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Prefeíturø Municìpøl de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

P¡azo de Entregø:

Nome do Requerente:

70

JUAN MARCELO CANDIA

Datø do Pedido: 0s10212022

J M CANDIA RAMOS CLINICA

3027403610001-24 Típo de Pessoa: E

NtTmero dø Casa:

Marmelelro

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 4,03610001-24

RUA NILO PEÇANHA, No 234, CENTRO
RENASCENçA - PARANÁ,, Cnp 85.610-000

ANEXO II

REeUERTMENTO IARA ntscnrçÄo No cREDENcTAMENTo DE pESSoA ¡unforcl

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
TRIDICAS 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 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 l3h às l7h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no
horário padrão de atendimento oþjetivando a prestação de serviços especializados, nos termos do Edital de

Chamamento Público n'00412021, divulgado em (data da divulgação).

Informar Agência e Conta para pagamento.
(A conta deve ser no nome do credenciado

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, CDNTRO
RENASCENçA - PARANÁ, Cnp 85.610-000

0
\
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Razão Social: J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ: 30.27 4.03610001 -24

Telefone: (46) 3550-l 166

E-mail: Previlineassistencia@gmail.com

Endereço: RUA NILO PEçANHA
No: 234

Bairro: CENTRO

CEP: 85.610-000 Cidade: RENASCENÇA Estado: PARAN.A

Banco: Sicoob no 756 Agência: n'3076

C/C:no: 445446-0
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J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30,27 4,036 I 0001-24

RUA NILO PEÇANHA, No 234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANÁ, CEr 85.610-000

MARCELO
CANDIA.
RAMOS::

zzøgMatag}

fu.htdthh.il.FJUN
lÆÊLO CADßNdJÍC!¡¡"'O
Dt il: o{cÞ€ndl oU'a.c.l.d.
ø Wt.Cil.lôlorl-FFl,
ffil@FAr, our(*sucot.
d.æt0@10!. ou.n¡.id.
B.ürl¡ ¡l^RcELo oADA Wdl
zIt¡lD
¡4 &s o.ulor d!il! do4n.¡lo
|M
0s¡lltt{¡ l!;.1i.t
td Ldt V.É¡ò: ! a.!

285(

Renascença, 09 de fevereiro de2022
JUAN

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS
cPF 226.914.878-90

RG 383108809

(
J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30,27 4.036 I 0001-24
RUA NILO PEÇANHA, No 234, CENTRO
RENASCENÇA - PARANÁ, CEr 85.610-000
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Item Especifi cações dos Serviços
Un.

Med,

Quantidade
total de

horas que

deverão ser

contratadas
por mês

Quantidade total

de horas

que deverão

ser

contratadas

pelo período de

l2 meses

Valor da

Hora R$

Valor total

mensal

R$

Valor total

do período

de

lZ(doze)
meses R$

0l

Plantão presencial para serviço

de médico

GENERALISTA, diurno das

11h30 às l3h, e/ou noturno

das I 7h às 22h, em dias úteis
(de segunda à sexta-feira)

Horas 40 HRS 480 HRS I 10,30 4.412,00 52.944,00

02

Plantão presencial para serviço

de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em finais de

semana (sábado e domingo)

Horas 40 HRS 480 HRS 121,53 4.861,20 58.334,40

03

Plantão presencial para

serviço de médico
GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

Horas 24 HRS 288 HRS 127,53 3.060,72 36,728,64

04

Plantão presencial para
serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

07h30 às llh30h, e/ou das

l3h às l7h, em dias úteis (de

segunda à sexta-feira)

Horas I10,30

VALORTOTALDAPRO POSTA 148.007,04

ry
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nlre nnçÃo poR TRANSFO RMAçAO- DE SOCI EDADE ru pn¡sÁnlA Ll MITADA

pAn¡ ¡TsrRUMENTO Oe l¡r¡scñlçÃo DE EMPRESÁnlo INDIvIDUAL

CANDIA E FIEINDRICKSON E CIA LTDA

cNPJ 30.274.036/0001'24 Nl RE 4L20878720L

pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de sociedade Empresária Limitada em

lnscrição de Empresário lndividual:

RosELt rEBARosKt HEINDRICKSoN, brasileira, natural de Pato Branco, Estado do Paraná, empresária,

inscrita no cpF/MF ns 031.512 .7zg-sg, documento de identidade ne 7.753 .l'L5'7 sEsP/PR, nascida no dia

21 de Abril de 1990, residente e domiciliada na Rua Palmas, ne2527, Centro, no Município de Francisco

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

JUAN MARCELo cANDtA RAMoS, portador do CPF n" 226,9t4.878-90 e RG N' 383108809, nascido em

L4lOglLgTg, 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 CANDTA E HElNDRlcKsoN E clA LTDA. com sede à Rua Nilo Peçanha,

234, quadra 29, lote LLltg, centro, no Município de Renascença-PR, CEP 85610'

000. lnscrito na Junta comercial do paraná sob o NIRE 4L208787201em L3lo4l2ol8 e no CNPJ/MF sob o

número go.274.o36loooL-24, ora transforma seu registro de soclEDADE EMPRESARIA LIMITADA para

TNSTRUMENTO DE tNSCR|çAO DE EMPRESÁn¡O Ut¡O¡VIDUAL.

cLAUSULA pRtMEtRA - DA SATDA DE sócto: A sócia RosELl TEBAROSKI HEINDRICKSON que possui na

sociedade 4o.ooo (quarenta mil) quotas no valor de Rs 1,oo (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 R$ 8O.OOO,OO (oitenta mil reais), já totalmente

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

cLAUsUtA TERçE¡RA - DA TRANSFoRMAçÄo Do TlPo 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'

I

"{

Valor R$% QuotasNome

Rs 80.000,00roo% 80.000UAN MARCELO CANDIA RAMOS

80.000 Rs 80.0oo,ootoo%TOTAL

,r
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ALTERAçÃO poR TRANSFORMAçAO_ DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

pARA TNSTRUMENT9 DE lNscñlçÃO DE EMPRESÁR¡O INDIVIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cN PJ 30. 274.036/000x'24 N I RE 4L2087 87 20L

CLAUSULA 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 INSCRIçAO DE EMPRESÁ¡IO lttlplVlDUAL

J M CANDIA RAMOS LINICA

cN PJ 30. 27 4.036 | OOOL-a4

JUAN MARCELo cANDtA RAMos, portador do CPF n' 226.9L4.878-90 e RG N' 383108809, nascido em

L4loglLgTg, residente e domiciliado Rua Palmas, ne 2521, 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 cAptrAL - o capital é de Rs 8o.ooo,oo (oitenta mil reais), totalmente subscrito e

integralizado, neste ato, da seguinte forma: RS 8O,OOO,O0 (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 L}/tg, 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: g650-0/04 - Atividades de fisioterapia 8650-o/ot - Atividades de enfermagem 8640-2108 -

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - EcG, EEG e outros exames análogos 864o-2/LL - Serviços de

radioterapia g630-5/03 - 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 DECLARAçÃO DE DESTMPEDTMENTO - 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 tNlcto DAs ATTVTDADES E PRAZO DE DURAçÃO -A empresa iniciará suas atividades em

tg/o4/20t8 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

l I
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ALTERAçÃO poR TRANSFORMAçAO_ DE SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA

pARA ¡N5TRUMENTS or lnscñtçÃo DE EMPRESÁR¡O IND¡VIDUAL

CANDIA E HEINDRICKSON E CIA LTDA

cN PJ 30. 274.036/0001-24 Nl RE 4L2087 87 201

cláusula sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em

Microempresa - ME, nos termos da Lei complementar ne !23, 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,LcL23|2OO6).

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

-ü
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

secretaria Especial de Desburocralizaçáo, Gestão 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 CLlNlcA consta assinado digitalmente por:

Página 4 de 4

NomeCPF/CNPJ

ROSELI TEBAROSKI HEINDRICKSON03151272959

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS22691487890

cERTrFIco o REGIS'IRo EM 24/gL/2022 15:20 SoB N" 41109002257'

PRoTocoI¡: 220335885 DE 2L I OL / 2022.
cóo¡eo op vonrrrcaçÃo: 12200859850' cNP,t DÀ sEDE: 30274036000124

NIRE: 41109002257. COýr EFEIToS Do REGISTRo EtIt 2O/0L/2O22'
,t M cÀ¡rDrÀ Rål,los clrNfcÀ

I.EÀI{DRO MÀI{COS B,AYSEI, BISCAIÀ
sscRErÁRto-csRÀJ,

m. ergrreeaf acil. Pr' gov. br

À valldade deste docunento, se inpresso, flca suJelLo à conpEovaÇ¿lo de sua aulentlcldade nos resPecti'vos Poreals,
lnforMndo seus respecÈlvos códlgos de verlficôção'

w
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR¡DICA

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA '

2310412018
NUMERO OE INSCRIÇAO

30.274.03910001.24
MATRIZ

DE

CLINICA CANDIA RAMOS
PORIE

ME

88.50.0.04 . Atlvldades de flsloterapla

LOGRAOOURO

R NILO PECANHA
NUMERO

234
COMPLEMENIO

QUADRA29 LOTE 18/19

CEP

85.610-000
BAIRRODISIRITO

CENTRO RENASCENCA

ENOEREçO ELÊTRONICO
pREVtLtNEASStSTENCtA@GMAIL.COM (46) 3660¡166

ENTE FEOERATIVO RESPON6AVEL (EFR)

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADAsTRAL

23t0412018

Mofrvo oÉ srTUAçÄo cAoasTRAL

SITUAçÄO E6PECIAL

J M CANDIA RAMOS CLINICA

80,30.5.99 - Atlvldad€E do atenção !mbulatorlal não ocpoclflcadas anterlormonto
80,40.2-08 - Servlçoô de dlagnó6tlco por roglstro gráflco - ECG, EEG e outros examoB análogos
88.40.2.11 . Sorvlços do radloterapla
86,50-0.01 . Atlvldades do onfermagom

oAs
86.30-5-03 - módlca ambulatorlal rsstrlta a consultas

21 3.5 - (lndlvldual)

UF

PR

251Q112022 09:4Q

Aprovado pela lnstruçåo Normatlva RFB no 1.863, de27 da dezembro de 2018.

Emit¡do no dia 2510112022 às 09:40:34 (data e hora de Brasflia). Pág¡na: l/1

I
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CADASTRO..:
NOME. ... ..:
CNPJ/CPF,.:
ALVARÁ..,.:
LOCALIZ, . , :

MUNTCIPTO.:

Prefeitura do Município de Renascença - Pr

Rua Getulio Vargüs, Íåo gÐ'l . ûentro. ËEP Ë56{O.O0O
Telefone (46) 3$SO-8$üO - GNPJ Ï6.205'68{iüOOl'96

Secreteria de Finanças
Oepartamento deTributaçåo e FiscalizaçÉio

ceRrroÃo posrrrvA coM EFErro DE NEGATTvA DE oÉsrtos DE TRIBUToS MUNTCTPATS

10401-0
J M CANDTA R.AMOS CLTN]CA
30 .2'7 4 .036/ 0007-24

10 4 010
RUA NTLO PEÇANHA
RENASCENÇA UF: PR

, 234 - CENTRO

REQUERENTE: O CONTRTBUINTE
FINAL]DADE : VER]FICAR DEB]TOS

itificamos para os devidos fins que de conformidade com as j-nformações prestadas pelos
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro econômíco do sujeito passivo acima
identificado, que CoNSTAM oÉerros NÃo VENCIDOS OU CU,JA EXIGIBILIDADE ENCONTRÄM-SE
SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente
data.

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

OBSERVAÇÃO:

Certidão emitida pelo Departamento de Tributação do Município

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
Internet, no endereço <http z / /186.250.38. L39;8080/cidadao/> (Link no QRcode)

Dados da CertÍdão:
Emitida em... ....: 28/Q1-/2022.
Válida até.. .....: 28/04/2022.
Ano,/Número da certidão.. .....: 2022/129
Código de autenticidade da certidáo: 2323818'72'791483

¿\nascença, PR em 28 de Janeiro de 2022.
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292 xEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026083732-74

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: g0.Zl4.09610001-24
NOME: CNPJ NÃO 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 Certidäo 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 0810612022 -Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1

Emitldo vla lnternet Públ¡ca (O1/OA2OZ2 Og:OO:37)
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Säôiétariáoa Receita Federal doBrasil .

Þiõcuiãoórià-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DENEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERA¡S E À O|VIOR AT¡VA DA UNIÃO

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

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

responsabilidade 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 ru.pãÀ"" nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

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

descõnsideração para fins de certifìcação da regularidade fiscal, ou ainda näo vencidos; e

2. constam nos sistemas da procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dlvida 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 Priblica em processos de

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

certificação da regularidade fiscal.

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

negativa.

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

todo, o. órgãos e tunOoi prlblicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do

sujeito p"riiuo no âmbito da RFB e da pGFN e ábrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas

nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereçós <http://rfb.gov.bÞ ou <http://www.pgfn.gov.br>'

certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de211012014.

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

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

(.
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Voli¡¡r Itr'pi'iilir

C/|,]XA
cAt xA eco'r¡ó¡¡ lc¿ FEDE RAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãoi 30.274.036/00o1-24
RAZãO SOCiAI:NCIruDRICKSON E WERNER LTDA

Endereço: AVENTDA 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 contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Va lidade: 27 / 0t / 2022 a 25 / O2/ 2022

Ce rtif i caçã o N ú m e r o 
= 

2O22O L27 0932498599 87 5 4

Informação obtida em O8/02/2022 Q9tO2:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa,gov.br
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POI)!ll:ì,IU Di c I1\lìl.c)
,:li.lsji I .tÇjÄ DO l'[ìAt]A:l.,FlO

CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉETEOS TR,.ABALTIISTAS

NOMC: HEINDRICKSON E ÿVERNER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30. 21 4.036/ 0001-24
Certidão no: 47t942I/2022
Expedição: 08/02/2022, às 09:03:52
Validade: 06/OB/2022 - 180 (cento e oitenta) dias' contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que I¡EINDRICKSON E !ÝERNER IJTDA (MATRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 90.214.036/OOOL-24, NÃO CoNSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certídão emítida com base no art. 642-A da Çonsolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440t de 7 de julho de 201,!, e

na Reso1ução Administrativa no 1410/20L1 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão säo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estäo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, 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
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuítamente.

TNFORIÍAçÃ,O ¡l¿poRrA$IEE
Do Banco Nacional de Deved.ores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais Lrabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciáríos, a honorários ' a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determínados em Ieí; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

¡t

)

l-rri,-rl,:,r: c st.l(JJ:)lr)r::; r:::r::..(,1 trji . Jrlr:i.l:ì[



296 r

TRTBUNAL DE JUSTIçA Do ESTADo oo pRnn¡¡A

SecretariadoofícioDistribuidoreAnexosdeMARMELE|Ro

ceRrroÃo DE D|STRIBUIçÃo - FINS GERAIS - cfvEls - ESPECÍFICA - NEGATIVA

certifico que revendo os livros,-sistemas e arquivos de distribuição cfvEls, ESPECIFI.AMENTE: FALÊNCIA'

coNcoRDArA, REcupERAçÃo .ruorcrnl,'äËóïËÉnÃöÃõ'EXrnn¡uórcru. desta secretaria, verifiquei

¡¡Ão cOnsfAR nenhum registro contra:

J M CANDIA RAMOS CLINICA

CNPJ: 30.274.036/0001 -24

Local da Sede: Renascença - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a)'

são apontados os feitos #ï;ii;;ä .âourtráooriãéiri"rå1"t"*atizado ieferente à comarca de MARMELEIRO

Não existe qualquer 
"on""ä.or'q,1urq*r 

our" ú"-.ã ãã äãoô. á" instituição pública ou com a Receita Federal que

verifique a identidade o" ñö'¡¡-E/cnäo-èocrnu ""i., " 
õpr¡cñp¡. n conferência dos dados pessoais fornecidos pelo

pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão'

A certidão em nome o" p"ttöãlü¡dicä considera o" fto""ttot refe.rentes à matriz e às filiais'

considera-se NEGATIVA a certidão que aponta .oü,åÃi" homônimos não qualificados, nos termos do art' 8o' $2o da

iîîli:iå :H,.lif:;3,tna somente 9.registr9 
de distribuição,_qt?_{aloi comptg'gnlalei do procedimento, deve-se

dirigir até a Secretaria p"iã *0" foi distribuido " 
toli.itut umä CÈnflOÃO DE OBJETO E PE'

A Busca de MTcRoEMpREENDEDoR rNDtvrDUAiä-Ëi;päesÃClò iÑotvlounl abrange também a pessoa rrsica

MARMELEIRO,2T de Janeiro de2022

Douglas Eduardo Barbieri ScoPel

Distribuidor
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J M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30.27 4.0361 OÙOt -24

RUA NILO PEçANHA, Ne 234, CENTRO

RENASCENçA - PARANÁ, CEP 85.610-000

ANEXO V

DECLARAÇÄO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme 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:

AssinaturaCRM no
Data do
registroEspecialidadeNo Nome

¡u¡H ¡¡¡ncÈLoffi"ffiiil
CA N D tA RAM0SiËH;ïl'!i'.!!i**

22ss14s78g0j Ë#:--,ï-,
26420-PR

1610612009
CLINICO
GERAL

I JUAN MARCELO

CANDIA RAMOS

Declaramos, outrossim, que o(s) profrssional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso

quadro técnico de profissionais.

Renascença, 08 de fevereiro de 2022,

Aa!ln!do dlgltolmonte Por JUAN

JUANMARCELo$ff"ç='J331i:?ämil""Ìj33',"ï"''',"1,'""

CANDIA 3U:ll&8fi85,âi¡3'"1!'=H,"'Xîä""il

RAMOS: ilål1iâir$"cELocANDrARAMos:' R¡zâoi Eq þu o sulot ds.t. documento

2269 1 487 8Q0 ".' :ffiffi ¡,", 0n,,,,.
Foxlt R65dôr Vor!ao: 9.4.1

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS
cPF 226.914.878-90

RG 383108809

J M CANDIA RAMOS CLINICA

cN PJ 30 .27 4.036 | OOOL-a4

RUA N|LO PEçANHA, Ne 234, CENTRO

RENASCENçA - PARANÁ, CEP 85.610-000 4

(
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J M CANDIA RAMOS CLINICA
CNPJ 30.27 4.036 10001-24

RUA NILO PEÇANHA' No 234' CENTRO

RENASCENÇA - PARANÁ, Cnp 85.610-000

ANEXO III

DECLARAÇÃo u{trIcRPR

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa J M CANDIA RAMOS CLINICA, CNPJ no 3Q.274.03610007-24,

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 a¡t. 27 daLei n.o 8.666193, acrescido pela Lei

n..9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou

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

na condição de aprendìz (a partir de l4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento)'

z) óeclæamos, sob as 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, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr'(a) ruAN
MARCELO CANDIA RAMOS, Portador(a) do RG sob no 383108809 e CPF' 226.914'878-90, cuja

função/cargo é Administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Deãlaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função

priblica impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública'

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

autoridades contratantes ou ocupantes 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 futura referente e este

pio.".ro licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : Previlineassistencia@gmai l.com
Telefone: (46) 3550-l 166

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

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

anteri ormente fornecidos.
S) Nomeamos e constituímos 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 Púìblico n.o 00212021e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigaçöes

contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato' (
JUAN MA

CANDTA;.,
RAMOS: ,',.

226914878,90 
j

JUAN MARCELO CANDIA RAMOS
cPF 226.914.878-90

RG 383108809

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

Renascença, 08 de fevereiro de2022
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ,

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N" 0()4/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVQ N" 106/2 O?I.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 17h às22h 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 1.7h, paru suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos nove 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 Çomissão Permanente de

Licitação designados através da Portaria N'6.597 de 01 de outubro de202l. Estiveram presentes

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

Lidiane Helena Haracymiw, membros da comissãq. Q presidente informou aos demais membros

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

do dia 15 de junho de202t a 12 de julho de2Q2t. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da seguinte empresa interessada no

prçsente chamamento: J M CANDIA RAMOS CLINIÇA, inscrita no CNPJ no

30.274.03610001-24, sob o protocolo n" 70654. 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 J M CANDIA RAMOS CLINICA, que apresentou

proposta para os itens 01, 02 e 03 do Edital. Tendo visto que o Chamamento Público ficaút
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, enceffou-se a sessão

com a lawatura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

kr*,rJ" l*sr¡
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

Da da Silva

Membro

Lidiane
Membro

3U3Á

bro

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP E5.615-000

E-mail: þitsçaa@mannelçjrsplcsv.brl licitacaoo2@ p¡gsLh-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNrcípro DE MARMELETRo
3A 1(

EsrADo oo peReNÁ,

cHAMAMENTo púnltco N" oo4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2021-LIC

nnsur,upo pn ¡ur,cLurpNro n cl¡,ssmrc¡.cÃo

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 legislagão 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 30.274.03610001-24, para os

itens 01, 02 e 03 do Edital.

Marmeleiro,09 de fevereiro de2022

P,;.-¿ê'l¡&¡l't
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I l0l202l

o

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615-000

E-mail: lioitacaolômanneleiro.or.eov,þr'/ licitacaoO2@¡narrnelçiro.pt.eov,br-Telefono: (46) 3525-8107 / 8105
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DTÁRIO OFICIAL ELETRONICO

IVIUNICÍPIO DE MARMELEIRQ - PARANÁ

AVTSO DE LICITAçÄO PREGÃO ELETRÔN|CO No 016/2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 019/2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção lndividual - EPI's, atendendo as
necessidades dos departamentos solicitantes, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - TERMO
DE REFERÊNCIA,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS P ROPO AS: 2022
tNfcto DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREÇOS:
Para todas as referências de tempo será observado o horário de (DF).

no link - t¡citaçöes"LOCAL: www.comDrasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado
qouls¡ç
TNFORMAçÖES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

QUINTA.FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2OA2 ANOTVI

PODER EXECUTIVO

Data lnfração

18t1112021

29t1112021

26t11t2021

1811112021

24t1112021

EDIçAO N"r l1lp: L7 Pâg(a)

e wu{w. marme lei ro. pr. qov.br.

Marmeleiro, 09 de fevereiro de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBL¡CO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMIN¡STRATIVO NO 106/2021.LIC
RESULTADO pE .IULGAMENTO E CLASSIFICACÃO

A comissäo 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 jurldica habilitada é a
seguinte:

. J M CANDTA RAMOS CL¡NICA, inscrita no CNPJ n" 30.274.03610001-24, para os itens 01, 02 e 03 do Edital.

Marmeleiro, 09 de fevereiro de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EDTTAL No 043/2022 tMpOStçÃO Oe PENALTDADE DE ADVERTÊNCA

A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, deste municfpio, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).
NOTIFICA
2T6950DEPARTAMENTO MARMELEIRENSE DE TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de

ADVERTÊNCIA em decorrência do cometimento da infraçäo de trânsito, dispondo V. S." oferecer recurso contra a infração
junto à DEMARTRAN até 31/03/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Vefculo

AAZ3938

ABt7686

ABM2A72

AFG8I85

AKX7679

Auto de lnfração

2769501000075663

2769501000075968

2769501000075873

2769501000075654

276950100007581 1

Diárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

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

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

o Munlcfplo de Marmelelro dá Sarantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://www.marmelelro.or,qov.brl no llnk Dlárlo oflclal.

Código da lnfração

74550

74550

74550

74550

74550

l

I tcp
Brasil

i ...
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Atos Oficiais _306(
JoRNATDE ¡n'l,rn¡o 13Quinta-felra, 70.2.2022 - N" 7.388

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
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