
MUNiCíPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRENCIA N° 002/2022 

ENVELOPE B (PROPOSTA DE PREÇOS) 

PROPONENTE: CLlNICA MEDICA CENTRO TRAUMA L TA 

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO N° 919 

BAIRRO CENTRO - MARECHAL CANDIDO RONDON - CEP 85.960-000 

ABERTURA: 29/06/2022 HORÁRIO: 08:30 HORAS 
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ANEXO VIII CONCORRÊNCIA N° 2/2022 

PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.o 002/2022 - MUNiCíPIO DE MERCEDES 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de 
Preços para eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e 
traumatologia, visando atender munícipes em caráter de urgência/emergência, 
encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. 

A empresa CLlNICA MÉDICA CENTRO TRAUMA L TDA, estabelecida à Rua 
12 de Outubro, n.? 919, Bairro Centro Cidade de Marechal Candido Rondon, Estado 
do Paraná, CNPJ sob n.", 10.680.408/0001-05, apresenta a sua proposta comercial 
relativa a licitação, modalidade ortopedia e traumatologia, n. ° 2/2022, para execução 
de prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, 
visando atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela 
Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme edital de licitação e seus 
anexos, nas seguintes condições: 

a) O valor global da proposta anual é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 
correspondendo a estimativa mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incluída 
todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, 
bem como despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão-de-obra, 
transportes, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras 
despesas incidentes sobre o objeto do presente certame. r 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade 
ortopedia e traumatologia, n.? 2/2022 

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
entrega da presente. 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: faturamento@clinicabortolletto.com.br 

Marechal Candido Rondon, 27 de Junho de 2022. 
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