FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
ESTADO DO PARANÁ
Resumo de Licitações, Contrato e Termos Aditivos

Contratado: LABOANALISES - LABORATORIO ANALISES
CLINICAS S/C
CNPJ: 02821654000101
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação:18/2005
Número do Contrato ou Aditivo:044/2005
Objeto: Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º
044/2005 a partir de seu vencimento até 31/12/2008, visando
Prestação de serviços especializados de laboratório de
análises clínicas do Município, para realização de exames
patológicos emergenciais para atendimento à pacientes
atendidos pela Fundação Municipal de Saúde do Município
de Bituruna.
Data da Assinatura:02/01/2008

Contratado: LABOANALISES - LABORATORIO ANALISES
CLINICAS S/C
CNPJ: 02821654000101
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação:18/2005
Número do Contrato ou Aditivo:044/2005
Objeto: Fica aditado o valor do contrato n.º 044/2005, em
10,80334% considerando a manutenção do equilíbrio
econômico financeiro inicial do contrato, tendo por base o
IGPM
acumulado
no
período
de
junho/2005
à
dezembro/2007, passando o valor unitário de R$ 0,25 para
R$ 0,28 (vinte e oito centavos).
Data da Assinatura:02/01/2008

Contratado: CLINICA MEDICA HJ LTDA
CNPJ: 76839588000133
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação:20/2005
Número do Contrato ou Aditivo:046/2005
Objeto: Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º
046/2005 a partir de seu vencimento até 31/12/2008, visando
a prestação de serviços especializados para atendimento
psiquiátrico e psicológico (doença mental) e tratamento de
dependência química (alcoolismo) à pessoas carentes
residentes no município de Bituruna.
Data da Assinatura:02/01/2008
Contratado: CLINICA MEDICA HJ LTDA
CNPJ: 76839588000133
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
Número da Licitação:20/2005
Número do Contrato ou Aditivo:046/2005
Objeto: Fica aditado o valor do contrato n.º 046/2005, em
6,19792% considerando a manutenção do equilíbrio
econômico financeiro inicial do contrato, tendo por base o
IGPM
acumulado
no
período
de
Julho/2007
à
dezembro/2007, passando o valor da diária de R$ 41,93 para
R$ 44,53 (Quarenta e quatro reais e cinqüenta e três
centavos).
Data da Assinatura:02/01/2008

Contratado: LOTOSKI & MAGNANI
CNPJ: 07258503000100
Modalidade: Convite p/ compras e serviços
Número da Licitação:29/2005
Número do Contrato ou Aditivo:055/2005
Objeto: Fica aditado o prazo de vigência do contrato n.º
055/2005 a partir de seu vencimento até 31/12/2008, visando
a Prestação de serviços profissionais de advocacia para a
Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, abrangendo a
postulação em juízo relativo à defesa dos direitos,
acompanhamento processual e ajuizamento de ações de
interesse desta municipalidade perante a Comarca de União
da Vitória, Pr., bem como as atividades de consultoria e
assessoria jurídica.
Data da Assinatura:02/01/2008
Contratado: CRISTIANE DALLA COSTA COMERLATO
CPF: 02520476990
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação:03/2006
Número do Contrato ou Aditivo:001/2006
Objeto: Fica aditado a partir de seu vencimento o prazo de
vigência do contrato n.º 001/2006, a partir de seu vencimento
até 31/12/2008, o qual tem por objeto Prestação de serviços
especializados em alimentação e nutrição organizando
cardápios, indicando produtos, conforme às épocas, que
devem entrar na alimentação com nutrientes necessários à
refeições balanceadas; supervisionar todos os serviços de
preparação, acomodação e distribuição da alimentação,
cuidar da limpeza e conservação da cozinha e dos utensílios
e espaços destinados à guarda e conservação dos alimentos
destinados a Pacientes da Fundação Municipal de Saúde
Data da Assinatura:02/01/2008

Contratado: JOÃO MARIA KORPAN
CNPJ: 07699392000178
Modalidade: Convite p/ compras e serviços
Número da Licitação:26/2006
Número do Contrato ou Aditivo:040/2006
Objeto: Fica aditado a partir de seu vencimento o prazo de
vigência do contrato n.º 040/2006, a partir de seu vencimento
até 30/03/2008, o qual tem por objeto a aquisição de gás de
cozinha para ser utilizado no Hospital São Vicente de Paula
no preparo de alimentos a pacientes em internamento
hospitalar.
Data da Assinatura:31/01/2008

