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Prefeít arø lvrunìcip øl de lvrørme leìro
Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Cøsct:

Bairyo:

CÍdade:

CEP:

Estado: Frarãl

AssunÍo:

Pra^o de Entregø:

Nome do Requerente:

Tìpo de Pessoa: F1

70584 Datø do Pedido: 01102t2022
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M CANDIA RAMOS CLINICA

30274036t0001-24

DEGA PENVELOPE CREARA ENCIAMED NONTO
PNTO NoUBLICO 002t202

MARCELO CANDIA
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ALTERAçÃO POR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR|A tlMlrADA
PARA INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cN PJ 30.274.036/0001-24 N I RE 4t2087 87 201

Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de Sociedade Empresária Limitada em

lnscrição de Empresário lndividual:

ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON, brasileira, natural de Pato Branco, Estado do Paraná, empresár¡a,

inscrita no CPF/MF ne 031.512.729-59, documento de identidade ne 7.753,1"L5-7 SESP/PR, nascida no dia

2LdeAbril de 1980, residente e domiciliada na Rua Palmas, ne2527, Centro, no Município de Francisco

Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.501-650.

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS, portador do CPF n" 226.9L4.878-90 e RG N' 383108809, nascido em

t4l1gllgTg, residente e domiciliado Rua Palmas, ne 2527, Centro, no Município de Francisco Beltrão,

Estado do Paraná, CEP:85.601-550.

A empresa sob o nome empresarial de CANDIA E HEINDRICKSON E CIA ITDA. com sede à Rua Nilo Peçanha,

234, quadra 29, lote L8lt9, Centro, no Município de Renascença-PR, CEP 85610'

000. lnscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 4L208787201em L3l04l20Lg e no CNPJ/MF sob o

número 30.274,O36100OL-24, ora transforma seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA para

TNSTRUMENTO DE INSCRIçAO DE EMPRESÁRIO llrlOlVlDUAL.

cLÁusuLA pRtMEtRA - DA sAtDA DE sócto: A sócia RosELt TEBARoSKI HEINDRICKSoN que possui na

sociedade 4O.OOO (quarenta mil) quotas no valor de RS L,00 (um real) cada uma, totalizando RS 40.000,00

(quarenta mil reais), retira-se da sociedade vendendo e transferindo ao sócio remanescente JUAN

MARCELO CANDIA RAMOS a totalidade de suas quotas, dando neste ato quitação pelas quotas ora

vendidas.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital da empresa que é de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), já totalmente

integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

CLAUSULA TERCETRA - DA TRANSFORMAçÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica

desta Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada para lnstrumento de lnscrição de Empresário

lndividual sob a FIRMA de J M CANDIA RAMOS CLINICA, que doravante se regerá com sub-rogação de todos

os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

4
t

% Quotas Valor R$Nome

Rs 80.000,00too% 80.000IUAN MARCELO CANDIA RAMOS

Rs 80.000,00t00% 80,000TOTAL
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ALTERAçÃO POR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA

PARA TNSTRUMENTO Oe lruSCnlçÃO DE EMPRESÁR|O INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cN PJ 30.274.036/0001-24 Nl RE 4L2087 87 20t

CTAUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu INSTRUMENTO DE INSCRIçAO DE

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL da referida empresa, com o teor seguinte:

|NSTRUMENTO DE tNSCRTçAO DE EMPRESÁR¡O ITUOMDUAL

J M CANDIA RAMOS LINICA

cN PJ 30. 27 4.036 | OO0L-24

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS, portador do CPF n" 226.9L4.878-90 e RG N" 383108809, nascido em

L4lO9lL979, residente e domiciliado Rua Palmas, ne 2527, Centro, no Município de Francisco Beltrão,

Estado do Paraná, CEP:85.601-650.

Resolve constituir-se como Empresário lndividual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário lndividual adotará como nome empresarial a

seguinte firma J M CANDIA RAMOS CLINICA.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e

integralízado, neste ato, da seguinte forma: RS 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário lndividual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Nilo Peçanha,

234, quadra 29, lote L8/L9, Centro, no Município de Renascença-PR, CEP 856L0-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário lndividualterá por objeto o exercício das seguintes atividades

econômicas: 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia 8650-OlOt - Atividades de enfermagem 8640-2/08 -

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 8640-2/tl - Serviços de

radioterapia 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 8630-5/99 - Atividades de

atenção ambulatorial.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de

(Descrição precisa e detalhada do objeto social, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou integral).

Cláusula Quinta - DA DECTARAçÃO DE DESIMPEDIMENTo - o empresário declara, sob as penas da lei,

inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo
299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como

Empresário lndividual no País.

Clausuta Sexta -DO lNlClO DAS AT¡V¡DADES E PRAZO DE DURAçÃO -A empresa iniciará suas atividades em

t3/O4lzOLg e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

{ (
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nlrrnnçÃO pOR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR¡A L¡MITADA

PARA INSTRUMENTO Oe lruSCnlçÃo DE EMPRESÁR|O INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cN PJ 30. 274.036/0001-24 Nl RE 4L2087 8720L

Cláusula Sétima - DO ENqUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em

Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 5 4e do art. 3e da mencionada lei. (Art. 3e,

t, Lc L23/2OO6).

Cláusula Oitava. DO FORO: Fica eleito o foro de MARMELEIRO - PR para o exercício e o cumprimento dos

direitos e obrigações resultantes deste lnstrumento de lnscrição.

E, por estar assim const¡tuído, assino o presente instrumento.

RENASCENÇA, 20 de JANEIRO de2Q22,

ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON JUAN MARCELO CANDIA RAMOS

4 ,P



349r
rr¡tNlsrÉnro DA EcoNoMtA

Secretaria Especialde Desburocratizaçäo, Gestäo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M CANDIA RAMOS CLINICA consta assinado digitalmente por:

Página 4 de 4

t,

CPF/CNPJ Nome

03151272959 ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON

22691487890 JUAN MARCELO CANDIA RAMOS

^

^

(..CERIIFT@ O REGISIts'O EM 24/OI/2O22 15:20 SoB No ¿1109002257.
PRoTOCOI¡: 220335885 DE 2L / ÙLl 2022.
cóoreo os vERrrrcaçÃo: 122oo8598so. cNpdt DÀ sEDE: 302211036000124
NIRE: 41109002257, @M EmIIOS Do REGTSIT'O E,tn: 2O/0L/2O22,

't M C,ÀI{DIÀ R¡lltfCS CIJINICÀ

JUGEPAR
¡..r¡ t.raff.¡r ¡. a¡...¡ IJEÀ}¡DRO llnACOS A,AYÉ'EI' BIgCÀIA

s¡cnsrÁn¡o-onnn¡
w. eÍg>rêeafaoil , pr. gov. br

À vôlidade de6te docuento, se lmpresso, fica sujelto à conprovaçåo de 6ua autentlqidade nos reapectlvos portaie,
Informndo seua leepecllvoa códigos de verlflcaçåo.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR¡DICA

NUMERO DE INACRIçAO

30.274.036/0001.24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE AEERfURA

23t04t2018

NOMÊ ÉMPRESARIAL

J M CANDIA RAMOS CLINICA

TIIULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTÆIA)
CLINICA CANDIA RAMOS

PORTE

ME

coDrco E DESCRTçAO OA NATUREZA JURTDTOA

213.5 . Emprosárlo (lndlvlduall

NIJMERO

234

OEP

85.010.000
AAIRRO/DISIRITO

CENTRO
MUNIOIP¡O

RENASCENCA

ENUEHEçO ELE¡RONICO

PREVTLTNEASSTSTENCTA@GMAIL.COM (46) 35õ0-1r66

ÉNTE FEOÊRATIVO

E¡IUAçAO ÇAOASTRAL

ATIVA
DATA DA SIIVAçAq CA9ASTRAL

23104120't8

SITUAçAO ESPECIAL

de flsloterapla86.50.0.04

88.30-5.S9
80.40.2-0E
80.40.2.11
86.50.0.01

Atlvldados de atençåo ambulatorlal náo espoclflc¡das antgrlormento
Sorvlgos de dlagnóstlco por roglstro gróflco - ECG, EEG e outros examos anålogos
SorvlçoB do radlotorapla
AtlvldadoB de onfomagom

86. módlca ambulatorlal rostrlta a consultas

R NILO PECANHA QUADRA29 LOTE 18/19

PR

OE

251011202209i40

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

Emitido no dia 2510112022 às 09:40:34 (data e hora de Brasflia). Página: 1/l
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Ftua üietuÍim Varg,fls, tT,o S{I.r " {,ent.nçr . fiHP 956{ $.üü0
Telefo¡re {46} Sfi Stl.ff$ütl, " tF¡Í¡J T'Ë"ät$.68{ /OOü{.9õ

ffies¡'¡ätllr"in de Fånanç*s
ift * ¡: * e't n li i +.r iiì t r.:ì l:i r* Y ¡'i t: ul t ;+ ç år i:i c+ å: â s * a I ix a ç ái o

ÇERTTDÃo PosrrrvA coM EFErro DE NEGATTvA DE oÉgrros DE TRTBUTos MuNrcrpArs

CADASTRO..
NOME.... ..
CNPJ,/CPF. .

elvenÁ. . . .

LOCALTZ...
MUN]CÏPTO.

10401-0
.I M CANDIA RAMOS CLIN]CA
3Q.2't 4.036/00QL-24

r-04010
RUA NILO PEÇANHA
RENASCENÇA UF: PR

, 234 CENTRO

REQUERENTE
FTNAL I DADE

O CONTRIBU]NTE
VERTFTCAR DEBITOS

':tificamos par a os devidos fins que de conformidade com as informaçöes prestadas peJ.os
tes desta Prefej-tura no cadastro econômico do sujeito passivo acimae CONSTAM oÉerros uÃO vnNcrDos ou cUJA EXTGTBTLIDADE ENcoNTRAM-SE
te a Tributos Municipais inscritos ou não em DÍvida Ativa, até a presente

orgåos competen
identificado, qu
SUSPENSA referen
data,

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente
mesmo referente a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

OBSERVAÇÃO:

certidão emitida pelo Departamento de Tributação do Município.

constatadas,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
Ïnternet' no endereço <http: / /L86.250.38.139:8080/cidadao/> (Link no eRcod.e)

na

Dados da Certidão
Emitida em....... 28/0L/2022
vá]Ída aré.. .....: 28/04/2022.
Ano/Número da certidão.. .....: 2O2Z/L2T
Código de autenticidade da certid.ão: 2323g1172i91483

EI EI- a

Fr¡ascença, PR em 28 de Janeiro de 2022
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352(Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025995856-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 30.274.03610001-24
NOME: CNPJ NÄO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 2710512022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.or.oov.br

Páglna 1 de 1
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Eñllldo vla lntemst P(rbilca (27/01/2022 09:28:32)
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MINISTÉRO DA FAZENDA
SéCretaria da Receita Federal do Brasil .
Þiõóuiãooria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÄo PoSITIVA coM EFEIToS DE NEGATIVA DE DÉB¡TOS RELATIVOS AOS TR¡BUTOS

FEDERAIS E À D|VIDA AT¡VA DA UNIÃO

Nome: HEINDRICKSON E WERNER LTDA
CNPJ : 30.27 4.03610001 -24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de

reiponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

. l.constam débitos administrados pela Secretaria da Re-ceita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Góãigo Tributáiio Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

descõnsideraçäo 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

éxecuçåo fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçäo para fins de

certificaçäo da reg ularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

tooo. or órgäos e funåos prlblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do

sujeito parJiuo no âmbito äa RFB e da pGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas

nas allneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de24dejulho de 1991'

A aceitaçåo desta certidäo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet' nos

endereços <http://rfb,gov.br> ou <http://www.pgfn'gov'br>'

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1'751 , de 211A12014'

Emitida às 13:48:15 do dia 0811012021<hora e data de Brasflia>'

Válida até 0610412022,
Código de controle da certidão: E891.6856'CC3B'B2DB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CR.F.'

Inscriçäol. 30.274,036/ooot-24
Razão Social:neIruDRIcKSoN E wERNER LTDA

Endereço¡ AVENIDA CASTELO BRANCO 774 / CÉNIRO / RENASCENCA / PR / 85610-
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,

Va lidade: 27 / 0t / 2022 a 25 / A2/ 2022

Certif i ca çã o N ú mer o 
= 

20220 L27 09 32498599 87 5 4

Informação obtida em 27/0L/2022 09232252

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

Lei esta
Caixa:

Ø
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IìODUIì .JIJDIClIlR]O
,-l(Iti'l' L(i/Å DO 1'lìAIJA\l.,llO

CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉSTTOS TRABATJHISTAS

Nome: HEINDRTCKSON E ÿüERNER LTDA (MATRIZ E FII,IATS)
cNPJ: 30 . 2'7 4.036 / 000t-24
Certidão no : 3341104/2022
Expediçâo: 21 /01/2022, às Q9:25:54
Validadez 25/01/2022 - l_80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que HEINDRTCKSoN E !ÝERNER LTDA (MATRTZ E FTLTAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 30.274.036/oooL-24, NÃo coNsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Çertidão emitida com base no art. 642-A d,a consoridação das l.eis do
Trabarho, acrescentado pera Lei no L2.44Q, de 7 de jurho de 2Qr1_, e
na ResoIução Administrativa no L470/2011 do Tribunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de 201,1
Os dados Çonstantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunaís do Trabalho e estão atuarizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estaberecimentos, agências ou firiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
f nLernet (ht.tp: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO rUpORrA¡{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridícas
ínadímplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçöes
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em juJ-gado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recorhimentos previdenc-iáríos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissäo de Conciliação prévia.

\
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTIDAO DE DlsrRlBUlÇÃo - FtNS cERArs - cfvEts - ESpEcfFtcA - NEGATIvA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição cfvEls, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCn,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDlclAL, REOUPERAçÃo exrnR¡uotctAL. desta secretaria, verifiquei
NAO CONSTAR nenhum registro contra:

J M CANDIA RAMOS CLINICA
CN PJ : 30.27 4.0361 000 1 -24

Local da Sede: Renascença - PR

Orientações:

Esta certidão llÃo RporurR ordinariamente os processos êm que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado ieferente'à comarca aõ ¡¡nnVElglRO' '

Náo existe qualquer conexão 1om qu_alquer outra base de dados de instituição prlblica ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOOIAL com o CPF/CNPJ. A conferêniia dos dados pessoais fornecidos pälo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurldica considera os processos referentes à matriz e às filiais,
Considera'se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. go, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona gol9nle o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicitar umã cÈnflOÄO DE OBJETo E pÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffsica

MARMELEIRO, 27 de Janeiro de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
Distribuidor

k

{

UJ€
uJq
o
ô¡

=!
U'
CL

E
(¡)

o
¡(ú
!

oo
(õ
øo
(Þp
(ú

t

(\¡q
c0
C)

coo
(Ý)

ôt(oo
o
C)

o
E
À
It-
oî,op
o
o
.9)lt.o
O

SDP-Sistema do Distribuidor do paraná Data de em¡ssão:2710112022 13:21 Página 1 de 1



357(

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RENASCENçA
DEPARTAMENTO M UN ICI PAL DE

TRIBUTAçÃQ

ËrlrpresoÐFdrtl

ALVARÁ Or LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número: 104010

Nome Fantasia: PREVILINE

Razão Social: J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ : 30.27 4.03610001 -24

lnscrição Municipal: 1 0401 0

Ativldade Principal: 8650-0i04 - Atividades de fisioterapia (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 8640-2/11 - Serviços de radioterapia (Näo exerce no endereço), 8630-5/99 -
Atividades de atenção ambulatorial nåo especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 8650-0/01 -

Atividades de enfermagem (Não exerce no endereço), 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro
gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos (Näo exerce no endereço), 8630-5/03 - Atividade médica
ambulatorial restrita a consultas (Exerce no endereço)

Municipio: Renascença Endereço: RUA NILO PECANHA, 234, QUADRA 29;LOTE 18/19;, CENTRO

GEP: 85610000

Local e data: Renascença, sexta,28 dejaneirode2022

IDALIR JOÃO ZANELLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASçENçA

Observaçäo

Este alvará é pessoal e intransferível, valendo apenas para as atividades nele especificadas, sernpre
que ocorrer modificaçöes substanciais nas finalidades, o mesmo deverá ser alterado.

"Só válido com o DAM - Documento de Arrecadaçäo Municipal"

Código de Autenticidade: 22GGVZOF6

,.EMITIDO PELO FUNCIONARIO JAIRO RENI BUZZACARO''

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
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J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ 30.27 4.036 I 0001-24
RUA NrLO PEÇANHA, No 234, CENTRO

RENASCENÇA - PARANA, CDP 85.610-000

ANEXO Iil

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

pelo presente instrumento, a empresa J M CANDIA RAMOS CLINICA, CNPJ no 30'274'03610001-24'

com sede na RUA NILO PEçAÑHA, No 234, Centro, Renascença - PR, através de Seu representante legal

infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein.'8'666193, acrescido pela Lei

n.o 9.g541g9, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não empregamos fnenores de l6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores

na condição de aprend-iz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento)'

z) úeclaramos, sob às'penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar

com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos frns de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos

lícitatórios, instauradbs por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr'(a) JUAN

MARCELO CANDIA RRtr¡OS, Portador(a)-do RG sob no 383108809 e CPF. 226.914'878-90, cuja

função/cargo é Administrador, responsável pela assinatura d9 Contrato'

4) Declaramos para os deviáos fins que NENHUM sóc.io desta empresa exerce cargo otl função

piUti.u impeditiva då relacionamento comercial com a Administragão Pública'

il Detlararnos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as

autoridades contratantes óu orupunirs de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau' na

forma da súmula vinculante no 013 do sTF (Supremo Tribunal Federal)'

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação fìrtura referente e este

pro."rro licitatório, bem como ". .urå de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : Previlineassistencia@gmail.com
Telefone: (46) 3550-1 166

1) Caso altere o'citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto

ao Sistema de protocolo deste Município, sob iena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente forneoidos'
B) Nomeamos e constitulmos o senhor(a) JUAN MARCELO CANDIA RAMOS, portador(a) do

CPF/MF sob n.o226.914.878-90, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato,

referente ao Chamamento Público n.'OOZIZOZI e toclos os atos necessários ao cumprimento das obrigações

contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Renascença,27 de Janeiro de2022'

4.878-90
RG 383 108809

\r
"{V

J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30,27 4.036 I 0001-24
RLIA NrLO PEçANHA, No234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000

RAMOS
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ao nosso

Renascença,27 de Janeiro de2022
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J M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30,27 4.036 | 0O0t-24
RUA NILO PEçANHA, Ns 234, CENTRO

RENASCENçA - PARANÁ, Cep 85.610'000

ANEXO V

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

quadro técnico de profissionais.

DECLARAÇÃO Og RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acorde com a legislação vigente declaramos que o

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

).'

ruAN MARCELO

J M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30.27 4.036 | OOOL-a4

RUA NILO PEçANHA, Ne 234, CENTRO

RENASCENçA - PARANÁ, Cep 85.610-000

RAMOS
.lt

08809

(
P

4

Assinatura,t ICRM no
Data do
registroEspecialidadeNomeNO

t610612009
26420-PRCLINICO

GERAL
1 JUAN MARCELO

CANDIA RAMOS

,f
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MUNIC ípro DE MARMELETRo
ESTADo oo p¡RnNÁ

ATA DE JULcAMENTO DO CHAMAMENTO pÚgLlCO N" 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2 O?I.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 dois dias do mês de fevereiro 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 No 6.597 de 01 de outubro de 2021. 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 202t a26 de maio de 202t. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, os envelopes foram recebidos via protocolo, da seguinte empresa interessada no

presente chamamento: J M CANDIA RAMOS CLINICA, inscrita no CNPJ no 30.274.036/0001-

14, sob o protocolo n" 70584. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura dos envelopes e

realizou a ánflise 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: J M CANDIA RAMOS CLINICA. Dando sequência aos atos do

processo, conforme o item 8.3 do Edital consta ooAs pessoas jurídicas que não se credenciarem até

o dia 26 de maio de 2Q2l às 11:00 horas, poderão apresentar sua documentação a qualquer

momento, sendo que o critério de classificação destes será a data e horário de protocolo do

envelope de habilitação, seguindo a ordem de classificação inicial.", como há quatro proponentes

habilitadas no presente Chamamento até o presente momento, a empresa J M CANDIA RAMOS
CLINICA, ftcarâ como a 8o credenciada no presente chamamento. Tendo visto que o
Chamamento Público ficarâaberto 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,

encerrou-se a sessão com a lavratura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

(.."..1o ú,c>-
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

da Silva

Lidiane
Membro

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: licitacao6)lr-rarrnelciro.pr:gQ]|!-tl."ljSi-t.Lc-itSQ-21r.ù:AUr:9.1-eilct.pl.gçl,vùI - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNTCíplO DE MARMELEIRO
365(

ESTADo oo peneNÁ,

cITAMAMENTo púnr,rco N" oo2l2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 071/2 O¿I-LIC

nnsulr¡.uo uB ¡ur,c¡.vrnNro p cr,¡,ssrrrc¡,cÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria no 6.597 de 01 de outubro de2021',

com base na Lei Federal n' 8.666193 e legislação complementar, torna público o resultado da

licitação e,m qígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

¡ J M CAIYDIA RAMOS CLINICA, inscrita no CNPJ n" 30.274.036/0001'24

Marmeleiro, 02 de fevereiro de2022

('*ÃJ.;.'"
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 07 I 1,012Q21

CNPJ:76201J661lþl{ll
Avenib ll¡cú, f 255, Cæo - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000

Êmait liffimcleiruor.sov.br/ ticitacao02@marnreleiro.püeov.br'-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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w DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

o

OVarmeteiro,

QUINTA-FEIRA,,9 DEFEVEREIRO DE2022 : ANO: VI j

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇ.ÃO No: [165- 1 Pág(s)

SUMÁRIO

CHAMAMENTO PÚBLICO N'OO4/202I PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I06/2021-LIC RESULTADO DE

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO .....

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO2/202I PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 07Il202I-LIC RESULTADO DE
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLTCAÇÃO rsnVO DE RESCTSÃO OO CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS N"
OTll2\2l Chamamento Público 00212021- PMM e Inexigibilidade de Licitação n" 01612021 ..,,............". 1

CHAMAMÊNTO PIJBLICO NO OO4I2O21 PROCESSO ADM¡NISTRATIVO NO 106/2021.LIC
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n'
8.666/93 e legislação complementar, torna públíco o resultado da licitação em epfgrafe. A pessoa jurfdica habilitada é a
seguinte:

. J M CANDIA RAMOS CLINICA, inscrita no CNPJ n" 30,274.03610001-24, para o item 04 do Edital,

Marmeleiro, 02 de fevereiro de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

CHAMAMENTO PI1BLICO NO OO2I2O2'' PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 07112021 .Lfc
EN E

A comissão de licitação, designada através da Portaria n' 6.597 de 01 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 jurfdica habilitada é a
seguinte:

. J M CANDIA RAMOS CLINICA inscrita no CNPJ n'30.274.03610001-24.

,., ,. . ...., , ... , 1

02 de fevereiro de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO reRUO DE RESCiSÃO DO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE
SERVIçOS No 07112021 Ghamamento Público 00212021 - PMM e lnexigibilidade de Licitação no

01612021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO OT MARMELEIRO
CoNTRATADO: MONTAGNA SERVIçOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços no O7112021.

DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022.
FORO: Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, 01 de fevereiro de 2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rcP
Brasü

Diário Of,oal Assinado Êletronicamente com Certlflcado Padrão ICP-

Bresíl e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsórla22OO-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasll

o Munlcfplo de Marmele¡ro dá garent¡a da aLtent;odåi€ cõ'J
documento, desde que vlsual¡2ado atnvê de

httÞ://www.marmeleiro.pr.rov.br,' no tnl D'át c'æ-

t"

I

I

I

I
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