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CONTRATO SOCIAT

DE CONST|TUIçÃO SOCIEDADE EMPRËSARIA ITDA UNIPESSOAT

G C¡RINO RODRIGUES ITDA

Folha0lde 03

çUILI¡ERME CIRINO RODRIGUES, brasileiro, sotteiro, nascido en 1410911990, na Cidade

de Itapejara D Oeste-PR, Médico, residente e domíciliado na cidade de Franoisco Beltrãe'PR,

na Rua Clevelôndia no 1560, Apto 302, baino Vila Nova CEP-85605-000, portador da Cédula

de ldentidade Civil RG n" 9.546.690-7 SESPIPR e inscrito no CFFûvlF sob o no 076.126,979-
7t.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos terlnos da Lei no

10.40612002 e legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e oondigões a seguir:

cLÄUsuLA pRIMEIRA- A socìedade, constitufda sob a forma de sociedade limitada
unipessoal, adotará o nome gmpresarial de G CIRINO RODRIGUES LTDA' que seró regida
por este ínstrumento de constituição e considerando a disposição constante do panigrafo único
do art. 1.052 do Código Civil e em obediencia ao co¡rtÍdo na Instrução Normativa DREI No 63,

de I I dcjunho de 2019.

cLÁusuLA SEGUNDA- A socieclade ter¡i sua sede, na Rua Clevelândia n0 1560, Apto 302,

baino Vila Nova na cidade de Francisco Belrf,o-Pr- CEP-85605-000'

CLÁUSITLA TERCEIRA- A socíedade tem por objeto sooial a exploração do ramo: Cnae

8630-5/03 Atividade Médica ambulatorial restrita a consultas'

çLÁUSULA eUARTA- O prazo de duração da sooiedade é indeter¡ninado, iniciando suas

atividades em 30 I 0612022,

CLÁU5ULA eUINTA- O capital social na irnportânoia de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil
Reais) dividido em 25.000 (Vinte e cinco Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada umq

totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assint

distribufdo:

pARÁGRAFO pRIMEIIto- A responsabilidade do sócio único é restrita oo valor de suas quotas,

não havcndo respousabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo' no etrtanto, pelû

integralização do capital social.

PÄRÁGRArO SEGUNDO- Sobre aß quotas acima, pesa a cláusula restritiva de

incomunicabil idade e impenhorabilidade.

Ê

(

QUOTAS
VALOR
R$PERC. %SócioÚnico

25.000 25.000,00100Gullherme Cirino Rodrigucs

25.000,00r00 2s.000Total

+

v(
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CONTRATO SOCIAL

óË coÑsrrrutçAo soclEDADE EMPRESARIA LTDA uNlPEssoAt

G CIRINO RODRIGUES ITDA

apuradas.

Folha 02 rle 03

CLÁ,USULA SEXT¿|- A administragõo da sociedade caberó ao sócio único GUILHERMA

CTRINO RODRIGUES , q*lif;;ã; pretunbulo desto instrumento' Para o que esüi dispensado da

prestÊção de caução.

PaRÄGRAFO PRIMEIRo - .A,o administrador da sooiedade oonlpete o uso da firma e a

;ö;öil ã"-iã"i"ã"¿t, podendo Para.Flto realizar individual¡nente todos os atos

necsssários ou oonu"n,uiriä;'d;;;;*"i.t, aitilii e orientar os negócios da socìedade e o's

assuntos retacionados à. mesmû, podendo abrir, enierrar e movimentar contas bancårias' assumir

obrigações, assinar . ."1ä¡rui óónt utos, fumar cornpro*ittos proftssionais de âmbito nacional

ou internacional, confes#&til;, fazer acordos, tranSigiç renunciar' clesistir' adquirir' alieuar

e onerar bons imóveis,;pr;;;;l;;c¡øa¿e þr*ntJtór.riros, no,Brasil ou no exterior e

perante repartições p,rilii., r"¿erois, estadt¡aii, e municipais,.autarquias, sociedades de

economia mista, estabeir.¡ã"ntot bancárìos, insíituiçoes financeiras, caixas Eco¡rômicas, e

respectivas agências, fttil;; sucursais oo 
"o6.spondentes, 

bem como pare representar a

sociedade ativa o purriuuÃ"|,t", "* 
juø" 

" 
fora dóle, bem como Par.e 

reprelenjar a sociedado

ativa e passivamente, "n]'i,¡,i'i-ilïo 
ãår", podendo ainda, constituir mandatórios e outorgar

procutuçð"s com poderes especf ficos'

PAR{GRAFO SEGUNDO- Faculta-se sócio único administrador' nos limites de seus poderes'

constituir procuradores'; ;;*r il sociedade,ãu"n¿o r"t especificados no instnrmento de

mandato,osatosooperaçõesquepoderitopt*i*t"aduraçaodomandato'que'nocasode
rü¿"ü.i"ãml, podbrá sãr poi prazo indetorminado'

CLÅUSULA SÉTIMA- DA RßMUNERAçÃO: O sócio únioo administrador' fixaråumaretirada

mensal, a tftulo ¿. "p"irouoru", observailas as disposigões regulamentares pertinentes'

cLÅusULA OrrAvA' Do DESIMPEDIMDNTo: O sóqio irnico administrador declara sob as

penas da lei, não est¿r ñ;;o ; nenhum do, .-,i,o'"pttvistos em tei que o impeça de exorcer

ä .d'Îtinirnuçeo ¿u ,o"iîääï. .* r¡tt.r¿. dr ;ä;;ç"ã" 
".itinat, 

¡em estó sendo processado

nem condenado ,,n .¡rüäimentor, au p*.r.iiJucaü peitaou sub?r¡no, conoussão' peculato'

conta o sistemo nn*räiro nu"ional, conra.a;';;ñJ de defesa da conconênoía' oontra as

ttl.çO"t de consumo e a fé pública ou a propriedado'

CLÁUSULANoNA.Estasociedadepoderåaqualquertempo,abrirecncgrrarfrliais,agênciase
escritórios, etn qualquer parte do ter¡itório "utioiilî 

*'Lit"t¡ot mediante alteração contratual

assinada Por todos os sósios'

CLÁUSULADÉCIMA.DoExERcfclosoclAf,EBALANçoPATRIMoN'IAL:Aotérmino
do cada exercício ,o"¡"i ;-ãf ¡" dez¡mbro,1la pto"raido,ìr.elaboração do balançc

patrimoniat e do balançJ'¿å'l*i*ãã "*"orlrå, "Tu.rïJã 
t*io único, os lucros ou perdas

I

I
(
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DE CONST¡TU|çÃO SOCIEDADE EMPßESARIA ITDA UNIPESSOA!

G CIRINO RODRIGUES LTDA

Folha 03 de 03

PARÁGRA.FO ú¡lrcO- Fica a sociedade autorizada a levantar batanços ou balancetes

intermediÁrios em quolquer período do ano calendário, observadas as disposições- legais,

p"ã*iõ i".f"sive, disnibuir oi resultados se houver e se for cle interesse do titular' inclusive a

ñtigtçát ã;"potiçao dos lucros, se os mesmos forem distribufdos com prejulzo do capial'

cLÁusuLA DÉCIMA PRTMEIRA- Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a

u*pr"* cont¡nuârá suas atividades com os herdeiros, sucessores €/ou sucessores do incapaz.

Ñaä s"n¿o possfvel ou inexistindo intçresse destes, o valor cle seus haveres será apurado

ilq"l¿"¿" .o* b"r. rra situação patrimonial cla empresa, à data da resolução, verificada em

balanço especialmente levanlado'

CLÁUSULA DÉCIMA SEçUñDA- A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sóoio

,int.q qu., nessa hipótese, reglizará direamentä a liquidação ou- indicará urn liquidante,

Jiãn,io-ift"u forma dä fiquidação. Solvidas as dfvídas e extintas as obrigaçöes da Sociedade, o

patinrônio remanescente åerá integralmente incorporado ao pafimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DECII\RAçÃO tll ENQUADRAMENTO: O sócio l¡nico

Ja sociedade, ¿eclara sob as penas da 
-Lei" 

que: So- enquadra no condiçõo de

MICROEMpRESA; O valor da tecèita bnrta anual daiociedade não excederá o limite fÏx¡do

no in.iso I do artig-o ¡' da Lei Complementar no 123 de 14t1212006; Não se enquadra em

q""fq"ãi¿"r ¡ipótõses de exclusão relacionadas no g 40 do artigo 3o dn mesma Lei.

cLÁusulÀ Df)cIMÂ euaRTA - Fica eleito o foro da Comarea de Francisco Belträo-Pq para o

;;r.frñ t 
" 

cumprimeito dos direitos e obriguções resultantes do presente deste contrato' conr

ricl*ao de qualquer outro, seja qual for ou vicr a ser o futuro domicílio do titular'

Lavrado em 01 (uma) viq lido, compreendido, conferido e elabor¿do de conformidade com a

ñ;"ç4" d; ;ffi-iúico ora presente e_ que o ntesmo assina o presente ìnstrumento dp

ðã"rift"¡ça" de Sociedaãe,-obrigundo.se fieimente por si, seus herdeiros e sucessores legais a

oumpri-lo em todos o0 seus'termos.

Francisco Beltrão-Pr, 2l de Junho dø2022

ýilL"(û.,-.,ãz**=
G uitherme Cirino Rodrigues

"0- I
{-

,-l
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretarla Especlal de Desburocrallzaçâo, Gestão e Governo Digital

Secrelarla de Governo Digital

Departamento Naclonal de Registro Empresarial e lntegração

Página 4de4

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, NARCISO FIGURA, com inscrigão ativa no CRC/PR, sob o n' PR0342231O-0, inscrito no GPF no

66908305987, DECLARO, sob as penas da Lei Penat, e sem prejuízo das sanções administrativas e cfveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original-

cERIfFIco o REctstlo ú 22lOGl2O22 08!0? slOB No t1210820733'
lRoioco¡fr: 22106777 o 8, ù2 I 061 2022.
côDrco DE vERrFrclçto: a2t¿o7gl25oa. ørP,t tlÀ sEDEr {6865221000123
NrRÉ: {1210820733. aoú EEErl(ts DO hEÊrsrRA É& 2L10612022.
o c¡Rtto noDBldJEs tlDÀ

JUCEEIB sEBtsllro t'DlÀ
sÊqBtfR¡o-6À!

ln..qrrr¡.f¡cil.pt, EÞv'bE

À Ýalldåds deste doc@nto¡ s€ trpEosso. flæ suJeito â @. lovaçåo dê sú ãqtstlsldåclê nùs rocpêctf voe polrar9,
lnlorE4do seut æeIællrcs códlgos dð verlflcaçåo.

o

w !+
(

NomeCPF N'do Registro

PR034223/O-0 NARCISO FIGURA66308305987
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PORTE

ME

LOGRÂDOURO

R CLEVELÂNDN
Nr¡¡ÆRO
't s60 APT 302

CEP

85.605.000
EARRODSTRIÍO
VILA NOVA FRANCISCO BELTRAO

c u tDoctRlNo20l 0.2@HorllA¡Lcot
IELEFONE

(46) 9918{989' (oooo) 0ooo.o000

DATADE AEERTURA

22t06t2022coMpRovANTE DE INSCR!çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

NÚì,ERO OE lNsCRlç¡o
46.865.221l0001-23
MATRIZ

NO¡Æ EI¡PRESÂRIAL

G CIRINO RODRIGUES LTDA

ESTABELECT\ÆNTC, (NONÆ DE

86,30-5-03 - Atlvldade méd¡ca ambu¡atorlal restrlta a consultas
DAA'TTvlDÅDE

DASATMDÂÐES

Não lnfomada
E

206-2 - Soclsdade Empresária um¡tada
E

UF

PR

(eFR)

CADASTRA

zuún022

CADAS'ÍRAL

ESPECIAL

Ðþb*

Firefox

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22106/2022 às 09:17:39 (data e hora de Brasflia).

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva-Cæp--

Página: 1/l
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+
(

2210612022 09:2'I of I
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MtuvcÍPro DE rRANcrsco BELTnÃo
EsrADooo pen¡NÁ

SECRETARIA MI.JNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NBC¡,TIVA
No2370712022

nlzÃo SoCTAL: G cIRINo RoDRIGUES LTDA
CII{PJ: 46.865. 22 I I 0001 a3
n¡scnrçÃo MUNIcIPAL: 3 16789

urscnrçÃo ESTADUAL:
AI,v.mÁ,: 20220303

ENDEREÇO: RUA Clevelândia, t560 - APT 302; Ql 18 LOl - Vila Nova CEP: 85605000 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Certificamos que não existeo pendêacias em nome do cortribui¡te suproencioaado relativas aos tributos administrados pela

Secretaria Municipat da Fazænda. Fica ressalvado o direito de a Fazeada Pública do Município de Francisco Beltrõo cobrar

quaisquer dividas provenientes de t¡ibutos çe rænham a ser apradæ ot que se verifiçem a qualquer tempo, inclusive em

relação ao perlodo abrangido por esüa certidito.

o DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
T'INALIDADE:
cÓDTGo DE AUTENTICAçÃO: 9ZTM}IBUFFH3J2X2IIQ2EA

A autenticidade desta certidão deverá ser confi¡mada ¡a Inte¡net. no cnderoço uww.francßcobehrao.pr.gov.br

27/06t2022
26t 08t2022

VERIFICAçÃO

Certidâo emitida gratuitamcnte

Qulqur nsun invelid¿¡á cslc documc¡to

pc la iDtcroÊl eu 21 /06t2022 I l:21:24

+ (É

?/'
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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 027077138-61

Certidäo fomecida para o CNPJ/MF: 46.865.22110001'23
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBU¡NTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nåo

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 atê2511012022 - Forneclmento Gratulto

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr.gov.br

Pâglnt 1.tø 1

Enilrb vlø ln,âret Pttbllæ e7n6lm22 1 t :25:20)

55q

+(

o

/



ss8{

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

o

cERïDÃo NEGATIvA DE DÉBlToS RELATVoS AoS TRIBUTos FEDERAIS E À DlvlDA
ATIVA DA UNñO

NomE: G CIRINO RODRIGUES LTDA
CN PJ : 46.865 .221 t0001 -23

Ressalvado o dlreito de a Fazenda Naclonal cobrar e lnscrever qualsquer dfvldas de

responsabllidade do sujeito passlvo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

nãó constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federat do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dlvida Ativa da Unläo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cer¡dão é vállda para o estabeleclmento matrlz e suas flllals e, no caso de ente federatlvo, para

todos os órgãos e funòos priblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do

suJeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange lnclusive as contribuiçöes sociais prevlstas

na's alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rjnlco do art. 11 da Lel no 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceltaçäo desta certldäo está condlclonada à verlflcação de sua autentlcldade na lnternet' nos

endereços <http://rtb.gov.bp ou <http//www.pgfn.gov.bp.

certidão emifida gratultamente com base na Portarla conJunta RFB/PGFN no 1.751, de211012014'

Emltlda às 09:42:57 do d\a2310612022 <hora e data de Brasflia>'

Válida até 2011212022.
Códlgo de controle da certldäo: A77A.7922.0840.6995
Qualquer rasura ou emenda lnvalldará este documento.

o

I
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cAtxA EcoNôMtcA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

Inscrição:
Razão

46.865,22L/Ooot-z3

al: G CIRINO RODRIGUES LTDA

R CLEVELANDIA 1560 AP 302 I VILA NOVA / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85605-000

Endereço:

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 / 061 2022 a 261 07 / 2O22

Certificação N ú mero: 20220627 t3540827 662246

Informação obtida em 29/0612022 18:00: 15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

(

t'
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PODEB, JLTD.ICT.ATìJO
,lusTIçA DO TFåBALI{O

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAÍ.HISTAS

CNPJ: 46 .865 .22L / OOOI-23
Certidão no: I9787036/2022
Expedição z 23/06/2022, às 09 z46zL2
Validade | 2O/L2/2022 - t}O (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o no 46.865.22L/OOOL-23t NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco NacionaL de Devedoles Trabalhistas.
Cert,idão emitída com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/201L e

13.46't/2017¡ € no ALo Ol/2022 da CG,fT, de 2t de janeiro de 2022'

Os dados constantes desta Certidäo são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.
Certidão expedÍda sem indicaçäo do nome/razão social, tendo em

vista que o CPFICNPJ consultado não figura na úItima versåo da base

de dados da Receita Federal do BrasiL - RFB enviada ao Tribunaf
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,

consulte o sltio da RFB (www.receita.fazenda'gov'br) '
No caso de pessoa jurídíca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autentícidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na

Internet (http z / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORI{AçÁO I}IPORTAI{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigaçöes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custast a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliaçäo Prévia ou demais tltulos que, por

disposição legal, contiver força executíva.

o

+ (
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Offcio Distribuidor e Anexos de FRANbISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIçÃ9 - FlNs GERAIS - CIVEIS - ESPEçIFISA ' NEGATIVA

Cerlifico que revendo os livros, sistemas 9 ?rquYojt de distribuiçãoqYEI.S:F^9PECIFICAMENTE: FALÊNC6,

coNcoRDATA, REcupEäÃönö'iúõrcinl,-neôupennç¡o ElcrRAJUDtctAL desta secretaria, verlriquei

NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

G CIRINO RODRIGUES LTDA

CN PJ: 46.865. 221 I 0001'23

Local da Sede: Francisco Beltrão'PR

Orienlaçõos:

Esta cerlldão NAo ApoNTA ordlnarlamente os processos em que a pessoa culo.nom-e pesqulsado flgura como Autor(4'

são apontados os r€ftos .r'ñäiniiãøä ."àååraoos t'o Clrtttt informatlzådo refeiente å c¡marca de FRANClsco

BELTRÀO
Não exlste qualquer conexão com qu-alque! ou'tra bass de dadog de lnstltulção pübllca ou com a Recelta Federal que

vertftoue a ldentldade <lo NOME/RAZÃO SOCIAL com o CppTC¡tp.l. A confeþnda dos dados pessoals lomeddos pelo

àåJürsa¿o é de rosponsabllldade excluslva do desl¡natåÿlo da certldäo'

Ã;'åãä-g; ffi; ã'pðso;iurlorca constoera os pþoessos referentes à matdz e às nllals'

constdera-se NEGATIVA a cãítl¿ão qùe aponta eo'mente homönlmc rião quallncados, nos termos do art' 8o' S2P da

ResduÉo CNJ 12112010.
e-pìãrð'nt" çruoao menclona somente o resistro *.oli"o,*f8JÉlîoffir%å3':i3"fi"Ê do procedrmento' deæ€e

dkiglr atê a Secretarla para onde fol dlstrlbufdo e sollcllar u

A Buscâ de MTGROEMpREENöEDóRlÑDtVtDUAL e EMPRESARIO IND¡VIDU¡¡ abrar'e tiambém â pessoa fís¡ca

o
FRANCISCo BELTRÄo, 29 de Junho de 2022

Karla lsabel da Costa

Distribuidor
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GONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA

'i ç' Fßl¡rrårû?{ryt- ,Ðf :. . aÝ,T33:!:l¡çr

Gertidäo de lnscriçäo

Sem mais para o momento, firmamos o presente'

Esta Gertidão tem vatidade até o dia 0ltl0/2022'

Chave de validação

Emitida eletronicamente via internet em 01/0712022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www'crmpr'org'br

56b

¡

f

! ''! ¡

o

o

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr'(a) GUILHERME CIRINO

RODRIGUES, é r¿Oì"oiál inscrito(a) perante o'Conselho Regional de Medicina do

paraná, sob o n'. +si4,î desde tgitostzO22, estando habilitado(a) a exercer a

medicina neste Estado.
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coNsELHoREGIoNALDEMEDIGINADoPARANA

Gertidäo de lnscriçäo de Pessoa Jurídica

Esta Gertidäo tem valldade até o dla 27109.2022'

Chave de validação

E mitida eletronicamente via intemet em 27 108//2022'

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www'crmor'orq'br

Certificamos que a empresa G CIRINO RODRIGUES LTDA, CNPJ 46'865'221/0001-

ãã, io¡ iÀscrita em Zg(i}pQ22, neste Conselho' na modalidade de Registro' sob o no'

71'ñ2, ir"nOendo à iolicitagâo de seu responsável técnico GUILHERME CIRINO

RODRIGUES, inscrito sob o no. qgqq+ em cumprime-nt9 à.1r91-no. 6.839 de 30/10/1980

" 
ãr n"rofrçóes CFM no.997 de 23105/1980 e 1.980 de 1110712011.

Esta certidao NÃO VALE como prova de regularidade.e somente será atestada

através do CertificaOo Oe Regulãridade de inscrição de Pessoa Jurldica' a ser

solicitada anualmente a este óonselho, após o devido cumprimento de todas as

exigências pertinentes.

o

I
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Certificamos, a pedido da parte interess-ada' qu9 a e1Prqsa. G CIRINO RODRIGUES

LTDA, cNpJ +a.aøá.ZiltöoOi-zs, em tasã oã inscriçäo/reinscrição neste Conselho

Regionat Oe fUeOiålnã Jõ-etì"'Oo OoÞaianá, eñcontra-se em dia com este

ô;Ë;tt";"nto Financeiro até 07l,0812022'

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Por ser verdade, firmamos o presente'

Chave de validação

E mitl da el etronicamente via intemet em 23/, 0612022

o

(]

À
t

sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www'crmpr'oro'br

,-7
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ANEXO II

o

REQUERIMENTO PARA INSCRIçÃO NO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Setor de Licitagões e Contratos

Marmeleiro - PR

o interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE

pESSOAS JUitbi¿ÀS para pr.rt"çao de serviio médico, clínico geral, junto a9 Departamento de

Saúde de Marmeleiro - pn" pa¡a atendimento de plánt€Ío em horario estendido das 11h30 às l3h e das l7h

às 22h de segunda " 
,r"t"-f"iru' e das 08h ù ZOtt aos sábados, clomingos e feriados' bem como

atendimento médico clínico das 07h30 às llh30 e das l3h às l?h, para suprir eventual ausência de

profissional da classe no horário padrão de atendimento objetivando a prestação de serviços

especializados, nos termos do Edital dechamamento Público no 00412021, divulgado em 1510612021

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

temos a oferecer:

o

LTDASocial: RODRIGTTESG CIRINORazão

CNPJ: 46.865.22110001-23

Telefone: (¡16)99918-89E9 ¡16352¡t-1346 0u 9€4229',138

E-mail: guidocirino20l0@hotmail.com

Endereço: RUA Clevelândia No: 1560 Apto 302

Baino: VilaNova
BELTRAO Estado: PRCidadeCEP: 85605-000 FRANCISCO

Agência: no 0037Banco: no 084

-U}TIPRIME DO BRASILC/C: n": 170908-9

Valor total
do perlodo

de

l2(doze)
meses R$

lor total
mensal

R$

Valor da

Hora R$

Quantidade
total de l¡oras

que deverão ser

contratadas
pelo perlodo dc

12 meses

Quantidade
total de

horas que

ser

contrntatlas

¡ror mês

Un.
Med.Especificações dos Serviços

172.068,0014.339,00110,301560r30Horas01

ptantao presencial para serviçol

de médico

GENERALISTA, diurno das

Ith30 às l3h, e/ou noturno

das l7h àszzh,em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

l]

t
\
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Francisco Beltrão-PR,29 de Junho de2022

, outLr{ERME CIRINO RODRIOUeS Ç
/? -ll ,1'¿ /,/ , ,* fiIi.:ïlÌË,-*** @rr'ro
Ç7

/ Guilherme'cirino Rodrigues

Responsável Legal da EmPresa

CPF/MF 076.t26.979-71

\,
(

13.368,30 160.419,60121,5313201t0

lantão presencial Para

médico
A, diurno, das

th às 20h, em frnais de

(sábado e domingo)

02

36.728,643.060,72127,53288Horas 2403

Plantão presencial

servigo de médico

GENERALISTA, diurno,

08h às 20h, em feriados

naoionais e locais

I1.030,00 132.360,00I10,301200Horas 10004

Plantão presenciat

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às llh3Oh, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)
501,576?4VALORTOTAL DA PR 'POSTA

,r'
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Á Comisseo Permanente de Licitação

ANEXO III

DECI,ARAçÃO UNIFICADA

Francisco Beltrão-Pr, 29 de Junho de 2022'

fr*Ezo.-.
Responsável Pela EmPresa

Guilherme Cirino Rodrigues

CNPJ/NÍF 46,865.22r I 000 I -23

Pelopresenteinstrumento'aempresâ99TINORoDRIGIIESLTDA,CNPJno46,865.22110001.23'
com sede na Rua cr"".'r-arrãiu n 1560, apriòã,-ònp gsoos-ooo Francisco Beltrão-pr, através de seu

representante legal infra-assinado' que:

r) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art' 27 daLein'' 8'666/93' acrescido pela Lei

n.o g.g54/99, que não empregamos ,nrno'"' ¿" 18 (dezoito) angs em trabalho noturno' perigoso ou

insalubre e não empregafnos menores ¿" 
'iii¿.^tr"io 

-?t' Ressalva aind4 que' caso empregue

menores na condição ãe aprendiz tu purti, àe ta anos, deverá informar tal situação no mesmo

documento).

'-ìDeclaramos,sobaspenasdalei,queaempresanãofoideclaradainidôneaparalicitarou

íï*tî::;ffi:iïJli:".tïiåir:T d. direito, na quaridade de proponente dos procedimentos

licitatórios, instauradås por este tutuni.ípio,-ã";;;;;p"*avet-teeal ø "tptttu 
é o s.r'. GUILHERME

crRrNo RoDRrcu;ð, portu¿o, do RG J"r "";ä¿'rb-jr-rîrpÞn 
å cpF" 076.126'e7e-7t' cuja

função/cargo é sócio administrador' responsável pela ïjT"TI" do Contrato'

4) Dectaramos para o.s devidos ftï{; NË}IHrItl sociodesta empresa exerce cargo ou função

pública impeditiva dË relacionamento comercial com a Administracão Pública'

5)Declaramosdequeaempresanãocontrataráempreg"aoscomincompatibilidadecomas
autoridades contratantes ou ocupantes d. .öä ãit:il" ou dJ utttttoramento até o terceiro grau' na

forma da sumuravincur;t ;;'iltg oo STF (Supremo Tribunal.Federal)'

6) Declaramos para os devidos flr_:ì;J;-.*" 9. 
qualquer comunicação futura referente e este

processo licitatório, bem como .,n "'o 
-ãt 

eventual contratafão' "ooto'âo 
que o Contrato seja

lncaminhado para o seguinte endereç-o: 
-

E-mail: guiãocirin o 2010'2@hotmail'com

tetero ne : îä)-s-99 l-s g s g ol rc-t sz +1 3 4 6 o u 9'8 422'9 tsg

7) Caso altere ;;tä" e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido 
'de 

alteração junto

ao sistema de proiocolo deste rurunicipiã, ,åu irnu de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornec idos'

8) Nomeamos e cäîstituimos o senhor Guilherme cirino Rodrigues, portador do CPF/MF sob n'o

076.126.979-71, puaser o responsável p*u u"o.panhar a execição do contrato' referente ao

chamamento púb'co ni-oi+tzoite todos o, uro, necìssários ao cumirimento das obrigações contidas

no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

t
OUILHERME CIRINO ROORIOUES

*îni$:$Li$î',Ë'"d&¡.'\ @rnrro

\
{ (

-/
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DEcLARAçÃo nn REsPoNsABTLIDADE tÉcmc¿'

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo t9q l legislação vigente declaramos que o

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

ANEXO V

Assinatura
Data do

registroCRMnoEspecialidadeNomeNo

t31051202249444|CRM-
PR

0l Guilherme Cirino
Rodrigues

Declaramos, outrossim, que o proûssional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de

profissionais.

Francisco Beltão-Pr, 29 de Junho de 2022

o

MMg¡tr
ourLHlRilll ClRlNo RoDRIOUEI3 It
#ffiÏffi#'*"** Qrnnc i

// P, ;/ Gaílherme Cìrìno Rodrigues

RG n" 9.546.690'7 SESP/PR

resPonsattel legal

o

I
t (

,/f
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO N" OO4/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2021-LIC

OBJETO: 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 13h e das l7h às 22hde 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

l3h às l7h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 de2021. 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 l5 de junho de 2021 a 12 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: G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ no

46.865.221/0001-23, sob o protocolo n" 77678. Na sequência, a Comissão procedeu a abertura
do envelope 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 G CIRINO RODRIGUES LTDA, guê apresentou
proposta para os itens 01 ,02,03 e 04 do Edital. Tendo visto que o Chamamento Público ftcarët
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 lawatura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

n(-^Jso j;c*'

Ricardo Fiori
Presidente

Everton

Silva

Membro

Lidiane H w
Membro

57V

o

o

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licjl¡ç¡tq(ù¡¡rr¡Lelciltl=m.-c9!-þr ,-l Lcrlir-cqoQ.?l¿cl-r¡Ulrtçlçi-lll.:llgq':þ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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MUNICI PIO DE MARMELEIRO

ESTADo po pnRR¡¡Á

CHAMAMENTo púnuco N" oo4/202r
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 1 06/2 O?I.LIC

Rnsult¡,no nB ¡ulcaurNto n cr,nssmlc¡.ÇÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria no 6.597 de 0l 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:

G CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n' 46.865.22110001-23, para os

itens 0l ,02,03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 04 de julho de2022.

/"
'l-<*.\g .-t-'ú-
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 01 I l0l202l

a

o

o

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(dnranrrc'loir'<¡. or. qov. br' / licjlacaoO2(ôrnannclciro. or'. gov. br' - Telefone: (46) 3525-8 107 / I 105



Atos Oficiais
7K57t ¡O,nrrf, or BELTRÁO Terça-fetra, s.7.2o22 - ?r 2.4a7

Fr

r¡F g prar.nlo Tamo t.m por oblalo o n¡i¡S do nbr do
!agulnto produloi
LOIE 0 - tlEM 05: UNH^ 05¿CtDADE,tOLOt^O-US,s^1fi
LU¿Àlm: do R¡ 5,58 (clnoo r.!t!. cl¡qu.d. . olio c.ntfl6l,
Drru R¡5.70lclmo rerl¡ ! lebnb ¡ dôc.d.ydr

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
REPUBLtcÀçÃo rxnATo

PR.EFETURAMIJÌ\IICÞÀL

BEI.AVISTADACAROBA

MUNrclPto
SEnhor

de 1993.

REGISTRO

Prefeitura Municipal de Verê
EÞæt@ær(ÆE¡w¡{¡o

@4b@.iaór.*. Mæ æ----.8úÞdGaE6È¡tæ6vra.
bæ -ÞÉiE Ð r obaE.. Z! c ft c !8. hD¡ ú.

--qFç-æ*@rFú 

¡drÉhr6:

vùdûaü6. l*.@,Dæ É t(rÈ.$ÈEßl c*. h.$nd.C¡qd.Qcffil

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
CHAMAMENÌO PIJBLICO N' OO1/202I

pRocEssoADMtNtslRÂTtvo N. t06/202.t-Uc
RESUIÍADO DE JUTGAMENTo E Ct ASS|F|CAçÃO

A^@mlssáo ds llcltsçå0, d6lgnadr âtrãvå3 d6 porh¡a n. S,SSifeìt d€ outubrc de
2021, æm bæ na Lel Fodercl n. 8,866/93 s legltlEçáo comDl€m6nlE[ lomô Dúbúco;
Guiledoda tìcflaçJo em ôplgÉle.AÞ6to luildt€ hsblilladiá a seutnt6:
' .. c.ClRlNO RODR|GUES LÌDA. tNcrito ¡o CNPJ n. 46-.S65,22tl0001-23,
paE os ltoN 0'1,0?.03 o 04 do Edltel.
l4snol8lro, 0¡ & iulho & 2022.

Rlcsrdo Florl
pmldente da CpL

Podsrtr 6.597 do 0t/t0/2021

m Lri Fed€rd E.666/g| o

døn22.

Admko Rodn
Pßfello [¡r¡ldpal

ME E EPP

+

Avtso DE LtctÎAcÄo
MoDAUDADE pREcÄo ELETRÖNtco N. 

.r4l2022

9_l{gl!guo qg Sáo-Jorg€ D'Oesls.pR, åvtsa a6 tnters3ssd6 quô tãÉ roailzrr no d¡s
25/07/2022 ató æ 08h30mln, I abelura ds ltcfiaç¿o na modaildà¿e prmao etetrôn¡m.
llpo M€nor PGço Poril€m qu€ tem porobleto R€g¡ltro de pßços, obþtkñdo; íuit¿;J
cwnluEl aquþlç5odo maledah do@n9umo e lnslrumontrls d6 o i€lordoodonlotdtâ
dô SæGlrdrdo Satidodo Munlclplodo SåoJo.geD'Oeste.þr ¡¡crtura ¿æ ooæsË
€ Recoblmenlo dG l¡ncs: a pãdkdu 08h30mlndod¡a 25de lulhodo 2022. n;e;deê
ço sloldnlco:w.govbr/@mpræ/pt.br Ed¡tsl na lnteqn: à dlsimlcáo dos lntems¿m
ns Dlvh¡o do Ucllaçõs, no m6mo endersço, lnlomaçðæ coinple'menlaræ atrav* do
lelofoæ (46)3534-0050 e no !lt!: hfipi/ÁMi.pmllons.órqw.b¡óu afavós do ¡tte: w.
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. - AVISODEREVOGACÄODEEDITAL
pREGÃo ELErRÖNtco tl. oso¿ozz - pi¡¡¡ _:xcLustvo pARA ME E ÊpppRocEsso ADMtNtSÌRATtVO No 099/2022.1tC

IvIODAL|DADE: RôglslÞ do proço!.

_ llpo: ¡.lonor preço unltá¡lo por li!m.
A Pregæ¡m_F€nclóil de Oltueln lúålnárdl; dæ¡gnadå peh podartE No 6.685 de Zt d6
IÐolo de ZO22 6olve, REVOGAR o Ed¡tat do Þrogeo ebt¿nlæ H' O6O¿OZZ ouã rm
po,-obþlo I Contnlaç¡o de mpresa para forneclminto ¿e mare¡¡ ¿e ioprì ri¡n¡ä,
psa ßdÞâç50 m nova dalå a $t d€t€mlnada.

ñt€mets¡Þ, 04 do lutho d€ 2022.
Frsncléil da OllvetG Mâlnardl

pregoe¡ra
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Lel complemonlor Fods16l
Fâdêrál dô 2019 s l6glslaçöss spllcávoh, pån v¡ÿldd_ùFldmôEq&ÉaW2-Ê& Êddd.¡¡¡OS.ú @Eúb.hrd!.w.ü[,r'.rdd. þ.d..dôh..Nddi.þ.tudd)

DE PREços pARÂ AoutslÇÄo DE pApEt
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DAADMINIg

rlmd@ . .dlø6 . Fúd. rE{q&,
vr|:p(sd.l6od.M.

flfuwrt9tilmã EÚOlUMCtÞ[mlle qualroænlG 6stenla GslBì,
l0:00 hoB.

2.
3.
1.
O.Edlsl 6 Angxæ oslrlo disponlv0lj na plalåfomå de llcllaçõ6 no ond€reço w,
¡c¡lâæl.ffi.br
Bela t/¡sta da Csrcba . PR - 1 d6 lutho de 2022.

GELSON I\¡AFFI
proh¡to Muntc¡psl

AVISO

. PREGAO ETETRÔNICO N'PR6Z2O22
g lru.Npfplo qE_.B^1LA ylSr¡ ol CÆost, estådo oo Èima, por æu ereTetro uu.
ñid9al, SonhorGELSON MAFFI, no 60 do suas rlribulaögs læ¡ts: lrz sôbor â TORNA
PUBLICO, qu6 æen@nlr6 aborloo pr@nle Edllaldo úcllæàõ.0a nodãt¡dådâ pmã;
E!€tónlco, do l¡po lllrry pßço Po¡ fiem, quô srá reotdo peË Ld F€denl 10.5?0/0i¿€
2002, L€l 8.666, d€ f993, L€l Complomsnlsr n" 123, d€ 20b6, Lcl comolementer Federel
'147, do 2014, DæElo Fsde€l|0.021 de 2019 o d€msl! t€gì6laçöð ôplicávrts, p€E 6
f n8lldadg Ebalxo æpoc¡fød!:
t. OBJETo DA LlctTÂçÄO: REG|SÏRO oE PRECOS PARAAoUtstcÄo DE Eoulpa-
MENToS DESTINADoS A SEcRETARIA DE tNFitAEsrnurun¡ e'une¡ñlsùo o¡
BELA VISTA DA CAROBA.
2. VATOR DA LIC|TAçÄo| R¡ .t6.696,40 (dozruob mil e stsæntos E nov€nta e sb
roal! 0 quarenta ænlav6).
3. DATADEABERTURA: Dh 15/072022. à! l3:00 ho¡æ.
4. LoCAL 0ÀABERÏ URA; w.llcltanot.com.b¿
O.Edll0l e,An€r6 6larðo dbponlvob nð platafomã dc ildt€çôs no endtr.ço wW.
llcllanot.6m.b[
Bola Vish da Cårobs . PR .4 d€ julho de 2022.

GELSON MAFFI
Pref€llo Mun¡clpal

vrqn6elfrú20¿
4DçN!¡9 !0.8!
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w DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

TERçA.FEIRA,s DEII'ILHO DE 2022 r ANO:VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO lÝ:126,& s Pág(s)

OBJETO: Contrataçäo de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, atendendo as
necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - TERMO
DE REFERÊNCIA.
O Municfpio de Marmeleiro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ 76.205.665/0001-01, com sede na Avenida Macali, no 255

- Centro, torna público que:
1) Fica ALTERADO o edital conforme 1'adendo anexado ao processo e a data prevista para abertura e julgamento das
propostas e infcio da sessäo de disputa para o dia l9 de julho de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília).
2) Permanecem inalteradas as demais condiçöes do edital.

Marmeleiro, 04 de julho de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

fevlso DE REVoGAçÃo DE EDTTAL pREGÃo ELETRôNrco No o6ot2o22- pMM - ExcLUStvo
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 099/2022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
A Pregoeira Franciéli de Oliveira Mainardi, designada pela Portaria No 6.685 de 21 de janeiro de 2022 resolve, REVOGAR
o Editalde Pregäo Eletrônico No 060/2022 que tem por objeto a Contratação de empresapara fornecimento de material
de copa e cozinha, para realizaçäo em nova data a ser determinada.

Marmeleiro, 04 de julho de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBL¡CO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 O6/2O2I.LIC
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO

A comissäo de licitaçäo, 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 licitaçäo em eplgrafe. A pessoa jurfdica habilitada é a
seouinte:

O. 
-G 

CIRINO RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ n" 46.865.221t0001-23, para os itens 01, 02, 03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 04 de julho de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO TERCETRO TERMO ADITTVO AO CONTRATO DE LOCAçÃO Oe
BEM |MÓVEL No 106/2019 Vinculado à Dispensa por Justificativa no 02812019

LOCATARIO: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
LOCADORA: MITRA DIOCESANA DE PALMAS
OBJETO: aditivo de prazo de vigência contratualcom reajuste de valor pelo índice do IGP-M acumulado nos últimos 12

(doze) meses da locaçäo do imóvel localizado na Rua Rigoleto Andreoli, esquina com a Rua Emilio Magno Glatt, n" 670,

Centro, Cidade de Marmeleiro, Paraná - CEP 85.615-000, imóvel destinado ao armazenamento da merenda escolar

utilizado pelo Departamento de Educaçäo e Cultura.
VALOR REAJUSTADO: O valor mensal será reajustado, com base no índice do IGP-M acumulado no últimos 12 (doze)

meses (10,7119%), passando o valor mensal de R$ 782,27 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) para

rcP
Brasil

Diárlo Oficial Assinado Eletronicemente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Car¡mbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória22OO-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Municlplo de Marmeleiro dá garantla da autent¡c¡dade deste

documento, desde que vlsuali2ado através de

httÞ://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no link Diário Oficial.
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