradeço. 
- Ot,a: o traIe dava ser incluso no valor final. 

NO ANEXO estão nossos dados, pare um pré csdaalro. 000 008 
42 3554 1222 ramal 237 

12
161 2020- filmes radiologicos - hosp Cruz Machado-PR.pdf 
11K 

Comercial 01 -ccomercialo1@imagemplLJa.00m.br > 9 de junho de 2020 1639 
Para: Prefeitura Cruz Machado-PP adpoomprascruzmechadoparana©gmail.como- 

Prezado Sr Hsrtai, 

Nessa rnomeeto não conseguirei lhe pescar uni orçamento, em virtude de ler um disibuidc' Ceqestream na sus região 

Se houver ai gum oulro motivo para a sus solicitação de orçamento oonoeco, favor me informar. 

Horário de Atendimento: OSh às 12h e das 13h30 às 17h30 

Atenciosamente, 

iéssieo Gonçolves 

...................................ii:' 
>jimaqcm 	

-, 

leais das ,t'evueeevs aviadores anais) 

Livrada virus. vvvav'Jvvaat.co:ii 

of 1 	 10/06/2020 11:02 
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Prefeitura Cruz Machado-PR cdpcomprascruzmechadoparanagmaiI.com > 

161 filme radiologicos - pref Cruz Machado-Pr 
2 mensagens 

Prefeitura Cruz Machado-PR <dpcomprescruzmachadoparsnaglneil.com > 15 de junho de 2020 15:45 

Para: dsyanedentelmaster.com.br  

Boa tarde, precisamos de filmes radiológico para nosso hospital 
- A tomar por base nossa última compra ( em valores) serão adquiridos por compre direta ( não licitação). 

- No anexo, a descrição dos filmes. 
CASO NÃO TENHA FILMES DA MARCA, PODEM SER OUTROS. COM  EQUIPAMENTO EM COMODATO ) ver descrição) 

No aguardo de orçamento, desde ja agradeço. 
- Obs o frete deve ser incluso no valor final. 

NO ANEXO estão nossos dedos, pare um pré cadastro. 

Hal 000009 42 3554 1222 ramal 237 

161 2020 - filmes radtologicos - liosp Cruz Machado-PR.pdf 
11K 

16 de Jurmo de 2020 10:06 Deyane - Daniel Mester cday ano tmjdentetmester com. brs- 
Pera: Prsfeilurs Cruz Msctiedo-PR <dpcomprascruzmachsdoperana©gmail.com' 

Bom Dia 

Infelizmente não trabalhemos com sete modelo de filme. 

Grita 

d d llsi 
ti 19i) 	:40v :4t40..4 idenIa)mester.ebg 	ft.contldenlalrnasteror 

(Ts)st das menae5eee aderisses acetol 

1 of 1 	 16/06/2020 11:40 



CS 1-1-012-2 020 

São Paulo, 24 de junho de 2020, 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

000010 
A CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica 
nacional de direito privado, com sede na ROD PRESIDENTE DUTRA SN ED3 ALA B ED 6 PARTE - 

Bairro: Jardim Das Industrias CEP: 12.240-420, Cidade de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.546,929/0001-22, a través de seu representante legal Sr. 
IRINEU VELOSO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, RO n 2  8.023.478 e CPF 000.315.628-17, 

domiciliado na Rua Pequetita, 215, conjuntos 31, 32, Edifício Atrium VII, CEP: 04552-060, Vila 
Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, atua no mercado brasileiro através de uma 
rede de distribuidores autorizados regionais, composta por empresas selecionadas para garantir o 
melhor nível de atendimento ao mercado e qualidade dos produtos utilizados. Estas empresas 
possuem toda a qualificação necessária para garantir o correto armazenamento, transporte, e 

procedência dos produtos e, portanto, essas empresas são as únicas autorizadas pela Carestream 
do Brasil a comercializar seus produtos e serviços no mercado nacional. 

Declaramos que a empresa UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - 

ME., situada a Rua Julia Wanderley, n2 554, bairro MERCES, CEP 80430-030, Cidade de Curitiba, 

Estado de Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2  11.647.068/0001-83 e Inscrição Estadual n 2  

90546484-10, é atualmente um de nossos distribuidores autorizados e não exclusivo dos produtos 
da marca Carestream, que inclui produtos para diagnóstico por imagens, bem como é credenciada 
a rede de prestadores de serviços de manutenção de seus equipamentos e fornecedora de seus 
produtos e peças ofertados neste certame. 

Especificamente nos Estados do Paraná e Santa Catarina, a empresa, UNICA IMAGEM PRODUTOS E 

SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - ME. é autorizada pela Carestream do Brasil a comercializar 
os produtos e serviços da marca Carestream. 

Recomendamos que a aquisição de produtos e serviços da marca Carestream seja realizada através 
de distribuidores autorizados para garantir a qualidade e procedência dos produtos. 
Este documento é válido até por 06 (seis) meses após a sua emissão. 

Atenciosamente, 

1 RIN EU VELOSO Assinado da forma digital 
por RINEu vELOSO 

MONTEI RO:000 MONYEIRO:000315629)7 
Dados: 2020.00,24 

31562817 	09:2144-0300' 

Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda. 
Representante Legal: Irineu Vetoso Monteiro 

- 

 

- 

RLraPeqU'irta. 25 	Lciar'- 	01rra 5o Paulo .SP C[E':Q4557••36O 

ísceba,,k cor ir i''•,ç ,rww. rwitrer com'caress,aambr 	
1 ''' 	r 	'' 



https://ma!! . goOgle.com/ma1I/uf0'?lKb2SbaaÕC0t&Vlewpt&seRb...._ ,,  Gmail - 1612020 - lumes radiologicos - Cruz Machado-Pr 
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Gi -nail 	 Prefeitura Cruz Machado-PR cdpcomprascruzmactaedoparana@gmaii.com > 

161 2020 - filmes radiologicos - Cruz Machado-Pr  
3 mensagens 

Prefeitura Cruz Machado-PR cdpcomprascruzniachadoparana©gmail com> 

Para lic)le der olaimexmedicalgroup.com.br  

- Bom dia, precisamos de filmas radiológico pera nosso hospital 
- A tomar por base nossa última compre ) em valores) serão adquiridos por compre direis ) não licitação). 

No anexo, a descrição doe filmes. 

No aguardo de orçarael desde ia egradeço. 
Obs o trate deve ser incluso no valor final. 

Harlei 
423554 1222 ramal 237 

161 2020' filmas radiologicos - hoap Cruz Machado.PR,pdf 
11K 

Nicoli Ferreira an icoli.0erreiraimaxmadicalgroup comer> 
	

24 de junho de 2020 11:15 
Pera: Prefeitura Crer Machado -PR 	 ms,  Licitação lica. clrcilecao@sul.imagem.com  br> 

Prezados, bom dia. 

24 de junho de 2020 10.46 

0000jj 

Não trabalhos com filmes compativeto com DII? VIEW 5950 LASER IMAGIR CARESTREAM 

Qualquer dúvida ou necess itando demais informações, estou a disposição, 

AU 

Nicoli Ferreira 1 Auxiliar 'Licilaçdo 

Ruas das tm baú tias, 6011 Fazenda sto. António ISSo José 1 Sc 1 CEP 88104-561 

55482106 8900 1 5548 3251 8803 Rama[ 8907 1 Skvpe: nicolij 

www.imexmadlcalgroup.com.br  

. »çrcIt me>: Guerbet ti 

II 1 Ukt 
medica! ((e i OJNI 

Teste das ninasasers anlenienes doera) 

Prefeitura Cruz Machado PRcdpcomprascruzmachadoparana@gmail.com > 
Pare: Nicoti Parreira cnicoli.ferreiraimexmedicatgroup coni br> 

Obrigado por seu retorno. 
- Com comodata da impressoras e fornecimento de lumes, trabalham?. caso sim, aguardo sue proposta. 

Heriei 
423554 1222 ramal 231 

Festa das menaaaens anteriores sessa) 

24 de Junho de 2020 11.32 

1 of 1 	 24/06/2020 11:32 



Ornail - 161 2020- filmes radiologicos - Cruz 
	 https:/fmaIIgoogle.com/mal  I/u/u71K=liLDaaDCuIÕvlew'pL&scur.. 

Ni GmaU 

161 2020- filmes radiologicos - Cruz Machado-Pr 
2 mensagens 

Prefeitura Cruz Mschado-PR cdpcomrprascruzrnachadoparenagmaLl com> 

Para: Marta Pereira dos santos mame 	@univen.com .bra 

- Sono dia, precisamos de filmes radiológico para nosso hospital 

- A somar, por, base nossa última compra ( em valores) serão adquiridos por compra direIs ( não licitação). 

- No anexo, a descrição dos filmes. 

No aguardo de orçamento, desde js agradeço. 
- Obs: o trela deve ser incluso no valor final. 

Hertai 
423554 1222 ramal 237 

1612020 -filmes radlologlcos - hosp Cruz Machsdo-PRpdf 
11K 

Marta Pereira dos Santos amana.sanlos@univen.com.br > 
Para: Prefeitura Cruz Machado-Pia cdpccmprescruzrnachadopararlaejgmail.00rfla 

3.0 a rdv. EletIvo 

Prefeitura Cruz Machado-Pia <dpcompra5cruzmaOh5dOParsflagmall.com > 

24 de junho da 2020 11:00 

- __000912 
24 de junho da 2020 14:04 

Tu 

0o::forrie :n° orroarfo nán lrlalorihamnrr :0': li:, : ,  :ea :loi rL , arcr, O 	lO 	r21 	ver.:: looco  zoom ma- qereoriroro Ore a :000poala de COMODATO. e o que foi me cassado que para proposta 

.° 	precisar: eec rima certeza da 000sl.ora'n cria: :nrn  ::n iC 02:300 (1 (lo:: rio la:;oio. ou. veia ao acne o caso de ucoc.ds° 

Fico no aguardo. 

Alcricioaarnaenla. 

(QJUniveW 
Qjl vam:atpa t5 ma014cass lOJ naiartucav, 

Teea uso mersasens arredares acate] 

Marta Santos 
Cemesdal 

(lO maas.,enlmeloevee.aas.c 

--1 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Estado do Paraná 

) 	 Departamento de Compras e Licitações 
• 	 Av. Vitória, 167— centro - cruz Machado - Pr — Ce p, 24520-000 - Tel.: (4 2) 3554-1222 

REF COLETA 161 2020 

Filmes Radiológicos 

A fase de coleta de preços foi iniciada em 09 de junho, com o envio de solicitações de 

orçamentos via correio eletrônico para: 

Sul Imagem— disseram não trabalhar mais com este modelo; 

mcx - retornou negativamente; 

Lauro Suzuki —disse haver representante no Parana e indiciou a Única Imagem 

Imagem Plus - retornou negativamente; 

Imagem Sistemas - não retornou; 

Imagem Sistemas Medicos - Sra Leticia Machado ficou de retornar; 

IL Mendes - orçamento anexado; 

Univen - nãot rabalham com o modelo solicitado. 

Global Med Vet - não retornaram; 

Solução Radiologia - não retornou 

Dental Master - retornou negativamente; 

Única Imagem —orçartiento anexado; 

Andretta Medicamentos - orçamento anexado. 

- Forma contatadas desta forma várias empresas do ramo, e em vários contatos 

telefônicos, repassaram a informação de haver um representante no Parana, Representante 

este 
( Única Imagem) que foi contatado, e questionado, não apresentou certidão de 

exclusividade, embora representante. 

Outras empresas também enviaram orçamento. Mas a grande maioria delas disse não 

trabalhar com este modelo em especifico. 

Sendo cumprida a fase de coleta de preços. Finalizamos a mesma. 

Cruz Machado, em 29 de junho de 2020 

Hartel R. W. Silva 
CP? eiô,174.12902 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

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

EDITAL DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° 36/2020 

OBJETO: 

É objeto desta dispensa de licitação a contratação de empresa para aquisição de filmes 
radiológicos destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa Terezinha desta 
municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido Hospital. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

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

1.0. EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°36/2020 

2.0. OBJETO 	 000020 
2.1. È objeto desta dispensa de licitação a contratação de empresa para aquisição de filmes radiológicos 
destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda 

de exames realizados no referido Hospital. 

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

contratação de empresa para aquisição de filmes radiológicos destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital 

Santa Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido Hospital. Desta 
maneira, vem proceder à abertura de processo de Dispensa de Licitação, fundamentado no Art. 24, inciso II da Lei 

n° 8.666193 e atualizações. 

3.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Tendo em vista que é de suma importância a contratação de empresa para aquisição de filmes radiológicos 
destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de 

exames realizados no referido Hospital. Justifica-se esta dispensa, haja vista que é imprescindível a aquisição 

destes filmes radiológicos para que o Hospital Municipal Santa Terezinha possa disponibilizar aos munícipes que 
necessitem de exames de Raio-X para identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos. Dessa 
forma se faz necessário que a administração pública contrate com alguma empresa que atenda esta especificidade 

do produto pedido, para o bom funcionamento da Secretaria de Saúde. 

3.2. A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666193 - Lei 

das Licitações. 

4.0. RAZÃO DA ESCOLHA 

4.1. A empresa fornecedora do produto foi selecionada através de pesquisa feita e considerada adequada por 
atender a especificidade dos itens pedidos, bem como apresentou todos os requisitos solicitados. Dadas ás 
condições apresentadas, a escolha recaiu sobre a empresa única Imagem Produtos e Serviços para Diagnósticos 
LTDA, inscrita no CNPJ; 11.647.068/0001-83, localizada em Curitiba, 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$ 
16.763,00 (Dezesseis mil setecentos e sessenta e três 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: 3.3.90.30.00.00.00 

7.0. DA HABILITAÇÃO 

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

7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 

	

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

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 
exercício, !J!1U41 
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 domicílio ou sede da licitante; 
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio 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 n 0  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 II da Lei n° 8.666193, atualizada pela Lei n °  

9.648198, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

Artigo 24 - É dispensável a licitação: 

(...) 

II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei n°9.648/98)" 

10. DA RESCISÃO 

10.1. 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 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 
. J 	Departamento de Compras e Licitações 

Av. Vitória, 251 - Centro - Cr" Machado - PR -   CE?: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

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 Fi9 9c940 9 
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, 06 de Julho de 2020. 

Prefeito 

Euclides Rasa 



k 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP: 84620-000 
/ 	 CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 	 000023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11612020 

PROCESSO DE DISPENSA N°36/2020 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Única Imagem Produtos e Serviços para Diagnósticos LTDA CNPJ: 
11.647.06810001-83 

OBJETO: É objeto desta dispensa de licitação a contratação de empresa para aquisição 
de filmes radiológicos destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa 
Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido 
Hospital. 

VALOR TOTAL: R$ 16.763,00 (Dezesseis mil setecentos e sessenta e três reais). 

PRAZO DE CONTRATO: 12 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 - Art. 24 Inciso II 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 
	

União Imagem Produtos e Serviços para Diagnósticos LTDA 



ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTJCDa LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 	 ' 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE UMA 
SOCIEDADE LIMITADA, SOB A DENOMINAÇÃO DE' -: 

ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNQStICDS UMA' . : 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, 

abaixo: 	 uuu24 
1. JOSE DARCI SANTOS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial 

de bens, empresário, filho de Laudelino Antonio Santos e Almerinda Rosa Santos, 

portador da Cédula de Identidade rt° 26.684936-6, emitida pelo SSP-SP, inscrito no 

CPF/MF sob o no 250.722.968-30, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, 

à Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n. 50, apta 302, Bairro Ahú, CEP: 80540-
280; 

2. RENATE PATRICIA DOS SANTOS .JACOBS, brasileira, casada no 

regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 0210911975, filha de 

Carlos Emilio de Oliveira Jacobs e Ana Maria Santos Jacobs, portadora da Cédula 
de Identidade Civil de no 2/R 2,846.992, emitida pela SSP-SC, inscrita no CPF do 

Ministério da Fazenda sob o n° 963.349.409-53, residente e domiciliada na cidade 

de Curitiba-PR, à Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n. 50, apto. 302, Bairro Ahú, 

CEP: 80540-280; 

Têm entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade empresária, 
que operará sob a forma limitada e com a denominação de ÚNICA IMAGEM 
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA., conforme as cláusulas e 

condições seguintes: 

CAPÍTULO 1- DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA, 

SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO 

Cláusula Primeira 

A sociedade limitada opera sob o nome empresarial ÚNICA IMAGEM 

PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA. 

Cláusula Segunda 

A Sociedade será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições 
inseridas no capitulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei 
10.406102), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade 
anônima. 

Cláusula Terceira 

A Sociedade tem sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Chile, 
2250, Rebouças, CEP: 80220-181- 

116 
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ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNOSTJCOS LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 

Parágrafo Único; A Sociedade poderá abrir filiais e outros estabelecimentos 

em qualquer parte do território nacional, sendo-lhes facultado tr(Ltiir, para ,fins 
legais, capital em separado, destacado daquele da matriz. 

Cláusula Quarta 

A Sociedade iniciará suas atividades na data de assinatura do presente 

Contrato Social e seu prazo de duração será indeterminado. 	 000025 
CAPITULO ti - OBJETO 

Cláusula Quinta 

A sociedade tem por objetivo social a atividade de manutenção e reparação 

de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação. 

Parágrafo Único - Para a consecução de seu objeto, a Sociedade poderá 
constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas. 

CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL 

Cláusula Sexta 

O capital social, totalmente subscrito e neste ato integralizado em moeda 

nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas com 

valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), distribuídas entre os sócios da seguinte 
forma: 

QUOTISTAS N° de Quotas % Valor em R$ 

JOSE DARCI SANTOS 9.800 98 1 	9.800,00 
IRENATE PATRICIA DOS SANTOS JACOBS 200 2 200,00 
tTotal 10.000 100 1 	10.000,00 

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. 

CAPÍTULO IV - DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Cláusula Sétima 

As deliberações sociais poderão ser tomadas por sócios que representem a 

maioria do Capital da sociedade, salvo nas hipóteses em que a lei exigir quorum 
específico maior, o qual será respeitado por todos os quotistas, cabendo um voto 
para cada quota do capital social. 

Cláusula Oitava 

As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. 
Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem, por 
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escrito, seja em alteração contratual ou em ata lavrada para esta finalidade, sobre a 

matéria que seria objeto dela. 

Parágrafo Primeiro - A reunião será presidida e secretariada' por 

administradores, sócios ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre 

os presentes. 

Parágrafo Segundo - Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata 

de atas de reuniões, ata essa que deverá ser assinada pelos membros da 
por sócios participantes quantos bastem à validade das deliberações, mas sem 

prejuízo dos que queiram assiná-la. Somente será levada ao registro público 
competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos 

perante terceiros. 

Cláusula Nona 

Será realizada reunião anual de sócios, nos quatro meses seguintes ao 

término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras, bem como para designação de administradores 

se for o caso. 

Parágrafo Primeiro - Cópias das demonstrações financeiras devem ser 

distribuídas aos sócios com no mínimo trinta dias de antecedência da data da 
reunião anual. 

Parágrafo Segundo - Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos 
previstos na Cláusula Nona. 

CAPÍTULO V - ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Décima 

A administração da Sociedade deve ser exercida por uma ou mais pessoas 

naturais, podendo ser eles sócios ou não. Os administradores estão dispensados de 
prestar caução  em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado e sob a 

denominação que lhes vier a ser estabelecida pelos sócios quando de sua 

designação, terão poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à 
administração da Sociedade, inclusive: 

a) a representação ativa e passiva da Sociedade, em juizo ou fora dele, 

inclusive a representação perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal 
e autarquias; e 

b) a gerência, orientação e direção dos negócios sociais. 

Parágrafo Primeiro - É vedado o uso da denominação social em negócios 
estranhos ao objeto social, inclusive a outorga de fiança, aval ou garantia em 
negócios ou operações de terceiros. 

Parágrafo Segundo - Pelos serviços que prestarem à sociedade, 

perceberão os sócios à titulo de Pró-Labore, a quantia mensal fixada em comum, até 
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os limites de dedução fiscal, previsto na Legislação do Imposto de Renda, que será 

levado à conta de despesas gerais. 

Cláusula Décima Primeira 

A Sociedade somente se obriga: 	 0000 
a) por ato ou assinatura de qualquer dos administradores; ou 	 7 
b) por ato ou assinatura de dois procuradores, agindo em conjunto e 

dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de mandato; ou 

C) 	por ato ou assinatura de procurador com poderes especiais, agindo 

isoladamente e dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de 

mandato. 

Parágrafo único - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão 

ser sempre e exclusivamente assinadas por um dos administradores, devendo ser 

expressamente identificados os poderes outorgados. 

CAPÍTULO VI - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

Cláusula Décima Segunda 

A cessão de quotas a terceiros somente será válida mediante a prévia e 

expressa autorização de sócios representando a maioria do capital social, cabendo 

aos sócios direito de preferência sobre as mesmas, na proporção do capital que 
estes já possuam na sociedade. 

CAPÍTULO VII- EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS 

Cláusula Décima Terceira 

O exercício social se encerra no dia 31 de dezembro de cada ano, data em 
que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício. 

Parágrafo Primeiro - Os resultados apurados ao final de cada exercício 
social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição 

de lucros, se houver, será feita aos sócios na proporção de sua participação no 

capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade dos sócios. 

Parágrafo Segundo - A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá 

distribuir lucros á conta de lucros acumulados ou á conta de reserva de lucros 
existente no mais recente balanço anual. 

Parágrafo Terceiro -A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá 
levantar balanços e distribuir lucros emperíodos menores. 

CAPÍTULO VIII— RESOLUÇÃO E EXCLUSÃO DE SÓCIO 

Cláusula Décima Quarta 
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No caso de morte ou incapacidade de sócio, pessoa natural, ou liquidação ou 

falência de sócio, pessoa jurídica, a sociedade não se dissolverá suas ativldodss 
deverão continuar com os sócios remanescentes- Resguardam-se aos sócios 

remanescentes o direito e apreferência na aquisição das quotas deixadas pelo sócio 
falecido ou incapaz, ou do sócio em liquidação ou em falência. Estes, por sua vez, 

terão o valor de seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial 
da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levanta'"-00028 

Cláusula Décima Quinta 

Havendo justa causa, sócios representando mais da metade do capital social 

poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do presente 

Contrato Social- 

Parágrafo Único - A exclusão será determinada em reunião especialmente 

convocada para este fim, dando-se ciência antecipada de dez dias úteis ao sócio 
que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. O não 

comparecimento à reunião será considerado renúncia ao direito de defesa. 

CAPÍTULO IX CÁLCULO E PAGAMENTO DE HAVERES 

Cláusula Décima Sexta 

Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio, exclusão 

de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será calculada 
com base no valor contábil à data do respectivo evento apurado em balanço 

especialmente levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 
vinte e quatro meses, em parcelas ou não, conforme determinado pelos sócios 

remanescentes. 

CAPITULO X - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

Cláusula Décima Sétima 

A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do 
disposto na Cláusula 7a,  e nas demais hipóteses previstas em lei- 

Cláusula Décima Oitava 

Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de conformidade com 
o disposto nos artigos 1102 a 1.112 do Código Civil. 

CAPÍTULO Xl- TRANSFORMAÇÃO 

Cláusula Décima Nona 

A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dosi , 
sócios. Os sócios desde já renunciam expressamente ao direito de retirada em caso 
de mudança do tipo societário. 
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CAPITULO XII - FORO 	 - 	 - 

Cláusula Vigésima 

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, estado do Paraná, para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas relações 

entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. 000029 

CAPITULO XIII - DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR 

Cláusula Vigésima Primeira 

Os sócios designam como administrador da sociedade, por tempo 
indeterminado, o sócio: JOSE DARCI SANTOS já qualificado neste instrumento. 

Declaração de desimpedimento: O administrador declara, sob as penas da 

lei, que não esta impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei 

especial, 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, fé pública, ou a 

propriedade. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2010. 

Qjç\~ 
RENATE PATRICIA DOS SANTOS 

JACOBS 

Sócia Quotista 

Visto do Advogado: 

Sócia Administrador 

/ 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TR A  

NOME EMPRESARIAL 

UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA 

TFIIJLO DO EStABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

DAAN IMAGEM DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

06 2-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R JULIA WANDERLEY 	 554 

CEP 

	

BARRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 
80.430-030 	 MERCES 	 CURITIBA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

PROCONTAB@PROCONTAB.COM.BR 	 (41) 3015-4311 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EER) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SmJAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 23/0212010 

£SJTFVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADASITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 	 ******** 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 000 031 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA 
CNPJ: 11.647.06810001-83 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) 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 <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n °  1.751, de 211012014. 
Emitida às 19:58:35 do dia 2610312020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/0912020. 
Código de controle da certidão: B569.3682.D7A1.E446 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



	

t*C 	 Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

	

tt" 	 Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°021662824-83 

000032 
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.647.06810001-83 
Nome: UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME 

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 1510712020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda-pr.gov.br  
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0610512020 	 www5.curitiba.pr.gov.br/gim/certidaonegatïva/  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA 

CNPJ: 11.647.06810001-83 	 0000 33 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 582953-5 
ENDEREÇO: R. JÚLIA WANDERLEY, 554 - MERCÊS, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome 
do sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa ate a presente data 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Município de Curitiba. 

"-' Certidão expedida com base no Decreto n°670/2012, de 3010412012. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuição de Melhoria). Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 102355I2020 

EMITIDA EM: 1310412020 

VÁLIDA ATÉ: 1010812020 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: F882.3517.7930.41 6F-8.94E0.4087.624A.C4AA-0 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba na Internet no endereço 
http://www.curitiba.prgov.br  - Iink: Secretarias / Finanças. 

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

Certidão expedida pela internet gratuitamente. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.647.068/0001-83 	 000934 
Certidão n°: 10363911/2020 
Expedição: 06/05/2020, às 10:02:33 
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TJNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ri 0  11.647.068/0001-83, 
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 previdenciá rios, 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. 



06105/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

\otar 

CAIXA 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

2IWIJJ 
Inscrição: 	11.647.068/0001-83 

Razão Social:UNICA IMAGEM PROD E SERV PARA DIAGNOST LTDA 

Endereço: 	R JULIA WANDERLEY 554/ MERCES / CURITIBA / PR 180430-030 

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: 16/03/2020 a 13/07/2020 

Certificação Número: 2020031601164245948600 

Informação obtida em 06/05/2020 09:31:58 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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j Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
CNPJ n0  76.339.68810001-09 

PARECER JURÍDICO N° 350/2020 

Modalidade: Dispensa n° 036/2020. 

1. RELATÓRIO 

	 00 0036 

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 contratação de empresa para aquisição de filmes 

radiológicos, destinados ao equipamento de Raio - X do Hospital Municipal Santa 
Terezinha desta Municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido 

hospital. 

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 pata seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Cumulado com o art. 24, inciso II, 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: 

ll para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
Emite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de unta só vez; 



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

Telefone: (42) 3554. 1222 
ic 	 CNP3 n0  76.339.68810001-09 

4. CONCLUSÃO 	

00003? 
Ante o exposto, emito parecer favorável para a realização dos fins aqui 

estabelecidos, tendo em vista que se encontra respaldado na hipótese prevista no artigo 24, 
inciso II, da Lei n° 8.666/93, não havendo óbices quanto ao mesmo, ficando submetido 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, 06 de julho de 2020. 

LEA 

PROCURADORA MUNICIPAL 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

000038 
A vista dos elementos contidos no ,  presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8666193, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO n°116/2020. 

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

OBJETO: É objeto desta dispensa de licitação a contratação de empresa para aquisição 
de filmes radiológicos destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa 
Terezinha desta municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido 

Hospital. 

Favorecido: Única Imagem Produtos e Serviços para Diagnósticos LTDA, CNPJ: 
11.647.06810001-83. 

Valor Total R$ 16.763,00 (Dezesseis mil setecentos e sessenta e três reais). 

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

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação n °  3612020. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

Dotação orçamentária: 04.01.2.014.3.3.90.30 

Determino, ainda, que sela  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 devidamente 
autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 07 de Junho de 2020. 

Prefeito Municipal 

Processo de Dispensa: 3612020. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 



CONTRATADO: Única Ima-
gem Produtos e Serviços para 
Diagnósticos LTDA CNPJ: 
11.647.06810001-83 

OBJETO: É objeto desta dis-
pensa de licitação a contratação 
de empresa para aquisição de 
filmes radiológicos destinados 
ao equipamento de Raio-X do 
Hospital Santa Terezinha des-
ta municipalidade, para suprir a 
demanda de exames realizados 
no referido Hospital. 
VALOR TOTAL: R$ 16.763,00 
(Dezesseis mil setecentos e 
sessenta e três reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 12 
meses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93—Art. 24 Inciso II 

CONTRATANTE 
Município de Cruz Machado 

CONTRATADO 
União Imagem Produtos e Ser- 
viços para Diagnósticos LTDA 

:. E:RÀTlnCAÇÃCOg 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

2..It.MlHlSTRAÇÂOMplClPA. 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 3612020 

Interessado: Secretaria Munici-
pal de Saúde. 

116/2020. 

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: É objeto desta dis-
pensa de licitação a contratação 
de empresa para aquisição de 
filmes radiológicos destinados 
ao equipamento de Raio-X do 
Hospital Santa Terezinha des-
ta municipalidade, para suprir a 
demanda de exames realizados 
no referido Hospital. 
Favorecido: Única Imagem 
Produtos e Serviços para 
Diagnósticos LTDA, CNPJ: 
11.647.06810001-83. 

Valor Total R$ 16.763,00 (De-
zesseis mil setecentos e ses-
senta e três reais). 
Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção n° 3612020. 

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00.00.00 

Dotação orçamentária: 
04.01.2.014.3.3.90.30 

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, 0q 989 
de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
119/2020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI-
DADE N° 2512020 

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

CONTRATADO: SC MEDICAL 
COMERCIO E SERVICO EIRE-
LI, CNPJ: 12.246.86210001-88 

OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa à contra-
tação de empresa para a ma-
nutenção do respirador takaoka 
microtak 920, pertencente à Se-
cretaria de Saúde desta munici-
palidade. 

VALOR TOTAL: R$ 7.828,70 
(Sete mil oitocentos e vinte e 
oito reais e setenta centavos) 

PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

RESPALDO LEGAL: Lei 
8.666193 —Art. 25 

CONTRATANTE 
Município de Cruz Machado 

CONTRATADO 

RATO-DEDISPENSADEí. DE 
tICITAÇÃG 	 À vista dos elementos contidos 

no presente processo devida-
RROCESSQ AÓTv'IINISTRATIVO mente justificado, CONSIDE-
116/202& RANDO que o PARECER JU- 

RÍDICO prevê a DISPENSA em 
PROCESSO DE DISPENSA N°  conformidade ao disposto no 
3612020 artigo 24 inciso II da Lei Federal 

8.666193, em especial ao dis-
CONTRATANTE: Município de posto no artigo 26 da Lei de Lici-
Cruz Machado, Estado do Para- tações, RATIFICO a DISPENSA 
na. DE LICITAÇÃO do PROCEDI- 

MENTO ADMINISTRATIVO n° 



n2 Jornal O Comércio 
" 	Terça-Feira, 07 de Julho de 20201 Ed. 64491 Porto União/SC 1 União daVitórialPfl 

As inscrições para 75 mil vagas para capacitação a distância oferecidas 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capas), que terminariam na última sexta-feira (26), foram prorrogadas 
até 24 de julho. As vagas - 25 mil por curso - são para as áreas de 
português, matemática e tecnologias da informação e comunicação 
(TOES). As oportunidades gratuitas são direcionadas a alunos da 
graduação, da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e concluintes do 
ensino médio. Os conteúdos dos cursos foram revisados e atualizados 
por especialistas de cada áa -ea. Todos têm duração de 60 horas e são 
certificados pela Capes. Para se inscrever, os interessados devem 
preencher um cadastro na Plataforma Virtual de Aprendizagem do MEC 
(Avamec). 

Um conjunto de investimentos realizados com apoio do Governo do 
Paraná impulsiona o crescimento da fruticultura no Estado. Somente 
em 2020, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento destinou 
mais de As 1 milhão em recursos para fomentar a atividade em 
25 municlpios. As ações incluem aquisição de mudas de diversas 
espéciea qualificação da agricultores e desenvolvimento de unidades 
de ris 	cia. O objetivo é organizar a cadeia produtiva, qualificar a 
prodfi"e ampliar a comercialização das frutas paranaenses, gerando 
mais empregos e renda. No total, 26 convénios destinam recursos 
para municípios das regiões de Jacarezinho, Comélio Procópio, 
Pitanga, Ponta Grossa e União da Vitória, com beneficios diretos para a 
agricultura familiar. É resultado de um esforço conjunto de produtores, 
prefeituras, iniciativa privada, associações e pequenas cooperativas, 
atados ao Governo do Estado. 

Sirolei dos Empregados em Estobeleriaientas BacaAuioo de Peno União - Santa Catadrra 
Cada Sindical Expedida sai OlIDsllSSS 

Rua: Malas Casta, 50 2' Andar - 
CEP- 85430-001) . Preta União- SC 

TELEFONE: (42)3523-2065 canil : aeabpa@anrail.cam 
Eamansãa de Bane: PORTO UNIÃO- MATOS COSTA- IRINEOPOLIS 

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EXPECIFICA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
00 BRASIl, S.A 
O Siadirata das Empisgadaa ar Eeladelacimontas Bancádos da Parta União SC, inscrita no CNPJIMF 
sob asa 79.240.9I710001 -as, 'agisse o,'ndicalno ãos lES 01977 7, parmeu presdnnre anr eaercicio ao 
Fisat assinada, cena050 todas os ampreqadaa banaddoa asaceiadaa nnda assodada, tundaaldas da 
Bancada Anadt S.A,, na base tardtodal deste sindicato, para porticipanesi da aaaeabtãiaeaoaandinãda 
especifica quase realizarA da tensa vidusi, a partir das t berna da dia Ode julho ale ds IS haras da dia 
lo de (alho da 2a2t, natsrmad'apaata na tini hEpsAdsas.5xola.cartta'mtad'adtFAtpOLSaksZzaaW-
PbOZP2aamhptOqAqhgntoaOnbahsaiAirãuRahCbNaosrdfotnn onda notaras divrnnmiaeia todas as 
tntonraçass nncaasànas para deliberação sabia a crioula de Asasdo Coletivo de Trdoalha Eaergeiciat 
envolvendo a Pandemta COVID-atl. coar sigdrtcia de lida aras a coatar da date da sut assinatura, na 
apnssad" 
Farta 	•:, ES da )aihs da 2020. 

MaunaAntosia Jaramtchak 

2' Soraiça da Regissa da tmnóaeisda Comarca de União da Vilõda 
MÁRIO SILVIO CARCNIN MARTINS FILHO 

DEdal 
Rua Eeajcirin Cnsalaat, 750. CaiS' - Usias da \titdnia . PR - Faral pai: 142)35V4242 

HORl0 DEATENDIMENTO: on:OOÃS aa:O5HORAS- romÃs 0700 HORAS 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Nabfaaoãoda Sa. RELESchZARZYCKI GZESEIN1S -PRAZOS DIAS 
02' SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA. PR, tar saber, a 
todas qsaatse alraso a prasarte adita eu nela noticia Osanem, soa termos doa artagas 212 a 213 da Lei 
Fadard rt'. 5.015/73, NOTIFICAR a Sra. HELENAZATZYCKI OZESFIN1K, nasidenteedemicatiada em 
C. Machado - PR, pmpdetida de iasb'aei mataicaiade sob r° 10 252, deste 20  Saniça de Reçiatra de 
Imbecis, dasta Carreira, para Asa, 5i5 auras das parágratas 2'. 0', n'as' do adi0a 213 da ratadda 
Lei, os manitesto no prato da quinze (15) dias, acerca da aoalosda' cem iunpupnogão as podido da 
RETIFICAÇÃO DE MEDIDAS LINEARES, RETIFICAÇÃO DE ÁRSAEATUAUZAÇÃO DE COFIPRON' 

no listão denomiv ado Faaiaai das Oiiudeiio, dc Municiplo da coar Machada dasta Caasnaa da Uaiio 
da Virada, Estada da PararA, rtaricala nT 17.20S, desta 2' Surta de Regisso da Iaióaais da Comarca 
de União da timida. cortamos teaaatoisento tapoçndtco atelaada pelo Eropenheira Parental, lar Leandra 
Tsmka, iaacrita ia CREA - PR - SR ash n 0. 7330110. taaaodo neceasido pana tatua, a ca,csrdãncta da 
prspdatãrio. Seauada a panagralo n'da alago 203, da snaaara lã, cair ailãrcia de praçdeldria, prase. 
rrlir.ae-ã contrmada a anuência dada. Eventual dm'scondaocia postadan ao trannruroo do prazo, comenta 
podevã asa diaamhda na jatos a, pana qaa chague ao rala caahacimanta, lavrei a pnaaeatn adftat qua 
orrã publicado os amolda maior cinrulagão tocai, duraras dais (2) dias cerserairas. Dado a passado 
neatacidada de Urião da Vitrina, assoa da jsttra da 2020. 

Jasaina 5/ilHas 
Essisanata 

TERMO DO PATIFtCAÇÃO 
DE INEXIGIOIUDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Procuras da iraaiçlbulidada: 2512020. 
devassada Seanutada da Oaãda 

Á dela das piemassac raruas ao presarIa 
pnasnesao des'domaaaa jusbflcada, CONSIDE-
BANDO que o PARECER JURIDICO peuê a 
INEXIGIBIUDADE em coitamildada ao disposto 
ao alga 25 da Lei Federai 9.555103, a no use 
dos aoibsiçbss que me flusarra canteddas, em 
eapa:id ao dlaFasto na alargo 26 da Ler de Lid-
achas, RATIFICO a INEXICIBILIDADE DE LICI-

TAÇÃO da PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO 

a' 1100020. 
Antados as cavaaqaãicis, a praradec.oe ãpms-
laçãa das semipan nos hemos da adjudicação 
eapadida pela Cotnissãa Permaarrnmr de Licila-
çao, cartmrae abde, deacoito: 
OBJETO: A piessata inaaigibitidaae de Jicitarao 
doa à sentratagãa de empresa pala a menu. 
taipas da mopirador tahooha microtek 520, 
zerleaseslse ti Sagataria da Sauda desta muni- 

CFIPJ: 12,2485/3/0301-80. 
AS 7.820.70 lSoate mil nircoarrles 

rola e serealacertasoal 
Legal AIos 25 da Laica  EMOSt92. 

de Despesa: 3.3.00.30.55.50.50 

r5aaantdda. 04 On.2.0a4.3.3.50.05 

8.0.3.90.06 
ainda, sua saia dado a daedo pai 

PR, 07 da Julho da 20211 

Pnataits Mandipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
00 CRUZ MAChtiOC 

Ar Vitõda, 251 'Gira Machads?r 
CEP :84620,0O0 

CNPJ 75.339205/3/1-00 
C. Morlrada-PR 

EXTRATO DE INEXIGIBIL1UAOE 
DE LICITAÇÃO 

PA0CESSOADMINISTRATIVO 119m2020 
PROCESSO DE INEXtG[8ILIDADE N'25CO20 

CONTRATANTE, Municipia da Cmc Marbado, 
Estada da Parara. 
CONTRATADO : SC MEDICAL COMERCIO E 
oPHuicO EIREU, CNPJ: 12.248.5S2J0200'ãO 
OBJETO: A preseate issaigibilidado de ticimavda 
doa àcsesaiação de anpresa pano a mala-
teogão de reapiradar takaaha sicratak 020, 
pertnocenla A Saaxetada da Si daria muni-
dpataada 
VALOR TOTAL: AS 7.020,70 (Sela mil nitocenlua 
A liste eaita raoisn seterta centaias) 
PRAZO DE CONTRATO. Causes 
RESPALDO LEGAL: Lei 5.60003 - dat 25 

CONTRATANTE Municipiode Cmi Machado 
CONTRATADO SC MEDICALCCMERCIO E 

OERVICO EIRELI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ar Vildio, 251 -Ctsc Machado-Pn 
CEP:04620-000 

CNPJ 7e.029.68ETO2t-OS 
CnjzMacd,aãa-PR 

EXTRATO DE INEtIOIEILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 119l2020 
PROCESSO DE INEXIOIBILIDADE N'2512E2 

CONTRATANTE: Municipio de Cruz Macerada, 
Estado da Pamora. 
CONTRATADO: SC MEDICAL COMERCIO E 
SERVIDO EIRELI, CNPJ: 12.248.t62)0001-80 
OBJETO: A presente inedgibíhdade da taitagOo 
doa à cmiatação de earrrreoa paraamana-
lanças da raspirader takaaba miciatak 020, 
pentaecentaàSecaalania da Satida deste muni-
ripoldada. 
VALORTOTAL: RE722870 (Sete mil eitcomles 
condessas  manda sateota ceataaaal 
PRAZO DE CONTRATO: 5 mesas 

CONTRATANTE Mua'alpia di Coar Machado 

SERVIDO EIRELI 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA - PR 

EXTRATO DE CONTRATO Na  13912020 01-IA' 
MAMENTO PUBLICO N°00412020 
INEXIGIBILIDADE N°000512T20 

CONTRATANTE: MUNICIPIO OS PORTO VI-
TÓRIA CONTRATADO' ASSOCIAÇÃO DE 
PROTEÇÃO A MATERNIDADE E 4 INFANCIA, 
pessoa rntdura da direita pnaaao, sia à Para 
ar Cruz Macbado, SaN Bairro Centra, Cidade 
de União da Virdda, Estada da Paraaá, Inscrita 
no CNPJ cota a tu' 81.544.7101000t-12, OB-
JETO: Contratação da Etaoplld paro pnastapae 
da serviços pala atendimento da retapoarda 
A crramgaa a gaslantas ao creojunto da achas e 
mormAços da psesla atendimesE, para garanin a 
sers'mça da pasta abada ara honãdae saro asila ,  
dieata nas unidades da na/da de Perto Vmtdaia a 
aa1aada dialas nas aualisgsca as caies urde a 
secramoran uso dtspaa da inshismaotahzaçsa pana 

ciii radal. APLICAÇÃO DE MULTA: Ccaap 
CaaEatarma FORO: Comarca da União da 
da, Eatalia da Ponana - Falo chora Pi 
arca da 2020. 

Krrt Nielsan Janisr Retalio Municipal 
Contralonto 

ASSOCIAÇÃO DE PRDTSÇAO A 
MATERNIDADE EAINEANCIA 
CNPJIMp: 51.a4d.71810001-12 

Ccadra (ad a 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Aa. ditada, 251 -Como Mochada-Pr 
CEP: 04520-vo0 

CNPJ 75.339.648500T'9ã 
Cata Machado -PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESODADMInIIO5 RArIVO 1100020 
PROCESSO DE DISPENSA 4035/2020 

3NTRATANTE: Musicipie de Orar Machada, 
dada do Paraaà. 
DNTRATADO: Única Imagem Produtor 
Oarsipa para Dingnceücas LIDA CNPJ 

.647 OOtt500t-43 
9JETO' É objeta desta dispensa da licitaçor 
ooeEatagãa de empresa para aquisição da 
neo radidÕicrs destoados se equipamerlc 
a Rnia-X do Hsapitsi Santa Taiadsha darIa ira-
cipal'dade, pard sspdr a damaoda da naamaa 
atirados na retardo Hseptloi. 
ILORTOTAU Ru 10.753,00 IDarassais mil se 
denkmosavamacleiondIL. 
AAZODE CONTRAIO : lsmases 
ESPÃLDO LEGAL: Lei 0.668512 -/jt 24 indso II 

CONTRATANTE Monirlpia da Crer Machado 
CONTRATADO Urda Imagam Prsdutaaa 

Semiçue paa Diagnõsloas LTDA 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 78.339.oaaaoot-og 

AaaaAãs Vitdda s2Sa CEP 84620-600 
0r52 Machado Pr 

PREDAD ELETRÓNICO ad. 2S12026 

objeta dada icitarPa 5 saicção da 
sei/rasaria asparitriooaa para o 
Praça objaNsaEds aqaisiçss da pio- 

lidado, em seus irars cantodina 5/ed&acS& 
csiataitau daAaeno 1 deste edual. 
DARACTERiSTICA: Com vota da até 25% para 
Miceoampresss (ME) e Eapiaaae da Pequaao 
Parta IEFPI, oarlaroia Ad. 4ar do La Comple-
mentar 1470514. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: doa 
5:50 da de 0E070020 As 00:00 teias da dia 

23)07/2020. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS- 
TAS: daEoa:sr as 09:20 horas da dia 20007020 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS . 

às 09:00 haras do dia 73/010020 
LOCAL DA REALIZAÇÀO DA ssogÃo PÚBLI-

ADDPRBGÃO: Ptataroseo Etasõsica Bctaade 
UcilagõauaLeiidaa. atraias do alia aieaôrvicc 
wraw.Eli.orp.sr  Acesso tdeaofoada na Tmik - 
dtoçdas'. 
REFERÊNCIA DE TEMPO. laçaria da Brasilia 
IDF). 
FORMA DE JULGAMENTO' MENOR PREÇO 
UNITARIO 
O edital onropinlo estará A d'spasigii das iate 
casadas as alt, wwaehi.arg hr, na 
Manidpd, saie da Liaitaçdaa. Ao. Vitela, 251 
Castra, Caia Mact,adalPR, no elsa eletrônico 
aaaw.pmcm.pr.pav.hr  heb Irdlapteo. 
Cimo Machada, 06 de Julha de 2020 

Prefeito Municipal 

ESTADO 00 PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.020.EtOt000t'E9 

Avenida VIsAda nu  otr CEP 84520,000 
Orno MocEada Pc 

PREGÃO ELEERÓNICO na  070020 
PROCESSO o'. 070020 
AVISO DE LICITACÃO 

sentado, aEaada da decretada da SaUde 
muridpandade, em seus itens cartarme 
Eicaçdeocseaastes do Anaao 1 deace 

BIMENTO DAS PROPOSTAS: dae 
do dia 07107a2020 de 09 00 haras da dia 
2020. 
FURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
ias 09:01 pedi 29 haras da dia 22)07/2020. 
1 DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS' 
30 lacas da dia 2215712520 

DA REALIZAÇÃO DA oesoÃo PÓBU' 
1 PREGÃO: Placatoaoa Elarrõaisa Esteada 
das e Leitões, atroada da sitia etatmõrise 
)l.omg.br  Aseaao ldaotrcsde rs linda - li-
,1 

RÊNCIA DE TEMPO: horàoio de Brasilia 

IA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
TEM 
AI rsrnpieta catara a suposiçoa dos tre-
las as mime ~Miai ET na Prefeitura 
ipd, saia da Licieçoea, As. Vuldnia, 251, 

Crrar MochadalPR, no sino eletrônico: 
tmcm.pogscbr liii tiatacles. 
,taechndo, Boda JUlho da 2020 

Pratata Manicipd 



t Prefeitura Municipal de Cruz Machado- PR 
 Av. Vitória, 251 Cruz Machado - PR CEP 84.620-000. 

CN.P.J. 76.339.68810001-09 	Inc. Est. Isento 
Fone/Fax (42) 3554-1222 
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PORTARIA N° 010/2020 

Euclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado - Esta o di! 41 
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 KPAWCZYK 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 n° 374.456.998-56 - 
Membro 

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

CLEDIUMARNAKALSKI, 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. 



PORTARIA N° 432/2020 

090042 
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 (8.666193), considerando o 
Decreto Municipal n°2930 de 08 de Janeiro de 2018 e a Instrução Normativa n° 
00912018, RESOLVE 

Art. j° - Designar o servidor André Adão Grenat, matrícula n 0 1081, ocupante 
do cargo de Técnico em Radiologia, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cruz Machado e a 
empresa ÚNICA IMAGEM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA - 
CNPJ 11.647.06810001-83, que tem por objeto a aquisição de filmes radiológicos 
destinados ao equipamento de Raio-X do Hospital Santa Terezinha desta 
municipalidade, para suprir a demanda de exames realizados no referido Hospital, 
conforme processo de Dispensa de Licitação 3612020. 

.Art. 2° - Compete ao fiscal ora designado as atribuições especificadas no 
Decreto n 02930 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 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 07 de Julho de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 


