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Prefeíturu Munícípul de Marmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nfimero da Casø:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

70590

JUAN MARCELO CANDIA

Datø do Pedìdo: 0210212022

Tìpo de Pessoø: F-)

J M CANDIA RAMOS CLINICA

3027403610001-24

lVlarmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO NO OO4/2021
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J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30.27 4.036 I 000t-24

RUA NrLo PEÇANHA, No 234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000

2gorl

ANEXO II

REQUEzuMENTo PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO DE PESSOA ruNÍOTCA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitagões e Contratos

Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS

JURÍDICAS para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de

Marmeleiro - pR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 às l3h e das l7h às22h de

segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico

clínico das 07h30 às I th30 e das 13h às 17h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no

horário padrão de atendimento objetivando a prestação de serviços especializados, nos termos do Edital cle

Chamamento Público no 00412021, divulgado em (data da divulgação)'

Informar Agência e Conta para pagamento.

A conta deve ser no nome do

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação dos serviços que

temos a oferecer:

(

{J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30.27 4.036 I 0001-24
RUA NILO PEÇANHA' No.234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000

Razão Social: J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ: 30.27 4.03610001-24

Telefone: (46) 3550-1 166

Endereço: RUA NILO PEçANHA
No: 234

Bairro: CENTRO

CEP: 85.610-000 Cidade: RENASCENÇA Estado: P

Banco: Sicoob no 756 Agência: n'3076

C/C: no: 445446-0
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J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30.21 4.036 I 0001'24

RUA NrLO PEÇA.NHA, No 234, ÇENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000
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Renascença,27 de Janeiro de2022.

JUAN IA RAMOS
0

1 08809

J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30.27 4.036 I 0001-24
RUA NILO PEÇANHA, No.234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000

4

Valor da

Hora R$

Valor total

mensal

R$

Valor total
do perfodo

de

l2(doze)
meses R$

Quantidade
total de

horas que

deverão ser

contratadas

por mês

Quantidade total
de horas

que deverão

ser

contratadas
pelo perfodo de

l2 meses

Un.
Med.Item Especificações dos Serviços

110,30Horas01

Plantão presencial para serviço

de médico

GENERALISTA, diurno das

llh30 às l3h, e/ou noturno

das l7h às22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

121,53

Plantão presencial para serviço

de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas02

127,53Horas03

Plantão presencial para serviço

de médico

GENERALISTA, diumo, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

4.412,00 52.944,0040 HRS 480 HRS I10,3004

Plantão presencial para serviço

de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às 11h30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas

52.944,00VALORTOTALDAPR POSTA
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ALTERAçÃ9 poR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR¡A LIMITADA

PARA TNSTRUMENTO DE tNSCR|çÃO DE EMPRESÁRIO lNDlv¡DUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cNPJ 30.274.035/0001-24 NIRE 4t20878720L

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

lnscrição de Empresário lndividual:

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

inscrita no CPF/MF ne 031.512.729-59, documento de identidade ns 7.753.1t5-7 SESP/PR, nascida no dia

2l de Abril de 1980, residente e domiciliada na Rua Palmas, ne 2527, Centro, no Município de Francisco

Beltrão, Estado do Paraná, CEP:85.601-650.

JUAN MARCETO CANDIA RAMOS, portador do CPF n" 2269L4.878-90 e RG N" 383108809, nascido em

t4l19lL979, residente e domiciliado Rua Palmas, ne 2527, Centro, no Município de Francisco Beltrão,

Estado do Paraná, CEP:85.601-650.

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

234, quadra 29, lote L8lL9, Centro, no Município de Renascença-PR, CEP 85610-

000. lnscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 4L208787201 em L3lO4l2OL8 e no CNPJ/MF sob o

número 30.274.036100OL-24, ora transforma seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA para

TNSTRUMENTO DE INSCRIçAO DE EMPRESÁRIO ltr¡O¡VlDUAI.

cLÁusutA pRtMEtRA - DA SATDA DE SóC|O: A sócia ROSET¡ TEBAROSKI HEINDRICKSON que possui na

sociedade 4O,OO0 (quarenta mil) quotas no valor de RS 1,00 (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.

CTAUSULA 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:

Quotas Valor R$%Nome

LO9% 80.000 Rs 80.000,00IUAN MARCELO CANDIA RAMOS

Rs 80.000,00700% 80.000rOTAt

CLAUSULA TERCETRA - DA TRANSFORMAçÃO DO TIPO JURIDICO: 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. (.

.--{
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ALTERAçÃO POR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA

PARA INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE EMPRESÁR|O INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

CNPJ 30.274 .0361 0001-24 Nl RE 4t2087 8720t

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

EMPRESÁR|O INDIVIDUAL da referida empresa, com o teor seguinte:

TNSTRUMENTO DE TNSCR|çAO DE EMpRESÁn¡O IlrlO¡VtDUAL

J M CANDIA RAMOS LINICA

cN PJ 30. 27 4.036 | 000L-24

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS, portador do CPF n' 226.9L4.878-90 e RG No 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 EMPRESARIAT - 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

integralizado, 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 t8/L9, Centro, no Município de Renascença-PR, CEP 85610-000,

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário lndividual terá por objeto o exercício das seguintes atividades
econômicas: 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia 8650-O/0t - 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 3630-5/99 - 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 DECIARAçÃO 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.

Clausula Sexta -DO lNfclo DAs ATIVIDADES E PRAzo DE DURAçÃO -A empresa iniciará suas atividades em
t3/04120t8 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

l* (
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ALTERAçÃO POR TRANSFORMAçAO DE SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA

PARA TNSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

CNPJ 30. 274.036/0001-24 Nl RE 4t2087 87 20L

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,Lct23/20o6\.

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

direitos e obrigaçöes resultantes deste lnstrumento de lnscrição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

RENASCENçA, 20 de JANEIRO de2022.

ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON JUAN MARCELO CANDIA RAMOS

Página 3 de
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçäo, Gestäo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

Página 4 de 4

NomeCPF/CNPJ

ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON03151272959

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS22691487890

ÀCERIIFICo o REGISTRo EM 24/OL/2O22 15:20 soB N' 41109002257.
PRoTocoIþ: 220335885 DE 2L/0L/2022.
cóoreo os rænrrrcaç.Ão: 12200859850. cNp,t DÀ SEDE: 302?4036000124
NIRE: 41109002257. @M EETITOS DO REGTSTRO E'M: 20/0L/2022,

'' M CÀI{DIÀ RAù{OS CLINICÀ

*w=Æ IJEAI.¡DRO M¡IRCOS RÀYSEIJ BISCÀIÀ
spcBErÁR¡o-cpRÀr,

w. erçreaafaoil. Þr. gov. br
À val-idâde deste docuento, se implesso. fica sujelto à comprovåçåo de 6ua autentlcldade no6 respectivos Þortai6,

InforMndo seus rospectivos códigoE de ve¡lfl.caçåo.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC¡ONAL DA PESSOA JUR¡DICA

NUMERO DE IN6CRIçAO

30.274,036/0001-24
MATRIZ

ooMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE SIrUAçAO
CADASTRAL

OATÁDE ABERTURA

23t0412018

PORIE

ME

86.50-0-04 . Atlvldadeô do flslotorapla

ç9DI99 E DE5çRIç49 DA NATURE4 JURIOIçA

213-6 - Emprosárlo (lndlvldual)

NIJMERO

234 OUADRA29 LOTE 18/19

CEP

8õ.610.000
BAIRRODI6TRITO
CENTRO

MUNICIPIO

RENASCENCA

ENOEREçO ELETRONICO

PREVILINEASSISTENCIA@GMAIL.COM (48) 3550.110ô

EITUAçAO ÇAOAõfRAL

ATIVA

5¡IUAçAO È5PtsCIAL oATA OA Srf UA9AO ESPECtAL

J M CANDIA RAMOS CLINICA

CLINICA CANDIA RAMOS

88.30-5-03 . Atlvldade módlca ambulatorlal restrlts a consultas
80.30.5-99
80.40.2-0E análogos
84,40-2-11
86.50.0.01

R NILO PECANHA

UF

PR

CAOASTRAL

2310412018

MOTTVO OE

25t0112022 09:40

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

Emltido no dia 2610112022 às 09:40:34 (data e hora de Brasflia).
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Frefeitura du {'uTunicfpfro de Renascença . Fr
Rua Getulio tJargüti,' !'rt''' i:j';., t . ter¡tro - tHp Ë56{ 0.CI0t
I*trtefcne {4i3} 3$SS"88üili - ffirr¡F.l 7rt"205.68{ i0D0{.96

,Ë* ilret¿trËi: rle F, ínarr6;rr
lT e ¡ral"t a rn ern{ s ¿i e'T'rõ l¡utaç ào e F Ësc a li¿ açtáa

csRtrpÄo PosrrrvA coM EFErro DE NEcATTVA DE nÉerros DE TRTBUTos MuNrcrpArs

CADASTRO..:
NOME......:
CNPJ/CPF..:
RIvRRÁ....:
LOCALIZ. . . :

MUNÏCIPIO.:

10401-0
J M CANDTA RAMOS CLTN]CA
30.274.036/0001-24

10 4 010
RUA N]LO PEÇANHA
RENASCENÇA UF: PR

, 234 CENTRO

REQUERENTE: O CONTRTBU]NTE
FTNALIDADE : VERIFICAR DEBITOS

â:tificamos para os devidos fins que de conformidade com as informaçÕes prestadas peJ-osu-9ãos competentes desta Prefeítura no cadastro econômico do suiei-to' passivo acimaidentificado, que GONSTAM pÉerros NÃO vENcrDos ou ÇuJA EXTcTBTIJTDADE ENCoNTRAM-SE
SUSPENSA referente a Tributos Munlcipais inscritos ou não em Dívida Atj-va, até a presentedata.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas,
mesmo referente a periodos compreendidos nesta C¡ntfOÃO

OBSERVAÇÃO:

certidåo emitida pelo Departamento de Tributação do Município.
A aceit.ação desta certidão est.á condícionada à verificação deïnternet, no endereço <http z / /L86.250.3g.139: g080/cidadao/> (Link

sua autenticidade na
no QRcode)

Dados da Certidão:
Emitida em...
Válida até. .

Ano/Número da certidão. .

Código de autenticidade da certidão

28/0r/2022.
28/04/2022.
2022 / 1.29
232381.8't2'7 914I3

H

EI

EIú

;F€.lascença, PR em 28 de ,Janeiro de 2022

I
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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 NAO 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 27 10512022 - F ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
Wvwn¡.fazend a, pr. gpV. bf

Pâgha 1 dø 1

Emlildo vld lnternet Púbilca (27/01/2022 09:28:32)
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MNISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasll
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HEINDRICKSON E WERNER LTDA
CNPJ: 30.274.036/0001 -24

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:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), 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 Dívida Ativa da Uniäo (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 desconsideraçäo para fins de
certificaçäo da reg ularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidäo
negativa.

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751,de2t1012014
Emitida às 13:48;15 do dia 0811012021<hora e data de Brasllia>.
Vålida até 0610412022.
Código de controle da certidåo: E891.6856,CC3B.B2DB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I
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Voltar lrnprimir

CÃIX/|-
cAl xA ecot'¡ÖfülcÊ, FEDERAL

Certificado de Regularidade
do F'GTS - CRF

Inscriçãoi 30.274.036/0ool-24
Razão SociaI:NUI,¡DRICKSON E WERNER LTDA

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANco 774 / CENTRO / RENASCENCA / PR / 8s610-
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 contríbuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,

Va lidade: 27 / OLl 2022 a 25 / 02/ 2022

Certif ica çã o N ú m e r o= 20220 t27 Og 3249 859987 5 4

Informação obtida em 27/0L/2022 09:32:52

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

Lei esta
Caixa:

\.I¿N
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR.âBALHISTAS

Nome: HEINDRICKSON E WERNER LTDA (tvtATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30. 21 4.Q36/ 000I-24
Certidão no : 3341104/2022
Expedição: 21 /01/2022t às 09:25:54
Validade:25/0'7/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Çertifica-se que HErNDRrcKsoN E I{ERNER LTDA (MATRrz E ErLrArs),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 30.27A.036/OOOL-24, NÃo CONsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emítida com base no art. 642-A da ConsoJ-idação das Leis do
Trabarho, acrescentado pera Leí no Lz.44o, de 7 de juJ_ho de 2orl, e
na Reso1ução Administrativa no I470/2QL1 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certídão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabarho e estão aLuarizados até Z (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certid.ão atesta a empresa em relação
a todos os seus estaberecimentos, agências ou firiais.
A aceitação desta cert,idão condiciona-se à verificação de sua
autenLicidade no portal do Tribuna] Superior do TrabaJho na
Internet (http z / /www. tst.j us .br) .

Certidão emítida gratuitamente.

INFORMAçÃ,O rl¿ponTÀr¡TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judi-ciais trabalhistas, incJusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliaçäo prévia.
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTIDÃO DE DlsrR¡BUtçÃo - FINS cERAts - clvEts - ESpEclFtcA - NEcATtvA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arqulvos de distribuição CfVEls, ESPECIFICAMENTE: FALÊNC|A,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃo JUDlclAL, REoUPERAçÄo exrRR¡uDtctAL. desta secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

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

Local da Sede: Renascença'PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordlnarlamente os processos em que a pessoa cujo nome pesqulsado flgura como Auto(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca dé MARMELEIRO 

'

Não existe qualquer conexão lom qgalquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NoME/RAzÃo SOCIRI- com o CPF/CNPJ. A confóêniia dos dados pessoais fornecidos pblo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera'se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. Bo, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de clistribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E pÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffslca

MARMELEIRO,2T de Janeiro de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
Distribuidor

J
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216 Á
.I M CANI)I¡L IìAMOS CLINICA

CNPJ 30.2 I 4,,rJ-46 I 0001'24
RUA NrLO PEÇANHA, N" 234, CBNTRO

RENASCENÇA - PARANA, ÇEp 85.610-000

ANEXQ III

DECLARAçÃO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação '; ts
\¡ 

;

pelo presente instrumento, a empresa J M CANDIA RAMOS CLINICA, CNPJ n'3Q.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 frns do disposto no inciso V do an. 27 daLein'' 8.666193, aorescido pela Lei

n," 9.g54/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não empregamos,nunor"r de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, casQ empregue menores

na condigão de apreniiz (a partir cle 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento)'

z) óeclaramos, 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 fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos

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

MARCELO CANDIA R¡,VIOS, portador(a)-do RG sob no 383108809 e CPF. 226'914'878-90' cuja

função/cargo é Aclministrador, responsável pela assinatura do Contrato'

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

p,iUti.u irnpeclitiva då relacionamento comercial com a Administração Pílblica'

il f)eclaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as

autoridades contratantes ou o"upuni.s de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau' na

forma da súmuta vinculante no 013 do sTF (supremo Tribunal Federal).

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

pro""rro licitatório, bem como 
"n, 

.u.å de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte enclereço:

E-mai I : Previlineassistencia@gmail'com
Telefone: (46) 3550-l 166

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

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

anteriormente fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) JUAN MARCBLO CANDIA RAMOS, portador(a) do

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

referente ao chamamento público n: 00212021e todos os atos necessários ao oumprimento das obrigações

contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Renascença,27 de Janeiro de2022'

JUAN

8809

T

I
\J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ 30.27 4.036 I 0001-24
RUA NILO PEÇANHA, No234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANA, CEP 85.610-000

RAMOS
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KJ M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30.27 4,036 | O0OL-24

RUA N|LO PEçANHA, Ne 234, CENTRO

RENAscENçA - pARANÁ, ce p 85.610-000

ANEXO V

DEcLARAÇÃo oe RESIoNSABTLTDADE rÉcNrca

Çonforme o disposto no Edital em 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) pertence(m
quadro técnico de profissionais.

Renascenga,2T de Janeiro de2022.

nosfo

JUAN

J M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30.27 4.036 | 0OOt-24
RUA N|LO PEçANHA, Ne 234, CENTRO

RENASCENçA - PARANÁ, CEp 85.610-000

RAMOS
CPF 9l

RG I 088

+ \Ê

NO Nome Especialidade CRM no
Data do

registro
Assindtura

1 JUAN MARCELO

CANDIA RAMOS

CLINICO
GERAL

26420-PR
1610612009
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO 27s(
ESTADo oo peReNÁ

ATA DE JULGAMENTo Do cHAMAMENTO PúBLIco N" 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço médico, clínico getal,
junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário
estendido das 11h30 às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos

sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30 às 11h30. e das

13h às l7h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 01 de outubro de 202I. Estiveram presentes

Ricardo Fiori - Presidente, Everton Leandro Camargo Mendes, Daverson Colle da Silva e

Lidiane Helena Haracyniw, membros da comissão. O presidente informou aos demais membros

da comissão que o presente edital cle Chamamento Público ficou à disposição dos interessados

do dia 15 de junho de 2021 a 72 dejulho de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da seguinte empresa interessada no
presente chamamento: J M CANDIA RAMOS CLINICA, inscrita no CNPJ no

30.274.03610001-24, sob o protocolo no 70590. Na sequência, a Comissão procedeu a aberh¡ra

do envelop e e rcalizou 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 J M CANDIA RAMOS CLINICA, que apresentou

proposta para o itern 04 do Edital. Tendo visto que o Chamamento Público ficarâ 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, encerrou-se a sessão com a
lawatura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

(^t^,U'A^--
Ricardo Fiori

Everton

Da eda Silva

Lidiane H w
Membro

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E¡nail: !c¡1açipt@D¡¡nele-ife.pr:,gov.þrl-liøæap02l.d:¡¡uæþiro.plgolLþt - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DOPARANÁ

CHAMAMENTO PÚBLICO N" 0()4/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2021-LIC

RESULTApq DE JULGAME¡{TO E CLASSIFICACÃO

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

2021, com base na Lei Federal n" 8.666193 e legislação complementar, torna público o resultado

da licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a seguinte:

J M CANDIA RAMOS CLINICA, inscrita no CNPJ no 30.274.036/0001-24, parc o

item 04 do Edital.

Marmeleiro,02 de fevereiro de2022

k^,h Ls-
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0I ll0l202l

a

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615'000
E-mail: licitacao(Anran¡e.leilo.pr.eov.tr¡'/ licitacno02(Arnanneleiro.nr'.eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

QUINTÀ-FEIRA,3 DE FEVEREIRO D82022 ANO: VI 
,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N"; 1165- 1 Pág(s)

SUMARIO

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

CHAMAMENTO PÚBLICO N" OO2l2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 07Il2021-LIC RESULTADO DE
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLTCAÇÄ,O rnRVO DE RESCTSAO OO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N"
07112021 Clramamento Público 00212021- PMM e Inexigibilidade de Licitação n' 01612021 ..

..,.....1

...,....I

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

CHAMAMENTO PÚBL¡CO NO OO4,IZOZ'I PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 106/202I-L¡C
RESULTADO qE JULGAMENTO F CLASSIFTCACÃo

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 legislaçäo complementar, torna público o resultado da licitação em epfgrafe. A pessoa jurídica 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 fevereio de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

C HAMAMENTO PÚBLICO NO OO2I2O21 PROCESSO ADMIN ISTRATIVO NO 07 1 I2O2I -L¡C
DE JULGAMENTO E

A comissão de licitaçäo, designada através da Portaria n" 6.597 de 0'1 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:

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

-Marmeleiro, 
02 de fevereiro de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO reRUO DE RESCTSAO DO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE
SERVIçOS No 071/2021 Chamamento P¡lblico 00212021 - PMM e lnexigibilidade de Licitação no

01612021

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CoNTRATADO: MONTAGNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Rescisäo amigável do Contrato de Prestação de Serviços no 07112021.
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

I

I
I

I

i

I

i

DIárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsórl a 22OO-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasll

o Munlclplo de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado atrâvés de

http://www.marmeleiro.pr.aov.brl no llnk Dlárlo oflclal,

IGP
Brasíl

Página 1

Inicio
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Câmara Municipal de Vereadores de
Salto do Lontra - Estado do Paraná

Paraná, aos02 dl€3 do mås

cý
JoÄo cAR'Los oALBÊRTo

de fev€rsiro da

Assr

Prüldonle

BEI-A.VISIADACAROBA

Rl¡ 78.5$,50 (sot6ntá o oito mil s quinhonlos E cinqù.nta r6a¡r

PREEEITIJRA I\&NICIPTALffi
PrelÉ¡lo

Mu¡lclpal do Bela V¡sta da

MùnHpol, læallzåda à Rur Rlo de
11:30 6 dæ 13t00 àr 17t00 ho6),

m uso do

o ldllal o

de Marmeleiro

@mis& do do oulubro de
públlcoor6ul-

Prefeitura

frWßirc ds 2022.
Rlcardo Fiori

Pr6ldentoda CPL
Portari¡ 6.597 do olil0¡202t

Prefeitura Municipal de Cruzei¡o do Iguaçu

(b enf6

rcall¿ar
æ

0

o

nå

do dia 1810212022.
f0h00min. do dla t8/022022

Prefeitura de Salto do Lontra

alúdondo a
do Esbdo do

Parså paE Þldclos da 1 
|

do dle:

E¡dc¡clo de
Cum-

d¡

æ 14:00

vr¡or do PPA

Såltodô

då Lel

dà

Munh¡pel,
d¡a 25 d.
ÿla ¿ R@

ho@, nas d$ondåncl8 do
471, Sslto do Lontra, Estsdoú

- 
-o do Lonba, Estôdo do P@ná, aos 02dlædo màs dolov6ß¡od! 2022.

FERNANDOALEERTO CADOR€ --.-,../'
Pr€fsito lvuoic¡pal :ir'\

Prefeitura Municipal de Verê
0 pdblþ- 6 MuñdFb dr Vda, E¡hô ó p.¡ña, ø bu n¡ L.¡ F.d.,ôt 0.@t . t4¡rÌao @t.ft¡úirqn¡ eúblþ.ûbd.Côihb:

íARES MúÉtF d._sd-. pR ! ¡.ñ16..AOEUR O COTA LEIE TNORÌE ESOu(
È5rÊcrÈr c{u¡to n¡M0¿ - ptrù pr¡d d tÆ2?

9!M9: !l'1!I^11f..gs ¿.@qd. FÉ Þ'.t6ç& d. !.re ft rilÞd. doû roG{ddo,6ûi.æ r.¡Eú R6pù& ft Ed@6Þ.¡oriohùúô&2 &knßiFd!h¿.
PWO: r2tbtm.F .
vÂtoR ror^L:1lg t!!,&{c/Q6.Þ. ta¡u¡, cfrtoôo{.nboc¡É8.âù û ý¡rr coitâw,FORM0EP^WErcr 30ùrú.omtúd.iû i@t
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TERMo DE Hot\toLoGAcÄo E AoJUDtcAcÃo

^_ __- LtctTAçAo: ?2022. |VoDALTDAoE _ PREGÂO piESENCtAL

.,. uËJtt0:(þ0fataçåod9€mprÊsasspælallzadapaGprastac¿od€sorylcod€æe
rnrme0þ rn3ilucþn8ì a pssoôs em $lado do vulnelabiildad€.

. Em cumprtmento a0 d¡sposto no art.tog, parágrcir 1 de Lel g.666. ds 2t dE lu-
nno qs r99J, torn&s8 púbil@ 0 r€suilado da llcitaçãu 6m eplgrafe, aprosenlando ois)
vencdo4es) p€to crilódo Monor Preço porltom:

.- Valor lolal-dos gastos com a t¡citaçáo no 22022 -p.ogáo pres€nciali R$ 46.440,00
(Quarenta e Se¡s lvl¡1, oualrocenlos o euareîta R€als). '

Homologo e adjudlco a prosenle llcitacão.
Verå. PR,02 do fevereirc do 2022.

AOEÑ1ILSO ROSIN
PREFEITO MUNICIPAL

Atos Oficiais
do lllunlc¡plo

FOR0t Comsrca

- Preloilo MuniclpalAd€mllso

îo 312021

Prefeitura Municipal de Realeza

PREFEITURADE

Fov€relrc d€ 2022.

AVTSO

N.24t20U.
OgJETOj

do

dos m6mos,

ds

2022,
llcila-

â0obddo

Dl8

da Prof€lluE,

AVISO DE

duranlg o
Selor d6

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EDITALOE HABILITACÄO

, ^ _ rEF;E0|TALDEToMAoADEpRÉÇosN"01/2022.

"^¡,umr$áo 
p€manmte dê L¡cil¡çáo nomo¡de petå podada n. 2047/2021 ozu4lruzr, @munt€ a6 ¡nleßssdos ns oxæuçáo do obisto do Ëdltal ds TOÀ¡ADÀ

DE PREços N0 01/2022, qw ¿pós a anáilso e v{iritrcação-¿,a dððrürñão öüõil
l¡laçåo, dscidlu HABILITAR æ soguintgs prcpon€ntes:

oútóhd¡

çcNrMrAçÁo DE EMPRESA pAil pRÊtndÀõìE-EEñÝiËôF
0E rRANspoRlE Escoun DE turos unwnstrÄniol
P!!ILN4DoS A Ev^R os acAoÊM¡cos Ms FAcuLoAoEs
UTfPR E IJNIS€P ÊM OOIS V¿NHOS, UNIOESTE . UNIPAR E
uNtsEp EM FRANctsco BELTRao. urFpR.uNtoEp.MARTER oEi
E s€NAc EM pATo BMNco, cou vEtcuLos oue oEÝenÀó
SEGUR As oRtEmAçó€s oo oflN. oEMIRAN E
coxTxÁN. 8EM C0M0 tEGtSUç O pçmneNre. pm
al€NoER A LEt 77sz0t7 E soctLtrÂÇÁo 0A sEcRÉfARta oE
EDUCAçÃO, CULTURA E ESPORTES OO MUNtCtptó DE sÃo
JORGEOOESJE.

DE orH qSFg

ALTO IrcRrcllmM E CONSRMM TXDÁ

ffiürcs pail Ftils oE puBucAçÄo

úlrb då

a paE
a

do proo

Carletlo Wulf,

mA

@um.
liilalório,

^ 
asso-clAçÄo REctoNALDE SAúDE DO SUDOESTE

\3trt3î.31î;'ifli'ií,if,il.$1[îlÁ'#o3"4,,,""",9
U CEP 85.604-270, Franc¡so Beilråo/pR.

EIBTO D¡ AotÍvo 0tcoFMfo N. arror
r{EÍotE¡uo^De 0E uctr¡cÁo FM101¡
cHÀtrdlxTo púguco F dofi or¡
cffir.r:atsænçÀoFEoÞNA! OE SAúOE OO 9UæEÿ8.
conhtd.: CUMqMeotqq@tEL^[VES MtOÀtM LTOAilEOq.lo:lÉilodoilú il.t
Foþ: hE e F¡.@ etbPR.

DdbE úm Þ.b Ftúo û s ûùu,dq û @ d

Fl¡/fu ÈlÍ&, 0t & t.yrlto ø &
Rtc^iDo alôxto ofrtNÄ
PFEll0€[fge!3

F.dÞ&lù&.0¿&hÝìúo2ø

MCta

ftcÆcosroiltoontil¡
Pnt8D4lS¡iS

ûd. Fb R.¡M ot@. úr ùÊ

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

FORo; Forc da

Seryiços nô 071/2021.

d€ Mameleko

TERI\¡O

4


