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SAUDB & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA LTDA
coNTrìA'I'O Drl CONSTn'UIÇAO DE SOCTtrDADtI EMPRESARIA LIMITADA

Pôr' este instrumento particular de contrato de constituição de

sociedacle ernpresária linritada que fazem entre as partes, o Sr.

ANTIONIO IIATIST¡\ DB SIQUEIRA, brasileiro, maior, nascido etn

081(1711974. na ciclade clc Carnpina cla l-agoa, Estado do Paraná,

Soltei¡'o, Méclico. [{esiclente e clonriciliaclo a lìrra Argentina, nn 1083 -
13¿rirro [.uther I(irig - CLrP 85605-380, Frarlcisco I]eltrão, Estado do

Pararrá, portador do CPF 561.950.872-20 e RG no 2006010455396

SSP-CE, MARCELO HBNRIQUE IIATISTA brasileiro, maior,

nasciclo enr 26105/1975, na ciclade de'feodoro Sam¡raio, Estado clo São

Paulo, Casado, pelo lìeginre de Comutrhão Urriversal de Bens, Médico,

residente e clonriciliado a Rua Mato Crosso, no 633, LJairro VilaNova.
CEI' 85605-280, ncl rrrunicípio cle lîrancisco lSeltrão, Estado d<l Pat'aná,

¡rortador do CPIr I tt6.3 13,788-28 e tlG t'f 29.557 .361-2 SSP-SP'

lìesolvern constituir unra sclciedacle empresária Iimitada, que tent

justos e co¡ltratados a seguir:

CLÁUSULA PIìINIEIIìÄ: A Sociedaclcl girará sob o norne em¡:resarial cle SAtiDE & IMAGEM
CLíNICA tVtlOlCR I-I'DA tenclo sua sede enr QUEDAS DO ICLJAÇIJ, Estado clo

Paranri, ¿ì Avenicla'larunrã. n" l63l - Centro - CEP 85460-000'

CLÁUSULA SEGUNDi\: O Ca¡lital Social, suÌrsc|ito e totalmente integralizado, em moeda

corrente nacional lla fbrnra prevista neste oontrato, serzi na im¡rortância de IìS
300.000,00 (trezentos rnil reais) divicliclos cnr 300.000 (trezentas rni[) quotas, sendo

para cacla quota a ec¡uivalôncia cle lì|li 1,00 (um real), que ficanr ¿rs.sim distribrríclas

cntre os sócios:

) - O Sr. ANTONIO IIATIST'A DE SIQUEItIA, subsoreve 150.000 (cento e cinquenta mil)
quotas cle R$ I ,00 (unr real) cada uma. perf,azendo urn lotal de R$ 150.000,00 (cento c cinquenta

niil reais), integralizaclos neste ato etn lnoecla oorrentc clo país.

B) - O Sr. MARCILLO LIIINIìIQUIì IìATIÍìTA, subscreve 150,000 (cento e cinquenta nril)

quotas de lì$ 1.00 (urn leal) cada uma, ¡rert'azcnclo urrr total de lì.$i 150.000,00 (cento e oinquenta

nril reais), integraliz,aclos nesl.e ato cn1 nroeda corrotlte clo paÍs.

CLÁUSULA TEI{C[IllA: A¡lós a constituiçâo e integralização cortstante na cláusula segunda do

presente instrunrcnto do contrato soui¿rl. o Cìa¡:ital Sooial f.tca assinr distribuldo entre

os .socl0s:
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CERTIFICO O REGISTRo EM 0L/03/20L7 L2:36 SOB No 1t12085363
pRorocorJo: 170456757 DE 15/02/2orz. cóoreo or veRrrrcaçÃo
LL7OO779229. NIRE; 41208536373.
seúoe s r!.rÀcEM cr,Í¡¡¡ce ¡oio¡ca r,roa

73 )
_-_*-_ÿ___lrI-l
IJUNTA COMERCIAL I

L DO PÀÂANA ]

\},

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ-GERJAI.

CURITIBÀ, OT/03/20L1
m. empresafacil . pr. gow. br +

À validade deste docwento, se impresso, fica sujeito à eomprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
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SAÚDE & IM,A.GEM CLÍNICA MÉDICA LTDA
CoNTnATo DE coNsTlTulÇÃo DIx SoCIDDADI, nuPnnsÁRIA LIMITADA

sócro VALOR ,^COTAS
50,00rs0.000 150.000,00

150.000,00 50,00¡ s0.000MARCELO FIBNIìI QUB BATISTA
300.000,00 100,00300.000TO'I'AL

ANTONIO BA'I'IS1'A DE SI UtrIIIA

ClÁUSUI-n QUnn:fn: A ativiclacle inicial clesta ernpresa scrá no clia l5 do nrês de Fevereiro de

2017, e terá clLrraçã<l pot'prazo incletermin¿rdo senclo sou exercício fiscal anual de

janeiro a 3 I de clezernbro do ano res¡lectivo,

CLÁUSULA OUINTA: A responsabiliclade de cada sócio nas obrigações assr¡midas pela sociedade

mercantil está restrita ao valol de suas quotas, mas toclos responclenr solidariamente

pela irrtegralização do capital social.

CLÁtiËIJLA_ötiXl'A: A socicclacle renr pôr objetivo meroantil a ativiclade de clínica médica,

serviços cle cliagnóstic<l pol inragenr cotlì Lrso de radiação ionizante, serviços cle

tornografia, serviços de ressonância magnótica, atividades de serviços de

corn¡llenrentaçiio diagnóstica e terapêutica, serviços de diagnóstico ¡lor registro

gráfìoo. ativiclacle nrédica ambulatolial restrita a consultas, atividades de

atenililllento etïì pl'ot1to-socoffo c t¡nidacles hospitalares parâ atendimento a

rrrgôrrcias, ntiviclaclc nréclica anrbulatclri¿rl com recursos para realização do exames

corn¡rlc.llerrtales. ativiclaclc.s clc ¡rrofìssiorrais da nutrição, servìços de diagnóstico por

imagenr selÌl Ltso de lacliaçâo ionizante c ativiclades dc atetrção arnbLrlatorial.

CLÁUSUL,,\ SÉT'IMA: A AcInIin istração da sociedade caberá ao Sr, ANTONIO IìATISTA DE
SIQUEIIIA e ao Sr, MAIìCELO IIENIìIQUE BATIS'IIA, com pocieres e atribu ições de: uso d¿t

lìnna e a representação ativa e passiva, juclicial e extra.ludicial cla sociedade, individualnente,

senclo-lhe erìtl'etallto vedado o scu ernpt'ego so[r quztlc¡uer pt'etexto ou rnoclaliclade, etn opelações ou

negócigs estr¿lthos ao ob.ieto social. ou assunril'se.ia enr fàvor cle qualc'¡rrer clos cltrotistas ou cle

ter.ceiros, brrìtì'ì conl0 ()nct'¿ìf ()u alic¡l¿rr'[lcns inlóveis cla sociedaclc. senl a atttclt'ização do outro sócio.

Parágra[b Único - Pclos serviços ¡rrestaclos à Sociedade, percetrcrãto os sÓcios

Aclnrinistradores, a titulo cle pró-labore, a quantia a ser lÌxada em comum acordo, até

os linrites cle clecluçäo plevista na legislação do hnposto de Renda, a qual será levada

a conta de despesas gerais.

CLÁ SUI,A Ol'l'A\/A: Ao rér'nrino dc cacla c.rcrcício social, etrì 3l clc dezenlbro, os

¿irlnlinisirarlol'es pt'csl.ar'¿-r() ootìtas -iLrstilìcaclas dc sita aclrrrinistlação, procederrdo â

elabor.ação c1o invcntiu'io, clo balanço ¡ratrinr<lnial e do billartço de resultado

econônrico, cabenclo aos sócios, rra ploporção de suas qttclttts, os lucr<¡s rlu perdas

a1:uraclas,

CERTIFICo o REGTSTRo EM 07/03/20]-7 L2:36 SoB No 41208536373
PROTOCOLOT 170456757 DE L5/02/TOLZ. CópreO pn VeR¡r¡CeçÃO:
rI700779229. NIRE: 4]-205536373.
saúpe e IITAGEM cr.Í¡¡¡ca uÉp¡ca ¡,rpa

JUNT¿\ COMÍ RCIÀL
DO PÀR-AI"{A Libertad Bogus

SECRETARIÀ-GEB"AI.
cuRrTrBÀ, oL/03/20L7

m. enpresafacil.pr. gov.br

À ÿalidade deste docmento, se ímpresso, fica sujeito à eomprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
fnfomando seus rêsÞectivos códidos de veríficåcåo ,/
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SAÚDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA LTDA
coNlRATo DE coNsTlTulÇÂo DE SoCIEDADE, nvrpnfsÁluA LIMITADA

CLAUSULA NONA; As quotas da socicclade mercantil são indivisíveis e não poderão ser

trarrsf'eridas <¡u alienadas a clualqLrer título a terceiros, sem o consentinrento unânime

dos denlais sócios. a que'm fica assegurado, em igtraldade de condições e preço,

direito clc ¡lref'erência ¡rara zi sua aquisiçrìo se postas à venda, formalizando, se

realizacla a cessão delas, a alteraçäo cotttratual pertinente.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatlo meses seguintes ao término do exercfcio social, os sócios

deliberarão sobre as contas e desigrrarão u¡n administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSLJLA DIICIMA PRIMAII{Ä: A leunião clos sócios será corrvocada pelos administradores,

conr l0 (dez) cli¿rs cle anteccdênr:ia. nrediarrte expeclição de carta convocatória, com

local, clerta, hora c a ordenl clo dia da reunião, para os endereços que os sócios, para

esse fim, depositarem na sede da sooiedacJe.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: AS dcliberações sociais sorão tomadas etn reurlião dq sócios,

cujo quortrrn de instalação e cle clecisão .será a maioria silnples do capital scloia[, nos

casos cìue a lei não exigir qLlorurll nraior.

Parzigrafo Único - Â socieclade ¡roderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outra depcrrdência, mecliante alteração contratual assinada por todos os sócios,

DECIM,,\ Os sócios poderão, de comum acordo. fixar uma retirada

mensal, a títtrlo de "¡lro lâbore", observadas as disposições regttla¡nentares

pertinentes.

CLÁUSULA DIIçU4A aUARIA: Falecendo ou intelditado qualc¡uer sócio, a soeiedade

oontinLrar¿r suas ativiclades ctlm os hcrcJeilos e sucessores e o incapaz. Não sen do

possívcl ou inexistirrclo interesse destes oLr clo (s) sócio (s) retnanescente (s) o valor

e seus haveres sendo a¡:urado e liquidado corrr base na situação patrirnonial da

sociedacle, à clata lesolução, verificada ent balanço especialmente levantado.

Parágrafb Único - O rresnlo proeeclimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva ent relaçiÍo a seu sócio.

LA DII A Ut Os ¡\clnlinistraciorcs declaratn, sob as penas da lei, cle que não

estão irnpediclos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtucle cle condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena

clue vecle. ainda c¡ure temporariarlrente. o acesso a cargos prlblicos, oLl por crìme

falintental', de prevarieação, peita ou Sutrorno, concussão, peculatO, otl colltra a

econonria pclpular, contrà o sistenra l'inanceir<¡ naoio¡r¿tl, oontra norfflas de defesa da

corrcorrência, contt'zt as t'elações de consrtmo, fé publioa, ou a propriedade.

CERTTFTCO O REGTSTRO Et¿t oL/03/20L7 L2:36 SOB No 41208536373
pRorocor.o: 110456?57 DE L5/O2/2OLZ. CóOreO On VenrrrCeçã,O:
rL1OO779229. NIRE: 41208536373.
seúoe ç TMAcEM c¡,Ír,¡rcÀ ¡.rÉorca ¡,roe
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Libertad Bogus
SECRETÀRIA-GERAI, J p

cuRrTrBÀ, oL/03/20L7
ww. empresafacil. pr. gov. br

À walidade deste docwento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectiwos portais. -,-// ,)y'
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seÚon & IMAcnnn clÍNlca nrÉpIcn LTDA
C9NTRÁ,T9 DE, CONSTITuIÇÃO DB SOCIEDADE f,frlpRnSÄRIA LIMITADA

CIÁUSULA UÉ,Cfivfe SnXfn: Para qualquer siruação não ptevista neste contrato social, fica

eleito o foro e comarqa de Pato Branco, Estado do Paraná, par:a ¡espectiva definição.

E, pôr âssim estârern justos e oontratados, lavram datam e assinam o presente

instrumento parìicular cle conuato social ern (01) uma via de igual teor e fornta, comprometeudo-se

as ¡rartes a cum¡rrirern o exposto en1 toclos os seus tenllos, tanto por si como por seus herdeiros

legais.

Itape.iara D' - Pr,3l de Janeiro de2017.

ANTONI ltA DE SIQUEIRA

grrvlço Olstrllrt dt llåP.Jlru O'O.!tt' Font: (¡g)3626¿213

Rur Fôrnlndo Fcrr¡rl, 613' C.ntro ' lltprlrrâ 0'Oôrtô 'PR

uFvkâ.b4Lnf .t¡üh07, controler 2hl8L'bql'¡R3'
Consulte em http://funarpen oom.br

REcor{HEÇO por VERDADEIRA a(s) frma(s) oe. f[O-!ÿ
tArlSTA OE SIOUEIRA e MARCELO HENRIOUE BATISTA

Oou fé Itãpejara do Oesle - Paraná, 0ô de feverelro de 2017
. l 0:5?. 1 2h t^
Émtesl"eìF;Èa verdaclel 

ç>-
¡,,r";Êafur-j

Tabellã e R\e¡ùtradort
. f i,t àq '\iF.' '.,Þ- .!J'ìi,r ç{' s.'.ìyr,*r Ý!

r_---lnlrt
lruu[À co¡.uncul II oo pnn¡.rux 

I

CERTIFICO O REGISTRO EM Or/03/20]-1 L2t36 SOB N" 41208536373
PROTOCOTO: L10456757 DE L5/02/?OLZ. CóD¡CO oe venrrrCaç.iO:
rL700179229. NrRE: 41208536373.
saúop c TMAcEM cr.Í¡¡¡ca ¡rÉorce r,ror

Libertad Bogus
spcngrÁnre-crne¡

cuRrrrBA, oL/03/2oL7
www . empresafacil . pr . goÿ. br
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À validade deste docwenÈo, sê impresso, f,ica sujeiÈo à comprowaçäo de sua autenticidade nos reap€ctivos portaí



268K

SAÚDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME
pRrMrIRÄ ALTERÄ,ÇÃo uo coNTRATo socIAL - FL 0l

CNPJ No 27.201.135/0001-71
NrRE 41208536373

ANTONIO BATISTA DE SIQUEIRA, brasileiro, maior, nascido em

08107l1974,nacidade de CampinadaLago4 Estado do Paraná, Solteiro,

Médico, Resiclente e domiciliado a Rua Argentina, n" 1083 - Baino

Luther King - CEP 85605-380, Iîrancisco Beltrão, Estado do Paraná,

portridor ¿o Cpp 561.950.872-20 e RG no 2006010455396 SSP-CE,

M¿.nCnlO HENRIqUE BATISTA brasíleiro, maior, nasoido em

2610511975, na oidade de Teodoro Sampaio, Estado do São Paulo,

Casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens,

residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, no 633, Bairro Vi

componentes da sociedade empresarial ltda,

SAÚDtr & IMAGEM CLÍNICA MEDICA

Médico,
la Nova,

S

\\\

CEP 85605-280, no rnturicípio de Francisco Beltrão, Estado do P

portador do CPF 186.313.788-28 e RG no 29.557.361-2 SSP-SP' só

que gira sob o nome

LTDA - ME, com sede

em Quedas do lguaçu, Estado do Paraná, à Avenida Tarumã, no 1631 -

Cenho - CEP 85460-000, inscrita no CNPJ N" 27.201.135/0001-71, com

Contrato Social arquivado na Junta Comeroial do Paraná sob no

41208536373, por despacho da sessäo de um de março de dois mil e

dezessete, resolvem alterar o Conhato Social, conforme cláusulas

condições a seguir:

I

CLÁUSLJLA P.RIMEIRA: Ficam retif,rcados os dados pessoais do sócio MARCELO
IIENRIQUE BATISTA, onde constou erradamente no contrato social original,

registrado na Junta Comercial sob no 412}8fi6373., por despacho da ses-são de um

de março de dois mil e dqzessete, onde lia-Se, brasileiro, maior, nascido em

2610511975, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado do São Paulo, Casado, pelo

Regirne de Comunhão Universal de Bens, Médico, residente e domiciliado a Rua

Mato Grosso, no 633, Bairro Vila Nova, CEP 85605-280, no nrunicípio de Francisco

Beltrão, Estado do Paraná, portador do CPF 186.313,788-28 e RG no 29.557.361-2

SSP-SP, leia-se, brasileiro, rnaior, nascido em 2610511975, na cidade de Teodoro

Sampaio, Estado do São Paulo, Casado, pelo Regime de Comunhão Parcial de

Bens, Médico, residente e domioiliado a Rua. Mato Grosso, ne 633, Baino Vila
Nova, CEP 85605-280, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná,

portador do CPF I 86.313.788-28 e RG no 29.557 .361-2 SSP-SP.

CERTIFTCo o REGISTRo EM 2O/06/20t7 13:58 soB No 20L72223296
pRorocor.o: L72223296 DE Lg/05/zO:-Z. CóprCO oe vrnrrrCeç.ÉO:
L77022AO152. NIRE: 41208536373.
saúpn c TMAcEM cr,iwrce ¡¡Éprc¡ LTDA - ME

Libêrtad Bogus
sscRrrÁRra-cpRÀf.

cuRrrrBÀ,20/06/2oL7
ww . empresafacil . pr . gow. br

v__u__l-'fl
lruNtn co¡¡tecrnt. I

| - qç-l+s¡r¡ l l
impresso, fica sujeito à comprovaçåo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Infgrmando 9eu9 regpectÍvqs códigog de verif,icaçåg
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À validade deste docmento, se
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S¿,ÚUN & IMAGEM CLÍNICA MÉDTCA LTDA - ME
pRTMETRA ALTERnÇÃo Do coNTRATo socIAL - FL 02

CNPJ No 27.201.135/0001-71
NIRE 41208536373

çf.ÁUSUt ¿SpeUUp¿: Altera-se o rarno de atividade da empresa, passando a ser atividade

médica ambulatorial restrita a consultas, atividades de atendimento em pronto-

socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, atividade médica

ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, atividades

de profissionais da nutrição, serviços de diagnóstico por imagem sem uso de

radiação ionizante, exceto ressonância rnagnética e atividades de atenção

ambulatorial.

CLÁUSULA TERCEIRA: As Cláusulas e conclições estabelecidas em atos já arquivados o que

não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam enr

vrgor

qualquer situação não previSta neste contrato social, fica eleito o foro

e oomarca de Pato Btanco, Estado do Paraná, para respectiva definição,

Itapejara D' Oeste -Pr,29 de Maio de2017 .

CLÁUSULA OUARTA: Pa¡a

o-.üßL*
;i\
/i

áì ANTONIO QUEIRA a BATISTA

CERTTFICo o REGISTRo E,vt 20/06/20L? 13:58 soB No 20!72223296
pRorocor.o: 172223296 DE L9/05/2OLZ. cóorcO pe vER¡r¡cAçÃo:
LL102250752. NIREr 41208536373.
s¡úoe e TMAcEM c¡.ix¡ca uÉo¡ce LTDA - ME

Libe¡tèd Bogus
s¡cnsrÁRrl-enRÀr

cuRrTrBÀ,20/o6/2oL7
m. empresaf aciJ- . pr. gov. br

V

JUNTA COMERCIAL
OO P^RAFTA' l

À walidade deEts docmento, se impresso, fica sujeiÈo à comprowaçåo de sua autenticidade nos respectivoa poltais

I
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selo: h zXUUM.u2dNT - o
consulte o em

Reconheço corno
SIQUEIRA clo clue d fs, Ern

Fra

de: AlÝTOl\¡¡o 8AT¡STA DE

de Verdade

12 deJunho de 20L7

Escrevente

Reconneço e nmð por VERoADEIRA de MARCELO HENRIûUe
EATTSTA 227ð6.

Oou fê.
SALTO DO LONTRA 13 dE

Em Te6lemunhB

L pw

Tãþellao e Oflclal de Prote6'lo6
com¡rca de salto d0 Lodra. Patrnä

Selo N": 4TWI0.gMosY.frlpPjx Conrole: VAJJr:hF8S
Consulte s selo em htp:Nunamen.cor¡.þr

gkut¡ ù t 
<.,.

Nitrcto A. ý'cro,,etv
TAB EI IÅ ù

S,Ai¡DRT LUIZ LÂSTA
Adrnir Verone t¿
TA8ÊLlÁ.0 su35r.

CQmarca ue

Salto do Lontrc

CERTIFICo O REGISTRo Etq 20/06/20L? 13:58 soB No ZOL72Z23Z,6
PROTOCOLO: L72223296 DE r9/05/20L2. CóOICO or venrrrcaç.ão:
LL7O228O752. NIRE: 412085363?3.
srúon ¿ TMAcEM cr.i¡¡¡c¡, ¡,rÉorcl r.TDÀ - ME

Libêrtad Bogus
sscnrt¡inre-e¡n¡¡.

cuRrrrBA,20/o6/20]-7
m. empresafåci1 , pr . gov. br

dã

\),

JUNTÀtoCOr\,{ERCIAL
fiÀFÁNA p

I
+

Ø: irä,:,' i,';"; ;:' I r l:ìl I i "'

'À validade deste docwento, se impresso, fica sujeito à comprovaçåo d.e sua autênticidade nos ¡espectívos portais
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TRANSFONVAçÃ.O DE SOCIEDADE EMPRESÁ,RIA LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITAIIA-ËTRËLÍ - FL Oi

SEGUNDA ALTERAçÄO CO¡¡TRATUAL
SAÚDE & IMAGEM cLfNIcA MÉDIcA LTDA

CNPJ N" 27.20r.135/0001-71

ANTONIO BATISTA DE SIQUEIRA, brasileiro, maior, nascido
em 08/07/1974, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do
Paraná, Solteiro, Médico, Residente e domicíliado a Rua
Argentina, no 1083 - Bairro Luther King - CEP 85605-380,
Francisco Beltrao, Estado do Paranâ, portador do CPF
561.950.872-?0 e RG no 2006010455396 SSP-CE, MARCELO
HENRIQUE BATISTA brasileiro, maior, nascido em ?61O511975,
na cidade de Teodoro Sampaio, Estado do São Paulo, Casado,
pelo Regime de Comunhâo Parcial de Bens, Médico, residente e
domiciliado a Rua Mato Grosso, no 633, Bairro Vila Nova, CEP
85605-280, no municfpio de Francisco Belträo, Estado do
Paraná, portador do cPF 186.313.788-28 e RG no 29,557.361-2
SSP-SP, sócios componentes da sociedade empresarial ltda, que
gira sob o nome de SAIIDE & TMAGEM CLÍN|CA MÉD|CA
LTDA, com sede em Quedas do lguaçu, Estado do Paraná, à
Avenida Tarumä, no 1631 - Centro - CEP 85460-000, ínscrita no
CNPJ N' 27.201.135/0001-71, com Contrato Social arquivado
Junta Comercial do Paraná sob n' 41208536373, por despac
da sessão de 01 lo3l2o17 e última alteração contratual registrada
na Junta Comercial do Paranâ sob no 20172223296, em
2010612017, resolvem, na melhor forma de direito e em consoante
a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A
da Lei n" 10406/02 e em conformidade com a Lei 12,44112011,
alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme
cláusulas e condiçÖes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: O sÓcio ANTONIO BATISTA DE SIQUEIRA, retira-se da
sociedade, vendendo e transferindo suas 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) para a sÓcia ingressante sra. KELLY ARAUJO DOS SANTOS, brasileira, maior ,

solteira, nascida na cidade de Salvador, Estado de Bahia, em 0710v11983, inscrita no
Cadastro de Pessoas Ffsicas do Ministério da Fazenda sob no 010.190,615-37 portadora
da cédula de identidade Civil Reqistro geral sob n" 0846640376 SSP/BA, expedida em
2910612004 e tttulo de eleitor sob no100956470558, data da emissão 2SlO4l2OO2,
residente e domiciliada na cidade de Francisco Belträo, Estado do Paraná, à Rua Minas
Gerais, no1432, CEP 85601-060, Bairro Alvorada, a qual efetua o pagamento das quotas
adquiridas neste ato, em moeda corrente nacional. O sócio cedente e o cessionário däo,
neste ato, a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitaçäo pelas quotas ora
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE ETIPRESÁRIA LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.EIRELI - FL 02

sEcuNDA ALTERAçÃo co¡¡rnRrun¡.
SAIjDE & TMAGEM cLfNIcA MÉDIcA LTDA

CNPJ N" 27.201.135/0001-71

cedidas e transferidas, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo, sob
qualquer tftulo ou pretexto.

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio MARCELO HENRIQUE BATISTA, retira-se da
sociedade, vendendo e transferindo suas 150.000 (cento e cinquenta rnil) quotas de R$
1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) para a sócia ingressante Sra, KELLY ARAUJO DOS SANTOS, acima qualificada, a
qual efetua o pagamento das quotas adquiridas neste ato, em moeda corrente nacional. O
sócio cedente e o cessionário däo, neste ato, a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e
irretratável quitaçåo pelas quotas ora cedidas e transferidas, para nada mais reclamarem
uns dos outros, a qualquer tempo, sob qualquer fitulo ou pretexto.

CLAUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração contratual, o Capital
social da empresa, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica assim
disrrib do:

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio nas obrigaÇÕes assumidas pela
sociedade mercantil está restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA: A Administraçäo da sociedade caberá a Sra. KELLY ARAUJO
DOS SANTOS, com poderes e atr¡brriçÖes de: uso da firma e a representaçäo ativa e
passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, individualmente, sendo-lhe entretanto
vedado o seu emprego sob qualquer pretelrto ou modalidade, em operaçÕes ou negócios
estranhos ao objeto social, ou assumir seja em I'avor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorizaçäo do
outro sócio.

Parágrafo Único - Pelos serviços prestados à Sociedade, perceberão os
sócios Administradores, a tttulo de pró-labore, a quant¡a a ser fixada em
comum acordo, até os limites de deduçäo prevista na legislação do lmposto
de Renda, a qualserá levada a conta de despesas gerais.

CLAUSULA SEXTA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que näo está
impedida de exercer a administraçäo da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenaÇâo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela,

cERTrFIco o REGISTRo Et"t 02/04/2OLB 13:32 SoB N' 4160068854
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SÓC¡O COTAS VALOR %
KELLY ARAUJO DOS SANTOS 300.000 300.000,00 100,00
TOTAL 300.000 300.000,00 1ü);00
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INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, passando a denominaçäo de
sALlDE & ¡MAGEM CLfNlcA MÉDlcA - EtRELt, com sub-roþaçao de todos os direitos e
obrigaçoes pertinentes,

TRANSFORMAÇÃo DE SoCIEDADE EMPRE,S.4,RIA LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABTLIDADE LIMITADA-EIRELI - FL 03

SEGUNDA ALTERAçA,O COnrnArUer,
SATJDE & IMAGEM cLfNIcA MÉDIcA LTDA

CNPJ N" 27.201.1 35/000r-71

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos prlblicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussäo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as relaçÖes de
consumo, fé ptiblica, ou a propriedade,

CLAUSULA SÉTlMAl Fica transformada esta Sociedade Lirnitada em EMPRESA

CLAUSULA OITAVA: O acervo dessa empresa no
mil) quotas

valor de R$ 300.000,00 (trezentos rnil
reais), divididos em 300.000 (trezentas no valor nominal de R$ 1,00 (um ¡'ea
cada uma, passa a constituir o capital da Eireli mencionada na cláusula anterior.

CLAUSULA NONA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da
referida ElRELl, com o.teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO
SAI]DE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA - EIRELI

CNPJ N" 27.201.135/0001 -71

KELLY ARAUJO DOS SANTOS, brasileira, maior, solteira,
nascida na cidade de Salvador, Estado de Bahia, em 07i07/1983,
inscrita no Cadastro de Pessoas Ffsicas clo Mini$ério da
Fazenda sob no 010.1 90.61 5-37 portadora da cédula de
identidade Civil Registro geral sob n' 0846640376 SSP/BA,
expedida em 2910612004 e tftulo de eleitor sob no100956470558,
data da emissäo 2510412002, residente e domiciliada na cidade
de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, à Rua Minas Gerais,
no1432, CEP 85601-060, Bairro Alvorada, na condição de titular
da Empresa lndividual de Responsab-ilidade Limítada-ElRELl,
que gira sob o nome de SAúDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA -
EfRELl, inscrita no CNPJ sob n.o 27.201.135/0001-71, com sede
na cidade de Quedas do lguaçu, Estado do Paraná, à Avenida
Tarumã, no 1631 - Centro - CEP 85460-000, resolve, na melhor
forma de direito e em consoante a faculdade prevista no

W

JUNTA
DO

COMERCIAL
PÀRANÄ

cERTIFIco o REGISTRo E,t 02/04/2OL8 13:32 soB No 41600688546
PROTOCOTTO: 181112523 DE L3/03/?OLA, CóO¡GO OU VenrrrcaçÁo:
11801162802. NrREr 41600688546.
seúpp s TMAcEM c¡.ir.lrct ¡aÉo¡ct - ETRELT

IJibeEtad Bogus
sncn¡rÁnra-enn¡l

CURITIBÀ, 02/OA/20L8
m . enpresafacil . pr . gov. br

II
Þ

p

À validade deste docñento, se impresso, fica sujeito À comprowaçåo d€ sua autenticiclad€ nos r€apecÈivos portais



27t'ß

TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁ.RTA LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI - FL 04

sEcuNDA ALTERAçÄo cor.IrRATUAL
SAIJDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA LTDA

CNPJ N' 27 .201.735/000I-71

parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nn 10406/02 e em
conformidade com a Lei 12,44112011, resolve constituir uma
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
ElRELI, inscrita no CNPJ sob no 27.201,135/0001-71, que
passará a reger-se pelo que está cont¡do nas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa constitufda sob a forma de EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELI, corn sub-rogação de todos os direitos e
obrigaçÖes pertinentes, girará sob o nome de SAIIDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA -
ElRELI, inscrita no CNPJ sob n.o 27.201,135i0001-71, com sede na cidade de Quedas do
lguaçu, Estado do Paraná, à Avenida Tarumä, no 1631 - Centro - CEP 85460-000, que é
seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais e
qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 2017
e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

É garantida a continuidade da pessoa jurfdica diante do impedimento por força maior ou
impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada pa,a
atender uma nova situaçäo.

cLAusuLA TERCEIRA - O objeto da EIRELI será: atividade médica ambularorial restrita
a consultas, atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalar:es para
atendirnento a urgências, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
exames complementares, atividades de profissionais da nutriçã0, serviços de diagnóstico
por intagem senl uso de radiação ionizante, exceto ressonância rnagnética e atividades de
atenÇäo ambulatorial.

#"

cLAusuLA QUARTA - A empresa se enquadra na condição de MlcRo EMPRESA,
conforme LC 123/2006,

CLÁUSULA QUINTA - O capital da EIRELI na importåncia de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) dividido em 300,000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real
cada uma), o qual está totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do Pafs,

TITULAR COTAS CAPITAL R$ %
KELLY ARAUJO DOS SANTOS 300,000 300.000,00 100.00
TOTAL 300.000 300.000r00 100,00

CERTTFICo o REcIsrRo EM 02/04/20]-8 13:32 SoB No 4160068854
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI - FL 05

SEGUNDA ALTERAçÃ.o coNTRATUAL
SAÚDE & II\,IAGEM CLÍNICA MÉDICA LTDA

CNPJ N" 27.201.135/000r-71

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capiral integralizado da
empresa que será regida pelo regime jurfdico da empresa Limitada e supletivamente pela
lei da Sociedade Anônima,

cLAusuLA SÉTIMA - A administraçäo da EIREL| caberá a ritular KELLY ARAUJO DOS
SANTOS, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuiçÖes, a
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta ElRELI, sendo a
responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a tltulo de "pró-labore",
observadas as disposiçÖes regulamentares pert¡nentes,

Parágrafo Segundo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, const¡tuir
procuradores em nome da ElRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato,
os atos e operaçÖes que poderäo praticar e a duraçäo do mandato; que no caso de
mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA - O término de cada exercfcio social será encerrado em 31 de
dezembro do ano civil, com a apuraçäo do balanço patrimonial e resultado econÖmico do
ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas,

CLAUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da ElRELl, a empresa cont¡nuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Näo sendo possfvel ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
l'ìa situação patrimonial da ernpresa, à data da resoluçáo, veril'icada em balanço
especialmente levantado,

Parágrafo únigo: O mesmo procedimento será adotado ern outros casos em que a
EIRELI se resolva em relaçäo a seu titular.

CLAUSULA DÉCIMA - A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por
lei especial, e nem condenada ou qL¡e se enconra sob os efeitos de condendçao, què a
profba de exercer a administraçâo desta ElRELl, bem como não está impedida, ou em
virtude de condenaçao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de
prevaricaçäo, peíta ou suborno, concussäo, peculato, ou contra a economia popular,
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TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.EIRELI - FL 06

SEGUNDA ALTERAçAO CONTRATUAL
seúnn & rMAcEru crfrurca uÉucA LTDA

CNPJ N" 27.201.135/0001-71

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as
relaçÕes de consumo, fé priblica ou a propriedade. (Artigol ,011, S 10, cctzooz).

clAusulA DÉclMA PRIMEIRA - Declara a tirular da EtRELt , para os devidos fins e
efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa
jurfdica dessa modalidade.

çLÁUSULA DÉclMA, SEGUNDA - A ritular elege o Fo¡.o da Comarca de pato Branco,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o
exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçÖes iesultante's desté contr'ato.

E por estarem assim justos e decididos, lavram, datam e assinam o presente instrumento
de Ato Constitutivo de Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada ElRELl,
elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao
registro e arquivamento na Junta comercial do Estado do paraná, obrigando-se fielmente
pÖr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus

Itapejara D'Oeste - Pr, 02 de
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LY O DOS SANTOS
CPF: 010.190.615-37
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CERTIFICO O REGTSTRo ¡lr,, OZ/,O4/.20L8 13:.32 SOB N. 416O06gg546
iüi!Î313;, i'ii#:' i,?i, ¡ 

i t o i'ti oiä .'ËéËíoð"Ë" vunrricÃçrõ, -
sÀuDE e rMÀcEM c¡Í¡r¡cl ¡,lcóiõÄ-l ETRELT

Lfbert,ad BoquB
spcnsrÁn¡¡_ cËn¡¡,

cuRxrrBÀ. 02/04/20L8
ww. empresafac:ll pr . gov. br l
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE EMFRESÁ*IA LIMITADA PARA EMPRESATNDT'TDUAL^D_ER'SnonrsauliöAdîiüiiÅio_"r*"Lr_FL0z

'oo"iäLiHååiffi nçî,?"tlimmtr"- 
E'¿ v 6

CNPJ N" 2?.20r.135/000I_7r

i;llffi¿1äiiïlËîåftã:a 
nada mais recramarem uns dos ourros, a quarquer rempo, sob

cl-Ausuu sEctJtuon: o sócio MARGELO HENR|QUE BATtsrA, rerira-se dasociedade, vendendìEansrerìñãõ suas 1so,oóo i;;rd , cinquenra mit) quoras de R$1,00 (um rear) cada y1?rr_gd4ñq_yr totar de Èlìs9qoo,00 (cento ô Ëinquenta mirreais) para a sócia ingressánte sra, KELLv Ànnïlòbot snruros, acima quarificada, aqual efetua o pagameito das quotas àoquirio;r-ñ;t" ãtã, "r moeda corrente nacionar, osoc¡o cedente e o cessionário dão, neste ato, a mais ãmpta, rasa, gerar, irrevogáver eirretratável quitaçåo p.etas qioìut-*'cedidas ó transreriäär, pu* nada mais reclamaremuns dos ourros, a quåtquer tempJ, sol qralquãitrt,ìoä ir.t.*to,
clAusuln rEncg[nR: Em decorrência.da presente arteraçåo contratuar, o capitar
;lrïririoX,empresa. 

tõiãmenre intégrarizadó-.ñi;-óä;, corrente nacionar, rica assim

ffi ô#ii:ff'îileËtå;:';såx'?ifl lî','.Ì:î,å:h,ï,â:îy,,:passiva' judicial e e-xtrajudicial 
-ài-sóc¡eoaoe, 

iñclivioualmente, sändo-lhe entretantovedado o seu emplego són quarquðr pretexto ou modaridade, em operaÇÕes ou negóciosestranhos ao objeto õocial, ou aåsrttìi¡ seja .r r."ãr o'å qualquer dos quotistas ou de
:ffi:':%?,j:m 

como onerar ou arienar oené imoveir'ã; ;.ËJá¿;;,;ä"r=ä,ltor¡zaçao oo
Parágrafo Único - Pelos s.erviços prestados à Sociedade, perceberão ossÓcios Administradores, a.. tftulo or þro"iãoãr., u quantia a ser fixada emcomum acordo, até os tille_s_09 dedir.çao prevista riã r"éËrãcãõ oo lmpostode Renda, a quarserá revada a conra ãäì.!þutus gerais.

cLAusuLA sExTÆ, A Administradora declara, sob as penas da lei, de que näo estáimpedida de exercer a aom¡nistruó¿lãuäå#;.;i;'i.[#'rciar, ou emirtude de condenaçäo crimin"r, óu poiiJäi.onuurem sob os efeitos dera,

GLAusuu QunRIn: A-responsabilidade de cada sócio nas obrígaçoes assumidas pelasociedade mercantil está réstrita 
-aô 

valor oe suas 
-quotas, 

rñas todos responcremsotidariamente pela integratizãtåôì" *pi.iroð¡ur.ruqJ 
y w

CERTIFICO O REGTSTRO Er,1 02/.04/.20L8 !3:,32 soB N. 41500688546
ïl;i:î;l3å, :'*i#:' i,?ä. å 

i t ó i'táótít .-ËðËí nå"i" vrnrrrcrç.rõ, -

sAUDE e rMÀcEM c¡Í¡¡¡c¡ ¡rÉóiõi-_ ErRErr
IJlbert,ad Bogug

s¡cR¡tÁn¡e_ csRÀr,
CURTETBÀ, 02/O4/201,8

ww , empre aa f ac i J' pr . gov, br

I 
t\L

SÓCIO COTAS VALOR %LL AY oRAUJ DOS
300, 300 1 00,AL
300. 1

JUNTA
DO

Ø
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TRANSFORMAçÃ,O DE SOCTEDAD! EMPRESÁ.RIA LIMITADA PARA EMPRESAINDIVIDÜAL DE nnspoÑúiItIDADEîiüi"aoo-",*ELI 
- FL OgsEcuNDA ALTERAçÄo coñrneruAt,seúon & rMAcBvr õi-tñicã n¿rr'uca LTDA

CNPJ N. 2?.201.r3t/a00t-vt

a pena que vede' ainda que temporariamente, o acesso a cargos prJblicos,0u por crime farimentar,'de prevaruìaã, ãå¡ä-ãi-Ëro"r"få) .on.rrr.o,pecurato, ou contra a econb-mia podrrur, contra o sÍstema financeironacional, contra normas ce defeiã iu [ãñ.o"ência, .onirâäi reraç6es deconsumo, fé prfblica, ou a propriedade.

,jiî,ï8'l¡,ff 
irå'Jî 

js,ï?1ffi 
.$i5,0?,f#.,F,ili;i5'.å

;,îirn$.'i.iî.:il":rtruicn r'rtîöÀ ' ernelr, com sur-rosaçao de todos òs dire*os e

Ct-A!.lsp¡-n onnvn: o
rea¡s), divididos em gOo.

acervo dessa empresa no
mil) quoras

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil000 (trezentas no valor nominal cie R$ 1,00 (umcad uma, passa a constituir o capital da Eireli mencionada na cláusula anterior.
a

ffij.ffi,:äïí.|.Î''aatranscreVer,naintegra,oatoconstitutivoda

. ATO CONSTITUTIVO
snúoe & TMAGEM cur,¡rdÀ niËó¡ca . ETRELT

CNPJ N. 27.201.135too01 -7 1

W

KELLY ARAUJO .DgS SANTOS, brasileira, maior, sotteira,nascida na cidade de Sarvador, Estado de Bahia, ", óilozlrsos,inscrita no cadastro de pessoai-lisicas cro Ministério daFazenda sob no OlO.tSO.O1S-Si portadora da céduta deídenrídade civir Rggltlo geral iob no 08466q0ãzo 
-sbp/BA,

expedida em 29t06t2boq e iiirro o" áeiror sob no100956470558,dara da emissäo 25ro4r2002, ,.es¡Oentà e domiciriada na cidadede Francisco Bert'ao, Estado aã Þãiäna; à Rua Minas Ge'ais,no143z, cEp Bs6o1-060, Bairro Rtvórãoa, nu ãónoiiñ; rirurarda Empresa rndrviduar !ç.-Bqrponião¡riouo, Limítada-ErRELr,
gy:_g.ira sob o nome de sArlDE b, rrr¡Àc'n¡ crir,riöÃïEiicï.EtRELr, inscrira no cNpJ soo n."-ei.äoi ,r ssloO al il- ,'åäm seoena cidade de euedas do lgrraçu, Estado oo paiana,'a-äveniOa
Tarumã, no'!631 - cenrro _- cËp' eta6o_ooo,,,.loiuã, -nã'metnor
forma de direito e em consoanre a raðLuã0"'-iräîi*u no

cERTrFrco o REGTSTRO EM O2/.04/20L8 13:32 soB N. 41600688546
ïi;iîi;å;å, i,ilå3:, i,?ä, å 

ã t o i?àóiá .-ËoËínõ"i" vunr rió.içrõ, 
_

sÀuDE & rMÀcEM c¡,Í¡l¡c¡ l¡Éo¡c¡-_ ErRErJr

IJiberÈad Boqug
sscne¡Ánr.À- cËRÀ¡

cuRITrBÀ, 02/04/20L8
ww. empreaafacil. pr. goÿ. br
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE XMPRES.4RI^ LIMITADA PARA EMPRESAINDIVIDUAL D]qRESPONTSABNMAUO r_rN¡irÀöN.NrNrLI - FL 04

'",r,:È'å"ilüååHünçfr?.*uffiîälîäf 

¡Ju{'}

CNPJ N" 27 .20t.135/000 1-7r

parágrafo único, do 1033 e 980-A da Lei nn 1 0406/02 e em
artigo
a Leiconformidade com 12.44112011, resolve constituir umaEMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD E LIMITADA _ElRELl, inscrita no CNPJ sob no 27.201.13 5/0001-71,quepassará a reger_se pelo que está contido nas cláusul as a seguir:

ffi î^îl ?ffiî': l', $'Ëlî: å.,'ig?Igçqogt perrinenres, girará ,ooî nome de SAIIDElRELt, inscrira no CN pJ" s on ü ái.zôr . I sslooor _z r,lguaçu, Estado do paraná, f nu.ñ¡Oäiarumä, no 163seu,domicilio, podenclo, u quuiqräi'Ërpo, a critério dequalquer parte do terrirório hacibnã1. 
- '

a forma de EMPRESA IND IVIDUAL
sub-rogação de tsdos os direitos e
E & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA .
com sede na ciciade cje Quedas do

1 - Centro - CEp 85460 que é-000,

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa iniciou suas atividades em l0 de fevereiro de 2017e seu prazo de duraçåo é por tempo indeterm¡naOõ. ---

É garantida a continuídade da pessoa iurfdica diante do impedimento por força maior ou
#,.i{ffå,:j|tr9;;fl?äîï Éffi;ãñ,ä o o titu ra i òãi* äo' u ã'n óiäi J ã.i ä rt.'uoa pa ra

CLAUSULA TERCEIRA - O obje,to da EIRELI será: arividade médica ambulatorial restritaa consultas' atividades de ut.'io¡r*tqér r"r;;l;:;ä;ro e unidacles hospirarares paraatendimento a urgências, atividadé tàoi.u u*oriãtõ¡ãi.or recursos para rearizaçäo deexames comptementares, arividades de profissionãii oi iutriçao, ,.ñ¡ðð.1ä diaEnósilco
åili:Xt;,lirtt#;i o* racJiação ionizanie, exceto ressònancíu ,nugneri* e-äuv¡oã.ies oe

ffi-AempresaseenquadranacondiçãodeMlCRoEMPRESA,

'[iL:åãîirïi;3JägH'ij,5,i:#f; .1ît'å3,îiJ,,,ü,?:iìcada uma)' o qual está totalm.Ài" troi.rito ô ñéEãrËd;, em moeda corrente do pafs,

seu titular, abrir ou fechar filiais e

cERTXFrco o REGISTRo EM O2/.04/.20L8 13¡32 soB N. 41600688546

iüö!i8åSå, f i,*3:' ;,?ä. äi 
t ó i'täóiå'' ååiÍnå";" vunrrióÀfÀõ, -

sÀuDE e rMÀoEM c¡Í¡¡¡ce r¡toiõi-_ ErRErJr

Iriþer!,ad Bogu6
s¡cnsr.in¡¡_ oBRÀ¡

cuRrTrBÀ, 02/04/20L8
rvnv. empreeaf,acfl.pr, gov. br

#"

q

tt

TITULAR COTAS CAPITAL R$ o/o
ARAUJYELL o SANTDOS os 300 300,0 100AL

30 300 1

COMERCIAL
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TRANSFORMAÇÄg DB SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPdÑSNãIT,MAON irltirîîA-EIRELI - FL 05

'"o"'f åilüåårff ät*1"¿iîimrutïì,i-õLUÐ
CNPJ N" 27.201.135/000r-7r

cLAusuLA sEXrê '. A responsabilidade do titular é límitada. ao. capirar integrarizado da
,'#ååi3.Ëå;3'ilåfli*ipetb resimálriro¡ã" ä;p'äa Limitada e suprerivamenre pera

ffi .:,1ïjïI#r'l{i,if L"ffi ::j'åeîi'å'5f,i.îå#,âlidfl g":representação ativa. e passiva, .¡loi.iui ã eitã¡îjiciar, desra ErRELr, sendo arespo n sa bi r ida de do titu ra r h m ira õ róiãËìîå r i n,, õ..'i i?äiål
P'arágrafo Primeirq^-.-o titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de ,,pró-labore,,,observada s as dispos içoer regriará nìu r., pertinentes.

Parágrqfo Segundg'Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,procuradores em nome da ErREl[ãeu.nao i;Ëpåäädo no insrrumento deos atos e operaçÖe: que pooerao-piaticar 
", ãüiæåä do mandato, que noma ndato judiciat, poderá r.i poipiãzã' inoeterminado.

constituir
mandato,
caso de

ffi'cLAusuLA olrAVA - o término de cada exercfcio social será encerrado em 31 dedezembro do ano civil' 9om u upriuøo-.qg 
9rþròð lãtriÀonirr e resurrado econômico doano fiscal, cabendo ao titular, or'l;.;o; ou perdas apuradas.

cLAusuLA NONA ' Falecendo ou interditado o títular da ElRELl, a empresa continuarásuas atividades com.os herdeirói,"sucessores e o incapaz. Não señdo possfvet ouinexistindo interesse oestes,-o väroiou seus haverer räia uprrado e liquidado com base
!3ori:ffå;,r0,:i#irîå1 o' 

"'piuiu, à data cri iesòrucao, veriricàda em baranço

Ë,* 
"i å,ïij.ojffîfl1ffi:to será adotado em ourros casos em que a

gtÁusuLA DÉclMA - A titular declara sob as penas da lei,-que não está impedida, portei especial' e nem co$gngoa o-, aui se encontra sob os efeitos o"-.á"ã""ação, que aprofba de exercer a-administtucáo-ããrta ErRELr, oèr ðòro näo está impedida, ou emvirtude de conden.Tg^irjlàt.J;p.; se enconrrar sob os efeiros dera, a iena que vede,ainda que temporariamente, 'o atesso a cargos p.ibricos ou crime farimentar, deprevarícação, peíta ou suboino, ðòñãrt.ao, peËuratð,-ó, contra a economia popurar,

cERrIFIco o REorsrRo Ey 
9?/,9!/.?9LB 13:32 soB N" 4l.6oo68ss46

iryi!i:å8;, i'ii*|:' i,åå. å 

i t ó â'tãóiá ."Ëôiínã"3" vunrrr óiçãõ, 
-

sÀuDE & rMÀcEM cr.Í¡¡¡ce Mõiä': ErRErJr

r.IberCad BoguB
s¡cRptÁnre_ c¡n¡¡,

\1,

cuRrrrBA, 02/04/20L8
wrry. empresaf acil.pr. gov. br

,*---lr_--.l-Y-l
¡.tUl.ttl, CO,,'tenCtlr II DO PARÄNÄ I

- I



TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE 
TryFTTSÁRIA LIMITAUE PANE EMPRESAINDTVIDUAL DE RESPOÑSãNP¡?$DE 

''üiIäöE.EIRELI - 
FL 06

'".io"'LìHå-ååträ1fi'?"'f ilä#äå';;-rLU6
CNPJ N" 27.20I.r35/000r-71

283 (

\l,

contra' o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa rr_e concorrência, contra asrelaçoes de consumo, ie p,:¡iËää, å propr¡uouoälrnit¡-gãì.or.r, s 
.ro, cctzooz).

, *3ïi?I:;.'t1ï.',ifi:iï,.5.åilås;"lfiå3;.:

â, 
i Fiï: îiti üiili.ïffi :ä îi 13å% ï: äîexercrcio e o cumprímenro ooi¡irrñolä o,brigacou; å;rii;;res desre conrraro.

pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo ern todos os seus termos

Ita pejara D'Oeste - pr, 02 de F

ANTONIO
CPF

IRA

E por estarem assim justos e decididos, lavramde Ato Constitutivo de Em
elaborado em Via tlnica,
registro e arquivamento na Junta comercial do

, datam e assinam o presente instrumentopresa lndividual de Responsabil idade Lim itada EtRELt,para que valha na melhor forma do direíto, sendo destinada a0Estado do Paranâ:, obrÍgando -se fielmente

18.

MARC EN TA
186.31

DOS SANTOSY
cPF: 010.190.61S-37

CERTIFICO O REGISTRO F]tr O2-/,04/.2OLB L3:32 SOB N" 41600688546
Ïryi!i?l8;, i'iiå3:'i,?ä,åi Ãi'täótå . 

'Ëåiínå'5" venrrrèiçrõ , 
-

sÀuDE & TMAGEM c¡.Í¡¡¡c¡ MÉDiA-: ETRELT

IJfberEad Boqug
secn¡rÁnr¡_ oÉRÀr,cuRrrrBÀ, 02/04/2oJ.B

www. €ûrpreaaf acil . pr. gov. br
J
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¡luvll coMe ncnr I
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I(ELL' ARAUJO DOS SÂNT.OS, brasileira, maior, empresária,sorreifa, nascicra na cic,acre cre 
. 
saivacror, Èrïnio" a, Bahia, em07/07/rgg3, inscrira 

^o 
cacrasrro cre pessoas r.iriädo Ministé¡.io daIl'azerrda sob r" 0.r0.i90-6r5-37 portadora da 

"éd;Ë;; idenridade civirI{cgistro gct'al soh n" 08466¿t0gif, SSp¡Bn, 
"--p.,jil;; m 29/06/2004 etírr¡lo de ereiror sotr nor00g5647055g, craïa ,i*1"ìì*a" zs/04r2002,resiclente e donrioiri¿rcra .a cicracre de Francisco-gàin.ao, Estado doParârrá, ¿ì RL¡a Minas ceraís, nor432, cEp g560i-oaõ, bui,ro Arvorarcra,na oondição 

,cre..titurar da Ernpresa Indívícruar cre ResponsabiricracreLimitada - Ëll*El-I,_que gira ,åU o nome cte s¿únn, & IMAGEMCLÍNIcÂ ivrÉucÅ _" niñbu, i'scrira ,o- 
-CNpJ 

so6 .o27'20r,r35/000r-7r, cor. secre'a cjclacJe cre euedas do Iguaçu, Estadoclo pararr¿í. ¿ì Avenicra 'r'r.rrur'ãr, ,,,u r63 r _ centù _ ðrp ss+a0_000, corrrColltl'¿tto Social alc¡Lrivacio ra .lunta Cornercial Jo parará sob no41600688546, por crespacrro cra sessão cre 0t/03/20ri-c úrri¡na arteraçãocontratt¡al registracla na Jr¡nta conrerciar do paraná- sor¡-,r" 4 r6006gg546,ent 02/04/20r[J resorve. arterar.0 contr:ato sociar, confor¡ne cráusuras ecolrdições a scguir;

clÁusuLA PRIMEIRA: Alter¿r-¡^e u .lL,l:l*i9 cla ernp'esa, ¡:assarrclo ¡:ara Avenicla Tarurnã, nol63l' sala B - cerrt'o - clliP 8-5460-000, q,,.üor clo lguaçu, Estaclo do paraná.

CLÁU.SUL^ snêrrNr\^. As Clár¡sulas c conclições estalreleciclas enr atos já arquivados e que nãoforarn expressanìente nlodilÌcadas ¡ror csta alteraçäo contin uanr enr vigor,
rrl Á rrc IJI ,,,\ TITT¿'I¡T'Þ 

^ 
. Para qualqL¡er situ ação não ¡rrevista neste contrato soci al, fica eleito ofol'o e conr arca de Pato l3ranccl, Estado do Pararrá, para respectiva defìnição.

Itape.jara D' Oeste - pr., l0 clc Ago.sto tle 2020

SAUDE & IMAGEM CLÍMCA MDDICA - EIRELITERCEIRA ALTERAÇÃO OO COIqTRATO SOCIAL - FL 01CNI'J No 27.201.135/000I _7t
NIRE 41600688546

t\
[i,



tóna Silva do Deus
Fs(:r(lven¡0

da

EN8

cERTrFrco o REGISTRO Ev 05/.og/2020 11r06 soE Nó 202045s3156PROTOCOLOT 204553156 DE 02/Og/2020 O9rO5.

:::::" ": 
venrnrcrçÃor t2oo41s1esL, NrRE: 41600688546.sÀuDE & r¡r¡ceu cLfÀ¡¡c¡ vÉnrc¡ - 

"r*"ii'-' 
'---"'

LEÀNDRO MÀRCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
SEcRETÃRfo _ cERÀL

cuRrrrBÀ, O5/09/2020
w, em¡,16aaf,acll. pr. gov. br
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W
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JUR|DICA

DATA DE

0110312017CoMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITU AçÃo
CADASTRAL

DE

27.201.13510001-71
MATRIZ

SAUDE & IMAGEM CLINICA MEDICA ' EIRELI
NOME

SAUDE & IMAGEM CLIN]CA MEDICA
DO FANTASIA) PORTE

ME

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restr¡ta a consu
PRINC

Itas

rGo E SECUN

86. 1 0.1 -02 Atividades de atend imento em pronto-s oco rro e un dades hospitalares para ate nd imento d u rgencias

86.30 .5.02 Atividade me d tca ambulatorial com recursos pa fa rea lização de exames comp leme ntares

86.30 .5.99 Ativida des de atenção am bu lato rial nao especif icadas ante florme nte
86.40 -2.07 Serviços de diagnóstico por imagem se

Atividades de profissionais da nutrição
m uso de radiação ionizante, exceto resso nancta m ag nética

86.50.0.02

AV TARUMA

JU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

SALA B

UF

PR

E

. Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

NUMERO

1 631

CEP

85.460.000 QUEDAS DO IGUACU

TELEFONE

(46l' 3526-2044

(EFR)

ATIVA 01t0312017
DATA

CADASTRAL

OATA DA SITUAçAO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no '1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1711112021 às 08:44:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAçU
SEGRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

iI--- I

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ : 76.205.962/0001 -49

G E RTI DÃO N EGATIVA 8965/2021

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
M U N ICI PAL COBRAR DÉB ITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PER|ODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDAO.

IMPORTANTE:

Certificamos que até a presente data näo existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localizaçäo
.{escrita abaixo.

cóD. AUTENTtcAçÃo: gzrMHJzQE3J34xH49ux

REQUERENTE: SAÚDE & IMAGEM CLINICA MÉDICA
LTDA. ME

PROTOCOLO:

FTNALTDADE: CONCORRÊNC|A/ LtCITAçÃO

RAZAO SOGIAL: SAUDE & IMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA. ME

rNscRrçAo EMPRESA

273166

TNSCR|çÃO ESTADUAL

714

ALVARA

27 .201.135/0001-71

GNPJ/CPF

ço

u-PRAVENIDA 1631 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do I u

Observaçöes:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 30 I 09 12021

Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www. quedasdo i guacu,pr. gov.br

1811112021 09:46 Certidão

VALIDADE: 2911212021

dade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
¡ra atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realizaçäo de exames compleme

idades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Serviços de diagnóstico por imagem sem uso
ionizante, exceto ressonância magnética, Atividades de profissionais da nutriçäo

28Br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025444084-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.201.135/0001-71
NOMC: CNPJ I'¡ÃO COI'¡STA 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 atê 1710312022 -Fo¡necimento Gratuito

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazend a. pr. gov. br

289(
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Emlildo vla lntenet Pttblica (17/11/2021 08:59:32)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA GOM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAUDE & IMAGEM CLINICA MEDICA - EIRELI
CNPJ: 27 .201.1 35/0001 -71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

230ß

\),

'1, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (ÇTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dfvida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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 âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.21 2, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014

Emitida às 05:20:51 do dia 0211112021 <hora e data de Brasília>
Válida atê 0110512022.
Código de controle da certidão: 72D1.43FC.9940.3F08
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4 Ê
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1711112021 08:53 Consulta Regularidade do Empregador

Voliar Nrntr>i'imir
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cÉ, I xA, eco n¡ôru rc¡ FEÉìE RAL

Certifïcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição. 27.20r.135/ooo1-71
RAZãO SOC¡AI:SNUDE E IMAGEM CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: AV TARUMA 1631 / cENTRo / eUEDAS Do rcuAcu / pR / 85460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,

Validade: L5/ tI/ 202L a t4/ 72/2027

Certificação N ú m er oz 202L71 1 50 3 0 0 39 685387 47

Informação obtida em 17 /lI/202I 08:57:28

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

https://consulta-cf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consulta Empregador.jsf

/
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS TRJABALHISTAS

Nome: SAUDE & IMAGEM CLINICA MEDICA - EIRELI (MATRTZ E FILIAIS)
CNPJ i 27 .207.735/ 0001-71
Certidão no: 54051288 /202I
Expedíção: I1 /II/202I, às 09:0221,4
Val-idade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que SAUDE e I!!.ã,GEM CLINICA MEDICA - EIRELI (I{ATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 27.20L.135/0001-1L, NÃ,O CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de ¡ulho de 20LI, e
na Resolução Administrativa no 7470/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20II.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedíção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, 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.lus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpOnTA¡{TE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificação 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
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recol-himentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

\Þ
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA
secretaria do ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS Do IGUAçU

CERTIDÃO DE DlsrRlBulçÃo - FINS cERArs - clvels - ESpEcfFtcA - NEcATtvA

certifico que revendo os livros,,sistemas e arquivos de distribuição cfvEls, E5pEçIFIçAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, REOUPERAçÃO JUDlclAL, it¡ve¡¡tÁRlos e ennoLAfúENTos desta secreraria, verifiqueí
MO CoruSfRR nenhum regiétro contra:

SAUDE E ]MAGEM CLINICA MEDICA LTDA-ME

CNPJ: 27 .201.13510001 -71

Local da Sede: Quedas do lguaçu - PR

Orientações:

Esta certidäo NÃO APONTA ordinar¡amente os prooessos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a),
São apontados os fe¡tos em tramitaçåo cadastrados no Sistema informatizádo referänte'â comaica oe OUgonS' bO
IGUAçU
Nâo'eÍste qualquer cone.Ilg.c_o.T-$,elcFl9-u-tra base de dados de instituiçåo prlblica ou com a Receita Federatque
verifft¡ue a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferêni¡a dos dados pessoais fomecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidåo.
A certidäo em nome de pessoa jurfdica cons¡dera os processos r€ferentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA. a certidåo que aponta somente homônimos näo qualificados, nos termos do art. g", g2o da
Resoluçåo CNJ 12112010.
A presente certidäo menciona qorygnle o registro de distribuiçäo, para -d-ados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicÍtar umà cÈnloÄo DE oBjETo E pÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARTO INDtVtDUAL abrange também a pessoa fisica

QUEDAS DO lcUAçU, l8 de Novembro de2121

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

v

f,)
J

SDP-Sistema do Distribuidor do paraná Data de emissão:181112021 14:30 Páglna I de 1



Atvara
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itido em
/2021

al:273166

163t - CENTRO CEP:85460000 Quedas do lguaçu - pR
:AV ENI.DA TAR

utilizada: I00,00
ntrolc/Insc Muni

TA
M NU cI IP Do oE EU AD D$ Io UG çA U

ES Rc E R E IF AN çN sAIA MUNICIPAL D
ESTADO DO PARAN,A

GNpJ : 76.205,962/0001.49

ED croF'UN AMENTON n o I7 4 I20 7O Municí io dc as dt> confomrc ¡ro ch: cot:cedc alvará de li ru local a:

rio de funciona mento:
à Sexta d¡rs 08:00 às lg;30

das 08:00 às I2:00

Válirlo
30i01t202

l-Oprcsentca lvará só te¡n efeito para o peiodo especi fïcado2 - Sera exigida
transferêucia de Local.

renovaçào ria licença semPre que oconer rnudanças cie ¡anlo cle ativitlade. modificaçr)cs nas caracter.ísticasbelecinrento or¡
3 - Nos casos de altcrações tnis como: enccrramento, tnud anças de.Ilndereço, razão srlcia l, rarno de ativid de, etc o contribobrigado a co¡nunicar a p refeitura dentro do prazo máxi¡no dtr 30 (trinta) dlas

o

4 - Atendel. ao disptlsto no Dec. n 5296 <le 0Z/lZ/2004 sobre Acess ibilidade, elaborar. e im plantar o PpRA PCMSO, conl'onne32lr4/78 do Mirristério clo Traba lho e arr. I l6 rla Res. Estaclual l3 33 I /200 I

e
POR'TANTE

Evite multas, auditor.ias, fiscalizaçâo especial e outros abor.r.ecimenlos nrantEndo ell dir¡ suade Celridõcs fins de , auxl litrs, el.c, Zele elo seu Lul.ul.r.l.
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JOÄ
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o c U,i ¡ 'l r)
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUEDAS DO IGUAÇU
D EPARTAM ENTO M U N ICI PAL

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Empresa w,p tácil

2956

p

ALVARÁ SANITÁRIO
Número 81

Nome Fantasia: SAUDE & tMAcEM CLtN|CA MEDTCA

Razão Sociar: snúoe & TMAGEM Ct-fMCn VÉOtcn - ETRELT

GNPJ: 27 .201. 1 3b/0001 -21

_ Inscrição Municipal:

Atividade(s) cNAE(s): 8630-5/03Atividade médica ambulatorial restrita a consultasg63o-5/02Atividademédica ambulatorial com recursos para realização oe áxames complementaresg6l0-1/o2Atividades deatendimento em pronto-socorro e unidades nospitarài"s'påra atenuimento a urgências863o-5/ggAtividadesde atenção ambulatorial não especificadas anter¡ormentåtgit,?9?tå1,ö ää diagnóstico por imagemsem uso de radiação ionizante, exceto ressonância maineticae6so-0/02Àiiviuãoes de profissionais danutrição

Responsável Técnico:

Município: Quedas do lguaçu Endereço: AVENIDA TARUMA, 1631, SALA B, cENTRo
GEP:85460000

Local e data: Quedas do lguaçu, terga, 03 de agosto de 2021
Validade: quarta, 03 de agosto de Z0Z2

Observação

Código de Autenticidade: 2lTSA4TRGZ

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ILONE APARECIDA DOS SANTOS

Esse documento deverá permanecer exposto em localvisível no estabelecimento empresarial

J

V

ILONE APARECEIDA DOS SANTOS LIMA
Departamento Municipal Vigilância Sanitária

Ø
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CNES 

I

Cadasho Naclonal de

Estabeleclmento de Saúde

Mlnlstórlo da Saúdo (MS)

Secretaria do Atonçåo â Saúde (SAS)

Dopartsmento de Rogulsçäo, Avallaçåo e Controlo do Slstomas (DRAC)

Coordonagão.Geral do Slstsmes ds lnformação (CGSI)

Ficha de Estabelecimento ldentlficaçáo Aa!.ø; 2310212021

CNES:9443983 Nome Fantasla: IMAGE CARE CENTRO DE DIAGNOSTICO CNPJ: 27.201.135/0001.71

Nome Empresarial: SAUDE IMAGEM CLINICA MEDICA LTDA Natureza Jurfdlca: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: AVTARUMA Número: 1631 Complemonto: -
Balrro: CENTRO Munlcfplo: 412090 - OUEDAS'DO IGUACU IJF:PR

CEP:85460-000 T€lefone: (46)3532.-1396 Dep€ndênola: INDIVIOUAL RegdeSaúdo:10

Tipo de Estabslecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtlpo: - cestðo: MUNICIPAL

DketorCllnlco/corente/Admlnistfador: ANTONIOBATISTADESIQUEIRA

Cadastrado em: 1410312018 Atuallzação na baso local: 0410212020 t]¡tlmâ atuallzação Naclonal: 11102/2021

Horárlo de Funclonamsnto:

Data desat¡vação: -- Motlvo desatlvagão: -

^

SEGUNDA.FEIRA 08:00 às 17:00

TERçA.FEIRA 08:00 às 17:00

QUARTA.FEIRA 08:00 às 17:00

QUINTA-FEIRA 08:00 às 17:00

SEXTA.FEIRA 08:00 às 17:00

II

E6ls ó uma cópla lmpressa do documenlo ollclal. As lnfomaçöes oflclalg atuallzadâs eslðo dlsponlvs¡8 no slto do CNES (lrtlp:/cnss.datasus.gov,br). Pag, 1 de I

V



seÚpn & IMAcptvt clÑlce vÉpICA - EIRELI '
CNPI 27 .201 . 13 5i0001-71

Av. Tarumã,1631 - Sala B - Centro E-mail: medicodopovo@yahoo.com.br

cep 85460-000 - Quedas do Iguaçu -Paranâ- Fone 46 99105-8479

ANEXO V

DEcLARAçÃo nn RESPoNSABILTDADE rÉcNrce

Conforme o disposto no Edital ern epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que o

responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

^ 
Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s)

técnico de profrssionais.
) ao nosso quadro

Quedas do lguaçu, l7 de novembro de 2021

237 t.

X
S

RG 376IBA CPF O 0
SAUDE & IMAGEM CLINICA
CNPJ 24.201. 1 35/000 I -7 I

.t99.6rs-37
MEDICA - EIRELI

^
W "201"1351{lool-Tï

$/,,t'ri- r.-:r l
CLitti'^'. -ri;Lr

A\lT¡l:l ì , ln.,n*unçU'lf5
H46C'0Ùi 

- r*i:LH¡ ui

I
\,

p

14E¡ilaturaCRM no
Data do
registroNome EspecialidadeNO

03 I 582 25t06t2013ll A,leni lde Pereira Souza Médica - Clinico
Geral

,l
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Contrato particular de prestação de serviço rytôlo19_ 
que lazem entre

si, de um lado a empresa: SAÚDE & IMAGEM CLINICA MEDICA -
EIRELI, CNPJ/MF N" 27.201.135/0001-71, sediada na Av. Tarumã, 1631,

Sala B, Centro, CEP 85460-0Û0, Qusdas do lguaçu, Parana, neste ato

representada pel a empresaria individual, KELLY ARAUJO DOS

SANTOS, Portador(a) do RG 0846640376-SSP/BA e CPF no 010.190.615'37,

neste ato denominado CONTRATANTE e da outra parte EDVALDO
LISBOA SANTOS, medico, inscrito no CPF 897.257.005-20 e RG

13.921.976.7 _ PR, CRM 031581/PR E ALENILDE PEREIRA SOUZA,

medica, inscrita no CPF 078.088.667'41e RG 1.692.236-ES, ambos residente

e domiciliado na Rua Para, 1196, bairro Industrial, CEP 85601-290, em

Francisco Beltrão, Paraná, neste ato denominado de CONTRATADOS.
Contratam a prestação de serviços de forma autônoma, conforme cláusulas a

seguir:

Cláusula Primeira: A CONTRATANTE exerce a atividade de Clínica Médica,

restrita a consultas e diagnósticos por imagem, e que os contratantes exercerão

a atividade de Médico, conforme suas qualificações, de forma autônoma.

Cláusula Segunda: Os contratantes exercerão su¿ts atividades de forma

autônoma, sendo remunerados pela renda que obtiverem em confratos que

venham serem efetuados com a Contratante. Tendo como objetivo principal a
participação de Licitações, Tomadas de preço e concorrências, pafa o
exercício de atividades médicas. O valor que cabe a cada contratado, será

fixado de acordo com os serviços realizados individualmente de cada

profissional. Será levado à deliberação do valor que cabe a cada integrante

deste instrumento, levando em consideração que do montante recebido pela

contratante, será descontado os impostos e taxas incidentes sobre as Notas

Fiscais e Margem de lucro. O rateio será feito em reunião entre as partes

considerando todos os aspectos devidamente lawado em Ata.

Cláusula Terceira: O início da prestação de serviços será no momento que

alguma contratação seja elaborada com a contratante e não há previsão de

termino. Em caso de rescisão deste contrato, a parte solicitante notificará à

outra parte no prazo de 30 dias.

eláusula Quarta: Os contratados exercerão suas funções de forma autônoma,

devendo de forma individuat, fazer os devidos recolhimentos para a

Previdências Social. Não há vinculo empregatício entre os contratados e a
Os contratados concollem com todas as receitas e despesas sobre v

+
P

contratante.

w
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os contratos que por ventura vierem firmar de acordo com o que firrrarem em
reunião prevista na cláusula segunda.

Cláusula Quinta: Elegem o Fórum da Comarca de Quedas do lguaçu - Pr, para
dirimir dúvidas que por ve,lrtura surgir sobre o presente instn¡mento.

Lawado em duas vias de igual teor e forma.

Quedas do lguaçu, 06 dejaneiro de 2021

d{,*Lo" l*_|"*sr
Clínica Médica - Eireli Edvaldo Lisboa Santos

ContratadoContratante

Pereira Souza
Contratada

Testemunhas:

4
^

^

V

p

h
+
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(:oiltfr¡trì pnrríCulfif dc prr*tnção rlc sorviço ilulônöltlo t¡ttu 1iuærn entru

si, ck: rrnr l*.ki c o'¡tros': 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Certidäo Negativa de Débitos

Certificamos para os devidos fins que o(a) Dr.(a) ALEN¡LDE PEREIRA SOUZA, com
situação Ativo, possui registro neste Conselho Regional de Medicina do Paraná sob o
no. 31582 e encontra-se quite com esta tesouraria até 31/03/2022.

Finalidade: Simples verificação

Chave de validação 517a831944ae295c6ata1597add2424378933461

Emitida eletronicamente via internet em 26111 12021

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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SALJDE & IMAGEM ct.ÍNrcR rr¿Éotce - EIRELI
cNP.r 27 .201 . 1 3sl000 1 -7 I

Av. Tarumã,,1631 - Sala B - Centro E-mail: meclicodopovo@yahoo.com.br
Cep 85460-000 - Quedas do Iguaçu -Paranâ- Fone 46 99105-8479

ANEXO II

REeUERTMENTo rARA rNscnlçÃo No cREDENcTAMENTo DE pnsson runÍnrce

À Prefeitura Municipal de Marrneleiro
Setor de Licitações e Contratos
Manneleiro - PR

O interessado abaixo qLralifìcado requel sr.ra inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAçÃ,O DE SERVIÇoS H¿Éoicos PARA ATUAÇÃo JLINTo A EQUIPE
DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MÉDICO cLiNICo GERAL objetivando a prestação de serviços
especializados, rlos termos do Edital de Chamamento Público n' 00212021, divulgado em (data da
divulgação).

Informar Agência e Conta para pagamento.
(A conta deve ser uo llolne do credenciaclo)

Banco: 748 - Sicredi Agencia 0727-0 Conta 12248-0

QLredas do Iguaçu, l7 de novembro de 2021
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A'".o,-'. þ nLeo s.,Ãs.,
I(ðlly Aràujo dos Santds - Eìnpresaria IndividLral
RG 0846640376tPA CpF 010.190.61s-37
SAUDE & IMAGEM CLINICA MÉDICA _ EIRELI
cNPJ 24,201 .I 3sl000 t-7 I
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RAZãO SOCiAI: SAÚDE & IMAGEM CLINICA MÉDTCA - EIRELI
CNPJ: 27 .2Al ß510001-7 I

Telefone: (46) 99t}s-8479
E-mail: rnedicodopovo@yahoo.com.br

Endereço; Av. Tarumã, no l63l - Sala B

Bairro: Centro

CEP: 85460-000 Cidade: Quedas clo Iguaçu Estado: Pr

Item Qtde
Unid.

Medida Descrição Valor Unitário
Mensal

01 l2 Meses
Serviços de Médico Generalista para atendimento nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), junto à Estratégia da
Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais.

17 .657,92



seúoB & IMAGevt clÍxIce vÉpICA - EIRELI
CNPJ 27 .201. 135/000 1-71

Av. Tarumã,1631 - Sala B - Centro E-mail: rnedicodopovo@yahoo.com.br
Cep 85460-000 - Quedas do Iguaçu -Paranâ- Fone 46 99105-8479

ANEXO ilI

DECLARAÇAO UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presenre insrrumento, aempresa SAÚDE & IMAGEM CLINICA H¿ÉOICA - EIRELI, CNPJ/MF N"
27.201.135/0001-71, sediada na Av. Tarumã, 1631, Sala B, Centro, CEP 85460-000, Quedas do
Iguaçu, Paraná, através cle seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos,paraosfinsdodispostonoincisoVdoart.2ldaLein.oS.666193,acrescidopelaLein.o9.S54l99,
que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menores de l6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de

aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no rTìeslno documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Adrninistração Pública.
3) Declaranlos para os devidos fins de direito, na qualiclacle de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este MLrnicípio, qLre o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) KELLY ARAUJO DOS
SANTOS, Portador(a) do RG sob no 0846640376-SSP-BA e CPF. 010.190.615-37, cuja função/cargo é

Empresária IndividLlal, responsável pela assinatura do Contrato.
4) Declararnos para os devidos fins que NENHUM sócio desta ernpresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionalnento comercial com a Administração Pública.
5) Declararnos de que a ernpresa não contratará ernpregaclos com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ott ocupantes de cargos de direção ou cle assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súrnula
Vinculante no 0l 3 do STF (SLrprerno 'lribunal F'ederal).
6) Declaramos para os clevidos fins que enl caso de qualqLrer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como erÌl caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o
seguinte endereço:

E-mail: medicodopovo@yahoo.com.br
Telefone: (46) 99105-847 9

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me err protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema
de Protocolo cleste Município, sob pena de ser consiclerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) , portador(a) do CPF/MF sob n.o............,
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Chamamento Público n.o
00212021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus
Anexos e no Contrato.

Quedas do Iguaçr-r, l7 de novembro de 2021

3 o8r.

x V-ol$* Axnú.\g r[Ba s.-,'lp,-
Kblly,Araújo dos Sântos - Empresaria Individual
RG 08466403761PA CpF 010,190.615-37
SAUDE & IMAGEM CLINICA MÉDICA _ EIRELi
CNPJ 24.201. I 35/0001 -71
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MUNrcíplo DE MARMELETRo
EsrADo oopnneNÁ

ATA DE JULGAMENTo Do CHAMAMENTo púnr,rco N" 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2O21.LIC

OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços médicos (clinico
Geral) 40 horas semanais, para atendimento junto a Equipe da Estratégia da Saúde da Família.

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, junto a
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de

Licitação designados através da Portaria N" 6.597 de 0l de outubro de 202L. Estiveram presentes
Ricardo Fiori - Presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e Lidiane
Helena Haracymiw, membros da comissão. O presidente informou aos demais membros da
comissão que o presente edital de Chamamento Público ficou à disposição dos interessados do dia
26 de abril de 2021 a 26 de maio de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de
representantes, os envelopes foram recebidos via protocolo, da seguinte empresa interessada no
presente chamamento: S¿.ÚDE & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA - EIRELI, inscrita no CNPJ
n" 27.201.135/0001-71, sob o protocolo n" 70237. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura
dos envelopes e realizou a análise da documentação contida no envelope confrontando com o
exigido no Edital, e rubricando folha a folha os documentos apresentados. Concluída análise dos
documentos, a Comissão constatou que foram cumpridos os requisitos exigidos no Edital e

declarou HABILITADA, a proponente: SAÚln & IMAGEM cLÍNIcA MÉ,DICA - EIRELI.
Dando sequência aos atos do processo, conforme o item 8.3 do Edital consta "As pessoas jurídicas
que não se credenciarem até o dia 26 de maio de 2021 às 11:00 horas, poderão apresentar sua
documentação a qualquer momento, sendo que o critério de classificação destes será a data e
horrírio de protocolo do envelope de habilitação, seguindo a ordem de classificação inicial.", como
há qrratro proponentes habilitadas no,presente Chamamento até o presente momento, a empresa
SAUDE & IMAGEM CLINICA MEDICA - ElREl,lrfrcarâcomo a 6o credenciada no presente
chamamento. Tendo visto que o Chamamento Público ficará aberto por um ano e as empresas
interessadas poderão apresentar seus documentos a qualquer tempo para julgamento da comissão
de licitações. Sem mais a ser tratado, encenou-se a sessão com a lavratura da presente ata e
assinatura dos membros presentes.

(^*&''L^'
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

da Silva

Lidiane \¡/

Membro

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacaofâlrnannclei¡o,n¡.eov.br / licitacao02@ntar¡nclci.rgnr"cqr.U:- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



311(

MUNIC|PIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO2l2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2O21.LIC

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAC^Ã.O

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 0l de outubro de2021,
com base na Lei Federal n" 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da
licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

SAÚDE & IMAGEM CLÍNICA uÉorca - EIRELI, inscrita no CNPJ no

27 .201. I 3 5i0001 -71 .

Marmeleiro, 30 de novembro de202l

6-*¿- Lcr"
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0lll0l202l

a

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@uaruclçrp.Ëeov.br/Iicitacao p:.eov.br'-Telefone: (46) 3525-8107 /8105
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUARTA-FEIRÀ 1 DE DEZEMBRO DE 2021 ANO: V

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO No: 1121- 29 Pág(s)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 0l de dezembro de 2021.
TÉRMINo Do REGEBIMENTo DAs P .
lNlcto DA sEssÄo DE DtspurA DE pREços: as
Para todas as referências de fempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Erww.comÞrasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".
AQUISIçAO_DO EDITAL: Sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.marmeleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÖES: (46) 3525-8107 ou 1+6¡3rU-8i05.

Marmeleiro, 30 de novembro de 2021.

Thaís Vergínio Biava
Pregoeira

Avlso DE LlclTAçÃo PREGAo ELETRÖNTGo No 141tzoz1 - pMM - coM ITEM ExcLUStvo
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 22212021-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa C e
pedra graduada, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificaçöes e quantidades
constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEB¡MENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 0l de dezembro de 2021.
TÉRMlNo Do REGEBIMENTo oas pTõEsTAS: Até às l4:00 horas do dia 14de dezembro de 2021.
lNlC¡O DA SESSAO DE DISPUTA DE PREçOS: às 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021.
Para todas as referências de tempo será obsentado o horário de Brasítia (DF).
LOCAL: tl¡ww,comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".
AQUISIçAO_DO EDITAL: Sites www.comprasqovernamentais.qov.br e www.marmeleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÖES: (46) 3525-8107 ôu@
Marmeleiro, 30 de novembro de 2021

Thaís Vergínio Biava
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBLlco No oo2t2oz1 pRocEsso ADMtNtsrRATtvo No oTltzozi -Ltc
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFIGACÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n' 6.597 de 0l de outubro de 2021, com base na Lei Federal n'
8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a
seguinte:

. sAÚoe & IMAGEM CLÍNICA MÉDICA - ElRELt, inscrita no CNpJ n" 27.2Q1.135/0001-71.
Marmeleiro, 30 de novembro de 2021 .

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBLICAçÃO SeXrO TERMO AD|T|VO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE
SERVIçOS No 15412019 (Tomada de Preço No 003/2019 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: ECOTÉCNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
OBJETO: Aditivo de prazo de execução (até 30/03/2022) e vigência contratual (até 2810412O22).
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Diárlo Oficial Asslnado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclplo de Marmelelro dá garantla da autentlcldãde deste
documento, desde que vlsuallzado através de

httpr//www.marmeleiro,pr.gov,brl no link Diárlo Of¡clal.
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Atos Oficiais
Quarta-feifa, 7..!2.202!- N" 7.339 JORNALDE

"?"1.?J*
Prefeitura Municipal de Nova prata do Iguaçu

EXCLUSIVA PAM MICROEMPRESA E EMPRESA

Nova PIat? do tguaçu. pr, 30 ds novsmbo ds 2021.
SERGl0 FAUST- Profeilo Muntctpat

08:30 hoB.

AVISO

¡,lENOR

paE
IXs8ilrços

GLOBAIPOR IOTE.

PEla do lguaçu

obsryado o ho¡åriodE Srsllla tDFl.
Pmla do lguaçu- PaEDá.

dlË (¡t€16,

Prefeitura Municipal de Verê

oYTit"fFjo.%t-l,i,"rr.ratic¡taçàono 
98/202i.o¡spensarR$1.s00,00(r,mM[

Homoloqo e adiuiJlco a Dresnlo llcilec¿o.
VerÈ PR, 01 dó dozomórc do2121. '

ADEMILSO ROSIN
PREFEITO ¡i UNICIPAL

TERMO-DE HoMoLOGAcÄo E ADJUDIcÂcÃo

- L¡C¡TAçAO: 99/2021 _ MoDAL|OAOE. O|SPÉNSA
uËJE r oi AquËt@ deprcdut$ p¿m s¡ uljti4d6 n8 ab€.tum do Natr¡ [,táo¡@ 202 L

. tsm cumpnn€nto ao dilposto no arl.log, pErá€rafo I da Lsl 8.666. dôii de iu-

l!9-9s.-r_yy9l loÎel9. Cù.lt@ 0 Gulado da t¡c¡tåção €n optgrat€, apmontúdo ois)v9nw0r(9t) p€to cntå¡io MsnorPf€ço Po¡leml

, Vålor lolal dos gastos com s llcilacão no 99/2021 - Obønss:
QuaÍoæntos Ê Vinte€ lJn Rsals e Sglonta Csnlavos).

Homologo € adludlco a 0ræ€nt0 llcil8cáo.
VsrA PR, 01 de doz€mbrc dø 2021 .

ADEMILSO ROSIN
PREFEITO MUNICIPAI
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R$ 1.421,70 (Um Mtl,
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

PROPOSTASj Apsdk dæ 08:30 homs do dta 0t ds dezembrc

DAS PRoPoSTAS: Ató àe CS:00 horæ do dla 14 de

ME E EPP

PREGÄo EI,ETRONICo No

de prazo ds sxæuçäo (aló

AVISO

ConlËtrção
n0þ
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æ

CootEl4ão ds d€ruEo

- Concrslo

PREGÂo ELFTRÔN¡co

AVISO

It4E E EPP

e vigåncia

dø 0111012021

TIPOr

deoulubrode

N0 1s4/2019

À T\ 
^t 

rì ASSoC|AÇÁoREGTONALDESAUDEDOSUDOESTE

AK 5 5 8Hr:ÎËiü'úll'ã'f 
idF*I,,.ffi;ffi :ffi

RtüR00 .Í- t--*.::::1--_
ANToN¡o oRTtM,LTj::_::--:::': : -

ozo6o?@9t? ...:ã:f '--
It¡dototö¡to Ont¡¡

protd.it.d.AnSs

ffiMto 0E Æ[¡v0 0E coNtMToN'1¡?¡OIt
riluroßtuo^oE DE ucfaçÁo fl. ootlzol !
CHMME{Í O PÚ¡LICO FMÞOI¡
co¡ln¡nb; Át8ocr^çÃo RlotoNAL oÉ sAùDE oo guDoÉsft
ønhùdr¡ ffd¡lLt Mt.xt tU.
Otl.lor iúdo d. [ù.¡ ùùo6þ.hú.

Clúrlncåção C!ndld¡to

Cl¡r.lllÈåç!o
n.'de

Prct6o. Crndldato

Cl¡.rlllcáçào
n.- d0

Protoco. Candldab

Clâ.,lllcåção
n.'d0

Prcloco. Cåndldato

2009 ROGER

dlsposlçó€s em contrário esta Resoluçáo €ntrârá

da Associaçáo Rsglonal do Saúde do Sudoeste em 30 de
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cotM 0

as etapas do

a Dlvisão

sþ lilul4

sú[/uLAl

Pn¡o: æiûnq rdbú

2r\ÞE dô FMø e6dP8.

tôrre, ¡o&Mdó d.?02t,

fircÆDoanto{to oRÍNÂ
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REVOGAçÄO
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Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
AV_¡so oE REVoGAcÄo DE LtctTÁçÄo

MOOALIOADE: PREGÄo No 1ooI2o21
TIPO; ñIENOR PRECo

-.-0€JETO| 
Cont¡alåçäo de evônluol o.futuro prcsladot dg sruiços de funilaria p€ra

arenomenþ a manut€ncão da fiola municiMt
0 lruniclpio do S€lld do Lontra, Eetadó do pamná, toms oúbilco a rodôs ô! intâ-

resdos que 0 Fte REVOGAoApa6 todos 6 elsitos a¿m¡¡i¡stmtivos ã ¿e olioiioi
LElaçäo na mod¡ildado pr€gào prosmc¡sl ñ0 t00/2021. qu6 linhs Dor oblailvo Conh
6ç¿0 0e ev€ntuat etuluro pr$ladords seNlços de funilaria paÉ aiendlmsnto a manu.
Isçâoda lmla munlcip€|. CompôtÊ à D¡vi9ãod€ Llcllåcðeg I sdocäo das omvldÁncißnæ&tas ao ffcgGmsnto do ftocsso, a junlada de cópia do presehle evio nór@N. Þ0m c0m0 o seu resp€cüvo arquivåmsnlo.
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FÊRNANOOALSÉRTO CADORÊ
Prefello Munlcipal

sJrflh Lûúr rr)dcrdrt' ún,J(:0I

'::;tr'; i \
FERNANOOALBERTO CADORE

Prefejto Municipat
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