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qUARTA ALTERAçÃo e gONSOLIDAçÃ9 Do 69NTRATO SOSIAL

A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA
GNPJ MF N.o 31.441.1 l5/0001-45 - N¡RE N.o 41208884886 Forha 1/4

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido em

2S.0S.1g80, natural de Rio de Janeiro RJ., médico, inscrito no Conselho Regional

de Medicina do Paraná sob n.o 031533/PR expedido em28.05.2013, portador da

Cédula de ldentidade Civil n.o 13.883.289-9 expedida pela SSP/PR em

08.07.2013 e portador do CPF MF n.o 086.727.447-64, residente e domiciliado na

Rua São Paulo, n.o 313, Centro em Francisco Beltrão, Paraná, CEP 85.601-010;
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileirA, SOItC A, NASC|dA EM

14.09.1g82, natural de São Paulo - SP, médica, inscrita no Conselho Regional de

Medicina do Paraná sob n.o 031252/PR expedido em 28.02.2013, portadora da

Cédula de ldentidade Civil n.o 14.815.287-0 expedida pela SSP/PR em

29.08.2016 e portadora do CPF MF n.o 100.016.337-75, residente e domiciliada
na Avenida Antônio da Paiva Cantelmo n.o 570, Bairro lndustrial em Francisco
Belträo, Paraná, CEP 85.601-270, sócios componentes da sociedade empresária
limitada que gira sob o nome empresarial de A & M CLINICA CIRURGICA LTDA,
com sede na Rua São Paulo, n.o 313, Sala 02, Centro, CEP 85.601- 010 em
Francisco Belträo, Estado do Paranâ, inscrita no CNPJ MF sob rì.o

31.441.115/0001-45, com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do
Estado do Paraná sob o NIRE n.o 41208884886 e última Alteraçäo arquivada sob
n.o 2O218319940 em 13.12.2021, a qual é regida sob a forma de sociedade
empresária limitada nos termos dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei n.o

10.40612002), tendo como regência supletiva as Normas Regimentais das
Sociedades Anônimas (Lei n.o 6.404176), RESOLVEM, por este instrumento
alterar e consolidar o Contrato Social e alteraçÕes posteriores conforme as
cláusulas e condiçöes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: lngressa na sociedade nesse ato GUILHERME CIRINO
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido em 14.09,1990, médico, portador da
Carteira Nacional de Habilitação n.o 06638613821 expedida pelo DETRAN/PR em
22.02,2021 e portador do CPF MF n.o 076J26.979-71, residente e domiciliado na
Rua Clevelandia, n.o 1560, Apartamento 302, Bairro Vila Nova, em Francisco
Belträo, Paraná, CEP 85.605-000.
CLÁUSULA SEGUNDA: A SóC|A ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA
que possui no sociedade 9.800 (nove mil e oitocentas) quotas de capital no valor
de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)
vende de forma onerosa para o sócio GUILHERME CIRINO RODRIGUES a
quantidade de 200 (duzentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada
totalizando R$ 200,00 (duzentos reais) e recebe a referida importância em moeda
corrente neste ato
CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude da alteração ocorrida o Capital Social no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na
forma revista fica assim distribuído entre os sócios:

i-
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soctos QUOTAS VALORES
MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO 10.200 10.200,00
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA 9.600 9.600,00
GUILHERME CIRINO RODRIGUES 200 200,00
TOTAL 20.000 20.000,00
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qUARTA ALTERAÇÃO e CONSOLIDAçAO DO CONTRATO SOCIAL

A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.115/0001 -45 - NIRE N.o 41208884886 Fotha2t4

CLÁUSULA QUARTA: O sócio GUILHERME CIRINO RODRIGUES que ingressa

na sociedade, declara conhecer a situaçäo econômica e financeira da sociedade,

ficando sub rogado aos direitos e obrigaçÕes decorrentes do presente

instrumento,
CLÁUSULA QUTNTA: A sócia ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA que

ora vende parte de suas quotas, dá para o sócio remanescente, para o sócio

ingressante bem como para a sociedade plena, geral e rasa quitaçäo da venda de

ouotas ora efetuada e declara nada mais ter a reclamar'
óúuSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condiçöes
contidas no Contrato Social que não colidiram direta ou indiretamente com as

d isposições decorrentes do p resente instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA: Tendo em vistas as alteraçöes ora ajustadas e em

consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10406/2002, os sócios,
RESOLVEM por este instrumento alualizar e consolidar o Contrato Social, tornado
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçöes contidas no

contrato primitivo que, adequado às disposiçöes da referida Lei n.o 10.40612002
aplicáveis a este tipo.societário passa a ter a seguinte redação:
A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
GNPJ MF N.o 31.441.115/0001 -45 - NIRE N.o 41208884886
coNSoLrDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL
MARC¡O CERBAZZ¡ TAVARES CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido em
25.05.1980, natural de Rio de Janeiro RJ., médico, inscrito no Conselho Regional
de Medicina do Paraná sob n.o 031533/PR expedido em28.05.2013, portador da
Cédula de ldentidade Civil n.o 13.883.289-9 expedida pela SSP/PR em
08.O7.2013 e portador do CPF MF n.o 086.727.447-64, residente e domiciliado na
Rua Säo Paulo, n.o 313, Centro em Francisco Beltrão, Paraná, CEP 85.601-010;
ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida em
14.09.1982, natural de São Paulo - SP, médica, inscrita no Conselho Regional de
Medicina do Paraná sob n.o 0312521PR expedido em 28.02.2013, portadora da
Cédula de ldentidade Civil n.o 14.815.287-0 expedida pela SSP/PR em
29.O8.2016 e portadora do CPF MF n.o 100.016.337-75, residente e domiciliada
na Avenida Antônio da Paiva Cantelmo n.o 570, Bairro lndustrial em Francisco
Beltrão, Paranâ, CEP 85.601-270; e, GUILHERME CIRINO RODRIGUES,
brasileiro, solteiro, nascido em 14.09.1990, médico, portador da Carteira Nacional
de Habilitação n.o 06638613821 expedida pelo DETRAN/PR em 22.02.2021 e
portador do CPF MF n.o 076.126.979-71, residente e domiciliado na Rua
Clevelandiâ, fl.o 1560, Apartamento 302, Bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão,
Paraná, CEP 85.605-000, sócios componentes da sociedade empresária limitada
que gira sob o nome empresarial de A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, com
sede na Rua São Paulo n.o 313, Sala 02, Centro, CEP 85.601-010 em Francisco
Beltrão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob n.o 31 .441.115/0001-45, com
Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob o
NIRE n.o 41208884886 e última Alteração arquivada sob n.o 20218319940 em
13.12,2021, a qual é regida sob a forma de sociedade empresária limitada nos
termos dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei n.o 10.40612002), tendo
como regência supletiva as Normas Regimentais das Sociedades Anônimas (Lei
n.o 6.404176), RESOLVEM, por este instrumento alualizar e consolidar o Contrato
Social e alterações posteriores, conforme as cláusulas e condiçöes seguintes:
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oUARTA ALTERAçÃo,e coNsoLlonçÃo Do coNTRATo soclAl
A & M CLíNICA CIRÚRGICA LTDA
GNPJ MF N.o 31.441.1 15/0001 -45 - NIRE N.o 41208884886 Forha 3/4

CIÁUSUI-A PR¡MEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada, gira sob o nome empresarial de A & M CLíNICA
CIRÚRGICA LTDA, e tem a sede na Rua Säo Paulo n,o 313, Sala 02, Centro,
CEP 85.601- 010 em Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social o ramo de atividade
de Prestação de serviços de clínica médica nas especialidades de cirurgia geral,

cirurgia vascular e angiologia.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as atividades em 10 de setembro de
2018 e seu prazo de duração é indeterminado,

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizado na forma prevista é assim distribuído entre os
sócios:

QUOTAS VALORESSÓCIOS
10.200 10.200,00MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

9.600,00ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA 9.600
GUILHERME CIRINO RODRIGUES 200 200,00
TOTAL 20.000 20.000,00

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital
Social.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de capital são indivisíveis em relação à
sociedade e näo poderão ser cedidas, transferidas, oneradas, caucionadas ou
empenhadas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçöes e preço o direito para a sua aquisiçäo se
postas à venda, com prazo de trinta (30) dias para ser exercido o direito de
preferência.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio
MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO, com poderes e atribuições de
Administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçöes seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboraçäo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção das quotas, os lucros ou perdas,
apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro primeiros meses ao término do exercício social,
os sócios deliberaräo sobre as contas e designarão administradores quando for o
caso

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.
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qUARTA ALTERAçÃO e cONSOLlonçÃO Do çSNTRATO SO6IAL
A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA
CNPJ MF N.o 31.441.115/0001-45- NIRE N.o 41208884886 Fotha4t4

çLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: os sócios poderão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a título de pró-labore observado às disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉC|MA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relaçäo a seus sócios.

CLÁUSULA DÉclMA TERGEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei,
de que não está impedido de exercer a administraçäo da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenaçäo criminal, ou por se encontrar sob efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussäo, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios,
lucros acumulados ou lucros apurados em balanços intermediários, que poderão
ser partilhados de forma desproporcional aos percentuais de participação do
quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no. 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios declaram, sob as penas da Lei que a
presente empresa se enquadra na condiçäo de MICROEMPRESA, nos termos da
Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade técnica da sociedade perante
o Conselho Regional de Medicina do Paraná será exercida pelo sócio MARCIO
CERBAZZI TAVARES CARDOSO, inscrito no CRM PR sob n.o 031533/PR.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco
Beltrão PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes
resultantes deste contrato.
E, por estarem em tudo justas e contratadas, firmam o presente instrumento em

uma via, para que valha na melhor forma de direito.

Francisco Beltrão, 29 de abril de 2021

MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocralizaçâo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A & M CLINICA CIRURGICA LTDA consta assinado digitalmente por

'ánilÇ|Jä '

NomeCPF/CNPJ

GUILHERME CIRINO RODRIGUES07612697971

08672744764 MARCIO CERBAZZI TAVARES CARDOSO

ANA PAULA FELIX DE ANDRADE OLIVEIRA1 0001 633775

V*
CERTIFICO O REGISTRO Eltt 05/05/2022 1¡l:03 SOB Ne 20222788267.
PRoTocoLo: 222784267 DE OSIOS /2022.
cóorco o¡ vERrFrcÀçÃo: 122056951¡96. cNpJ DÂ sEDE: 314¡t111s0001¿5
NIRE3 (¡120888r¡886. COM EFEITOS DO REGISTRO EVI: 29/Oll2O22.
À & M CI.INICÀ CIRI'RGICÀ I.TDÀ

IJEÀNDRO IIIÀ.N,COS RÀYSEL BISCÀIÀ
sgcn¡r¡í¡.ro-e¡n¡r,

ww. ægreaaf,acLl . ¡rr . gov. br

{

JUCEPAR (t
À validacle cìestc documehto, se impresso, fica sujeito à cohprovação de sua autencicicìade nos respectivos portais,

infornando seus rcspectivos códigos de vetifícaÇåo, 2{
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nepúeLrcA FEDERATIvA Do BRASIL

cADASTRo NActoNAL DA PESSoA ¡uníolc¡

(NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

DIGO E DA ATIVIDADE

86,30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

E DA NATUREZA DICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SAO PAULO 313
COI\4PLEMENTO

SALA 02

CEP

85.601 -01 0
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
[ruNrclPro
FRANCISCO BELTRAO

ENDEREÇO ELETRONICO TÊLÊFONE

(49) 992s-7327

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

06/09/201 I

l\ilOTlVO 0E SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA ESPECIAL

DATA OE ABERTURA

06/09/201 8compRovANTE DE IHscnlçÃo e oe slrulçÃo
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIçAO

3l.441.11 5/0001 -45
MATRIZ

NOIVE EMPRESARIAL

A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
DAS ATIVIDADES

86.30-5.02 -

UF

PR

ATIVA

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

Emitido no dia 07/06/2022 às 09:15:32 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADo no pRneNÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA
N'2107u2022

nlzÃo socIAL: A & M cLrNrcA crRURcrcA LTDA - ME
CNPJ: 3t.441.11 5/0001 -45

lNscnlÇÃo MUNTcIPAL: 308654

rNscnrÇÃo ESTADUAL:
u,vlRÁr 20190093

ENDEREçO: Rua São Paulo, 313 - Q277 L l8 - Centro CEP: 85601010 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Atividade médica ambulatorial lestlita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos para lealização
de exames complementares

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela

Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
lelação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA
cÓolco DE AUTENTICAÇÃo: gzrMHBUFFHTJ2x2Ssxes

E/OU

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

07 t06t2022
06/08 /2022

LICITAÇÃO

Certidão emitida gratuilamcnte

Qualquer rasura invalidari este documenlo.

09: I I :15

¿ ( p

pela i¡ìtefnet e¡n 07 t06t2022
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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

Ns 026944040-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.441.115/0001-45
NOME: CNPJ I'¡ÃO COI'¡STA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

registrados ou que venham a ser apurados, ceftificamos 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 alé 0511012022 - Fornecimento Gratuito

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

Página I de 1

Em¡t¡do v¡a lnlenet Publica (07/06/2022 09:09:44) f
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lvuH¡srÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERTIDÃo PoSITIVA com EFEIToS DENEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS C À OíVIOE ATIVA DA UNñO

Nome: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CN PJ : 31.441.1 1 51000'l -45

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

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Le¡ no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda näo vencidos; e

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

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n0 1.751 , de 211Q12014.

Emitida às 10:48:29 do dia 04/0412022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0111012022.
Código de controle da certrdão: 6483.3130.F0E5.80DF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2.náo constam inscriçóes em DívidaAtiva da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidäo
negativa.
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CertifÏcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 3t.44t.LLs/oool-4s
RAZãO SOC¡AI:A M CLINICA CIRURGICA LTDA

Endereço: R SAO PAULO 313 C SALA 02 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR /- 8s601-010

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: 04/ 06/ 2022 a 03 / 07 / 2022

Certif icação N ú mer o= 20220 6040 2 1 9 0 1 9 249 4206

Informação obtida em L4/06/2022 L5:20:46

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

Lei esta
Caixa:

,á



1,:(.)l)iili:i,Il.Jl ) I (; f ::\i:i I O

.Jii:l'lll.Cr\ l)í.)'l'lìi\¡lÀ1,,1i()

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRÀBAIJHISTÀ,S

NOMC: A & M CLINICA CIRURGICA LTDA (MATRIZ E FIL]AIS)
CNP,J : 3l- . 44I . L1"5 /0001--45
Certidão ne : LBL23B62/2022
Expedição : 07 / 06 / 2022 , às 09 z L3 : 4L
Validade : 04/L2/2022 - l-80 (cent.o e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certif ica-se que A & M cr,rNrcA crRuRGrcÀ I,TDA (MATRrz E Frr,rArs) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o ne 3t.441.115/OOOL-A', NÃo coNsrÀ como
inadimplenLe no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescent.ados pelas Leis ns.o L2.440/20LL e

1-3.467 /201,7 , e no Ato 01,/2022 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certídão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.tp: //www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rt[FoRMÀçAO TMPORTAÌiITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ídentificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a 'JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenLos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, Þor
disposição legal-, contiver força executiva.
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KARLÁ ISASEL DA COSTA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

cERTtDÃO DE DtSTR|BUtÇÃO - FtNS GERATS - CíVEIS - ESPECíFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CíVE|S, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,

coNcoRDATA, RECUPERAÇÃO JUDtCIAL, RECUPERAÇÃO rXrRR¡UDICIAL desta Secretar¡a, verifiquei

NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31 .441 .1 1510001 -45

Loca| da Sede: FRANCISCO BELTRÃOTPN

Orientações:

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

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de FRANCISCO
BELTRAO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de institu¡ção pública ou com a Receita Federal que

verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidáo 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. 8e, S2a da
Resolução CNJ 12112010,
A presente certidão menciona somente o registro de distribuiçáo, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRlO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRAO, 11 de Maio de 2O22

Karla lsabel da Costa

Distribuidor

4
Documento assinado dig¡talmente, conforme MP n.' 2.200-2/2001 , Lei n.' 11.419/2006 e Resolução n." 09/2008, do TJPR/OE k

tIl

too
=ì
Ø
o.

E
0)
o
r(ú

E
q)
O
(ú
Ø
0)
q)p
õ

q
IL
ul
O
dl

U

c;t-
tr)

O
O

ü
0-¡
orõ
(úp

.9

.o
O

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná
rauil td I ue I

Data de em¡ssãoY1 1/05/202217:04 Página de q



fgrgl

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA
Personeria Juridica - R.S. No 207.021
Resolución Adminlstrativa N" I 51/96

Minlsterlo de Educación - R.M. N" 5ó5
Decreto Supremo N" 23.370
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Eñ l3/05/'2022, o presntê dlplma dc GUILHERMÉ CIRINO ROORIGUES

foi rqigtrado rob o ;o 49,1,44+R dc erdo æh o ãrllgo '1 7 da Le¡ 3 264 de æ
dc dombro do 1957.

RcgioD¡l de Medlclna do P¡r¡ná

Curitlb¡-PR, 25/05/2022
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA

Certidão de lnscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) GUILHERME CIRINO
RODRIGUES, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina do
Paraná, sob o ne. 49444 desde 1310512022, estando habilitado(a) a exercer a
medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente

Esta Certidão tem validade até o dia1410812022.

Chave devalidação 30f8d675839b68d08b556e313638810f2a839e7d

Emitida eletronicamente via internet em 1410512022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-PR: www.crmpr.org.br
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31 .441.1 15/0001 -45 - lnscrição Estadual: ISENTO
Fone: (46) 3524-1316

REQUERTMENTO PARA INSCRIçAO NO CREDENCIAMENTO
DE PESSOA JURÍDICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitaçöes e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO4I2O21

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURíDICAS para prestaçäo 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 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 1 t h30 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 de Chamamento Público no 00412021, divulgado em (data da
divulgaçäo).

A & M CL¡NICA CIRÚRGICA LTDA estabelecido(a) Rua São Paulo, 313 - Sala 02,
Centro, Francisco Beltrão Paraná, CEP 85.601-010 inscrito(a) no CNPJ
31 .441. 1 1 5/000 1 -45, clin icac erbazzi@gmail. com, Fone (46) 3524-131 6.

Banco: Banco do Brasil Agência: 616-5 Conta: 77187-2

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

Rua Säo Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-01 0, Francisco Beltrão - Pr

tl
l-

{

Item Especificação Un.
Med.

Quantidade
Total de
horas que
deverão ser
contratadas
por mês

Quantidade
total de
horas que
deverão ser
contratadas
pelo período
de 12 meses

Valor da
Hora R$

Valor total
mensal R$

Valor total
do Período
de 12(doze)
meses R$

14.339,00 172.068,0001 Plantão presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno
das 11h30 às 13h, e/ou
noturno das 17h às
22h, em dias úteis (de
segunda à sexta-feira)

Horas 130 1 560 30110

02 Plantão presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em
finais de semana
(sábado e domingo)

Horas 110 1320 121,53 13.368,30 160.419,60

03 Plantão presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 08h às 20h, em
feriados nacionais e
locais

Horas 24 288 127,53 3.060,72 36.728,64

,-Y
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA

CNPJ: 31.441.115/0001-45 - lnscriçäo Estadual: ISENTO
Fone: (46) 3524-1316

04 Plantäo presencial para
serviço de médico
GENERALISTA, diurno,
das 07h30 às 11h30h,
e/ou das 13h às 17h,
em dias úteis (de
sequnda à sexta-feira)

Horas 100 1200 1 10,30 11.030,00 132.360,00

501.576,24VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DO CHAMAMENTO PUBLICO

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

Francisco Beltrão - PR, 07 de Junho de 2022.

(/,'-Ð s
A&MCL NICA CIR AL
Marcio Cerbazzi Tavares C
cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

a\

(

Rua São Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Belträo - Pr q



51 3¿A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ: 31.441.115/0001 -45 - lnscrição Estadual: ISENTO

Fone: (46) 3524-1316

DECLARAçÃO UNIFICADA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO4I2O2'I

Pelo presente instrumento, a empresa A & M CLINICA CIRURGICA LTDA, CNPJ no

31.441.115/0001-45, com sede na Rua São Paulo,313 - Sala 02, Centro, CEP
85.601-010, Francisco Beltrão - Pr., através de seu representante legal infra-assinado,
que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666/93,
acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que näo empregamos menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e näo empregamos menores de 16

(dezesseis) anos. Ressalva ainda, guê, caso empregue menores na condição de
aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa näo 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 licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal
da empresa é o(a) Sr.(a) Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso, Portado(a) do RG sob no

13.883.289-9 SSP/PR e CPFo 086.727 .447-64, cuja funçäo/cargo é sócio
administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo
ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração
Pública.

5) 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 comunicaçäo futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contrataçäo,
concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: clinicacerbazzi@gmail. com

Telefone: (46) 3524-1316

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 anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Marcio Cerbazzi Tavares Cardoso,
portado(a) do CPF/MF sob n.o 086.727.447-64, para ser o(a) responsável para
acompanhar a execução do Contrato, referente ao Chamamento Público n.o 00412021
e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Rua São Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Belträo - Pr

{! f.
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A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ: 31 .441.1 1 5/0001-45 - lnscriçäo Estadual: ISENTO.

Fone: (46) 3524-1316

511å

Francisco Beltrão - PR, 07 de Junho de 2022.

2t' ç
A&MC NICA GI L
Marcio Cerbazzi Tava res It

cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

+

!
Rua São Paulo, 313 - Sala 02, Centro,

CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - Pr. F



A & M CLINICA CIRURGICA LTDA
CNPJ: 31.441.115/0001-45 - lnscrição Estadual: ISENTO.

Fone: (46) 3524-1316

DECLARAçAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR
REf.: CHAMAMENTO PÚBLICO N.O OO4I2O21

A empresa A & M CLíN|CA C|RÚRGIGA LTDA estabelecido(a) Rua São Paulo, 313 -
Sala 02, Centro, Francisco Beltrão - Paraná, CEP 85.601-010 inscrito(a) no CNPJ

31 .441.1 15/0001-45, clinica cerbazzi@gmail.com, Fone (46) 3524-1316.

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:

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Francisco Beltrão - PR, 07 de Junho de 2022.

515,ô

'Q.C.-5 s
A&M NtcA ct
Marcio Cerbazzi Tavares
cPF 086.727.447-64
RG 13.883.289-9 SSP/PR
Administrador

+0
(

AssinaturaEspecialidade CRM no Data do ReqistroNo Nome

fuh*ø."/Uf*
49.444 13t051202201 Guilherme Cirino Rodrigues

Rua São Paulo, 313 - Sala 02, Centro,
CEP 85.601-010, Francisco Beltrão - Pr. ¿r





MU N ICIPIO DE MARMELEIROIZ.T
ESTADo oo peneNÁ

ATA DE JULGAMENTO Do CHAMAMENTO pÚnr,Ico N" 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2 O¿I.LTC

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação cle 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 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

l3h às I7h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento.

Aos quinze dias do mês de junho 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 Pennanente de

Licitação designaclos através cla Portaria N" 6.597 de 01 de outubro de 2021. 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 de Chamamento Público ftcou à disposição dos interessados

do dia 1 5 de junho de 2021 a 1,2 dejulho de 2021. Aberta a sessão, não foi registrada presença de

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

prèsente chamamenro: A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ no

31.44L 115/0001-45, sob o protocolo n'71486. 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 requisito.s exigidos no Edital e

declarou HABILITADA: a proponente A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, que

apresentou proposta para os itens 01, 02, 03 e 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 lavratura da presente ata e assinatura dos membros presentes.

Lr-^h ã--o'^;
Ricardo Fiori

Presidente

Everton

Membro

Da da Silva
bro

Lidiane Helena w
Membro

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000

E-rnail: licjl¡ç-¡lq(ù¡it-urelp.r¡rg:gçry.t'Llic-ltoç-4.q02(dlru.!ruç-tc-irq.plgçrv-,þL - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUN rciplo DE MARMELEIRo"%

ESTADO PO P,qNRNÁ,

cHAMAMENTo púnuco N" oo4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2 O?I.LIC

Rnsultano nr ¡ulc¿.lvlpxto B classlnlcncÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de

202I, com base na Lei Federal no 8.666193 e legislação complementar, torna público o resultado

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

A & M CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA, inscritano CNPJ n" 31.4411 115/0001-45,para

os itens 0t,02,03 e 04 do Eclital.

a

Marmeleiro, 15 de junho de2022.

L.- Åe .}^n-
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0lll0l202I

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000

E-mail: licitacao )nra¡rnerlciro.pr,go¡r-.br / lioitacao02(drnô¡ng!-cgo.pl,CW hI - Telefone: (46) 3525'810'l I El05
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ
SEXTA-FEIRA, 17 DE IUNHO DE 2022 ANO: VI i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 12511- 1a Pág(s)

17 Un stihl 14,90 178,8012 Pistão da lanÇa usinado
18 60 Un Placa do filtro para equipamento marca Stihl stiht 13,15 789,00
19 40 Un Porca de sequranca com colar oara eouioamento marca Stihl stihl 19,17 766,80
20 3 Un Protecäo da mão equipamento marca Stihl stiht 97,51 292.53
21 7 Un Tamoa do oinhäo corrente maonésio eouioamento marca Stihl stihl 104.04 728.28
22 I Un Tamoa do tanoue oara eouioamento marca Stihl stiht 39.86 318.88
23 125 Un Tubo de oraxa 80o para equioamento marca Stihl stihl 26,05 3.256.25
24 25 Un Vela de iqnicäo stihl 25,53 638,25

25 1687 Hora
Mäo de obra conserto/reparos nos seguintes equipamentos:
Lavadoras de alta pressão 110 e/ou 220v; motosserras,
rocadeiras, cortadores de orama. oodadeiras e similares

Serviço 105,75 178.400,25

Valor Total Estimado 210.818,03
PRAZO DE E NCIA: da assinatura da ata de registro de preços até 13 de junho de 2023

^ DATA DE ASSINATURA DA ATA: 1 4 de junho de 2022.

Marmeleiro, 14 de junho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OOU2O?'I PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 106/2O21.LIC
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACÃO

A comissão 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 legislaçäo complementar, torna público o resultado da licitaçäo em epfgrafe. A pessoa jurídica habilitada é a
seguinte:
. A & M CL¡NICA CIRÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ n" 31.441.1 15/OOO1-45, para os itens 01, 02, 03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, '15 de junho de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBLTCAçÃO Are DE REGTSTRO DE PREçOS No 134t2022 PREGÃO
ELETRÔNICO NO 04812022

CONTRATANTE: MUNIC[PIO O¡ MARMELEIRO
CONTRATADA: POSTO CANAL BATEL LTDA
OBJETO: A de istro de P

PRAZO DE EXEC E
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 15 de junho de2022

Marmeleiro, '15 de junho de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

Dlárlo Oflciel Asslnedo Eletronlcamente com Cert¡flcado Padrão ICP-

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

Medida Provlsória 22OO-Z do AtL. 10c de 24.08.01 da ICP-Bras¡l

uts o dos abaixo

CIA: da assinatura da ata de registro de preços 14 un

IGP
Brasil

de 2023.

O Municfpio de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no l¡nk Diárlo Oficlal,

Item Dêscrlcåo Percentual de descontö,proposto, ValorTotal
126.920.0001 DIESEL S.1O O,10o/o

02 GASOLINA COMUM 0j0% 55.936.00
Valor Total Estimado 182.856,00
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63% dos municípios do Paranânão tiveram
homicídios no primeiro trimestre de 2022

ÀEN - A maioria dos mu-
nicfpios paranaenses não
teve homicídios dolosos
no primeiro trimestre de
2022. O Relatório Estatls-
tico Criminal da Segurança
Pirblica do Paraná, divul-
gado segunda-feira, 13,
pela Secretaria Estadual da
Segurança Pública, mostra
que, em 254 cidades, 63%
do total, não houve c¡ime
desta natureza, e em outtas
84 (21%) houve apenas
uma ocorrência do crime
nos primeiros três meses
deste ano.

De acordo com o levan-
tamento, houve queda nas
mones violentas na com-
paração com o mesmo Þe-
ríodo do ano passado, pãs-
sando de 555 entre ianeiro
e março de 2021 p*a 551
para o pnmelro tnmestre
do ano. A maior redução
toi nos casos de latrocínios
(roubos seguidos de mor-
te), que cafram 53%. No
primeiro trimestre do ano
Pas^q, foram registrados
17 clnios, contra oito
no r,,dsmo perlodo deste
ano.

Ta¡nbérn houve reducão
de 40olo no número de oc'or-
rências de lesão corporal
com resultado de morte. O
número caiu de I 5 ocorrên-
cias de lesão corporal entre
Janeiro e março de 2021,

Da assessorie - Urn ho-
men que se envolveu num
acidente no Centro de Pato
Branco, na madrugada de
quarta-feira, 15, foi preso.
Um Siena, conduzid-o nor
um homem de 37 an'os.
colidiu e danificou as flo-
reiras de um canteiro da via
pública. Ele foi submetido

para nove nos primeiros
três meses de 2022.

Também foi possível
perceber uma redução de
9,52ÿo nos casos de femi-
nicldio em todo o Estado,
corn 2l ocor¡ências no
prirneiro trimestre de 202 I ,
contra l9 no mesmo oerfo-
do de2022. Houve, p'orém,
um pequeno aumento no
número de homicldios do-
losos, quando há intenÇão
de matar, cotn 523 casoíno
primeiro trimestre do ano
passado e 534 neste ano.

Para o secretário estadu-
al da Segurança Pública,
Wagner Mesquita, os pro-
Jetos elaborados para a âÍea
e o trabalho integrado das
forças de segurança têrn
como objetivo intensificar
a queda nos fndices de cri-
minalidade.

"Trabalhamos com pla-
neJamento para a imple-
mentação de novas tecno-
logias e com o fortaleci- ã
mento da integração entre 

*
as forças policiais para a
redução da crimindlidade
em todo o Estado. Unindo
forças, de maneira coor-
denada, consegtriremos
rnelhorar cada vez mais os
índices."

Roubos
A queda na criminali-

dade também foi perceptf-

ao teste de bafôrnetro, que
confinnou a embriaguez. O
motorista foi preso.

Dirigir bêbado é conside-
rada infração gravfssima de
trânsito e rende multa de R$
2,9 mil, alérn do envolvido
ter a suspensão da Cartei-
ra Nacional de Sesuranca
(cNr{).

Da assessoria e JdeB
- Um crime ar¡biental foi
flagrado em Chooinzinho.
Por volta das 2bh30 de
terça-feira, 14, a Polícia
Militar foi até a comunida-
de Santa Inês, interior do
municlpio, e abordou um
velculo Strada, conduzido
por um homem de 34 anos,
acompanhado do passagei-
ro, de 31. Na carroceria.
havia seis toras de araucá-
ria que, de acordo com os
policiais, aparentavam ser
recém-cortadas. Três mo-
tossenas também foram
encontradas.

O motorista reconheceu
ser o dono da madeira, re-
tirada de propriedade pró-
pria. Ele alìrmou ter córta-
do um pinheiro sem licença
ambiental para tal. A árvoie
tinha aproximadamente I5
metros de altura. O homem
ainda revelou que enterrou,
com ajuda de uma retroes-
cavadeira, o restante da ár-
vore às margens da lavoura.

No local, foi localizada a
retroescavadeira. conduzi-
da por outra pedsoa, de 46
anos. O motorista da Strada
e a madeira foram levados à
Delegacia.

Quando a esposa também
pode ser herdeira?
,Såalon¡. No ato do casamento ou do início de uma
unjão estável pouco se pensa sobre os direitos ãó-
vluvo ou da vlúva em caso de falecimento do narcei_
ro. Sem dúvidas que diante dos vários modelo's ãe-'
casåmento, distinguidos pelos respectivos reeimes
de. bens, também pode não ser uma tarefa fácìl em se
saber onde o cônjuge sobrevivente terá oarticioacão
no patrimônio deixado pelo falecido. Còntudol eiis_
te uma regra básica a ser seguida independ"ntó."nt"
do regime de bens adotado no ato da celebração do
ma(rimônio. Mas an(es, deve se ter em menté oue
num casamento sob o regime de comunhão totål de
bens (ond.e se compartilham os bens adquiridos antes
e depols do casamento), o côniuge (viúvo ou viúva)
não terá direito sobre a herançä ão ialecido. iá oue.'
Justamente em razão do casamento, continuãcoir ó
direito à metade desses bens, ficanáo a outra meìããe
com o filhos do casal. No casamento sob o resim;
da comunhão parcial de bens (onde se compañìlhunr
os bens.adquiridos depois do casamento), é impor-
tante saber o que o falecido já possula como dô sua
exclusrva propriedade antes do casamento. Nesse
r.ggltllg, o que foi construldo durante a união será
drvrdrdo entre a viúva (a qual já era dona de metade
dos.bens em razão do matrimônio) todavia, tendo
ainda direito.em parte dos bens qúe já pertónciam ao
ratectoo mando antes do casamento. O mesmo vale
para os casos de união estável. Assim, além do que
já lhe pertencia, a esposa sobreviventá, terã ¿¡re-ìio
ao mesmo percentual dos bens cablveis aos filhos
do casal. Existe, aliás, uma expressão que sintetiza
bern a torma de se saber quais os direitôs em cada
caso, ou.seja_"quem herda não meia e quem meia
não he¡da"!.Dessa forma, se sobre um àeterrninado
rmovel_a vtuva Já erâ proprietária em razão do casa_
mento (meetra), a mesma viúva não terá direitos na
condição de herdeira. Nessa mesma linha de oensa_
mento, caso a viirva não fosse proprietária e iazão
do ca.samento em relação a um'veiculo, por exemolo.
terâ dlr_elto.na condição de herdeira, ern-igualdadé
oe traçoes Juntamente com os filhos do casal. E de
suma.importância ter a ciência sobre esses direitói,
sobretudo quando um inventário é feito de forma
amtgâvel entre as partes, a fim de evitar er¡os e
pre1uizos na partilha e divisão dos bens, Dor achar.
de torma equivocada, que a divisão deveiia ser feiia
de torma diferente do antes explicado. Também é
de lundamental importância ter em conta oue. se
ho-uver equfvoco e a divisão seja feita de fðrma
drterente, poderá haver inclusive um acréscirno no
vator dos lm.postos devidos, posto que, alérn do va_
lor própno da herança deixada pelo falecido, poderá
estar havendo doações entre a viúva e os herdèiros
mesmo que não se tivesse essa intenção.

vel no número de roubos. res reduções foram registra_
Fo¡ant 727 casos a menos das nas iegiões dcfeiã;aã
entre janeiro a março deste Borba, Rõlândia, Apucara_
ano em comparação com o na, paranaguá. São Jõsé dos
mesmo perlodo do ano an- Pinhais e p-onta Grossa.
terior, uma redução média
de oito roubos por dia. Sudoeste

Ao todo, foram 6.181 A 9" Á,rea Integrada de
roubos nos primeiros três Segurança pública-lAlSpl.
meses de 2022, contra as de-pato'Branco. tàve nã
6.908 oconências no pri- primeiro trimestre destè
melro tnmestre do ano ante- ano I I homicldios dolosos
rjo¡ u.ma_queda.de 10,52%o. (conr intençãó á; ;"t"r)";l\ reouçao pode ser vista um latroclnio lroubo sesui-
em todas 

_ 
as qualificações do de morte). ña microlne_

do crime de roubo como: à gião de Fraîcisco Beltrão
residê-ncia^(4,9%), a vefcu- (10" AISp) o"or.rorn nn_
los (-14,50%), ao comércio ve homicfãios dolosos no
(-18,75%) e em ambiente mesmoperlodo.sendodois
público ( I 0,44%). As maio- deles fe'minic{dios.

Homem demlba madeira
sem licença ambiental,

mas policiais descobrem

Malerlal fol
apreondido
pela Pollcla
Militar.'

I

I

l
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Condutor é preso após
envolver-se em acidente

de trânsito em Pato Branco

{b, Câmara de Vereadores de Doís Vizinhos PREFEITURTA.MT NICÞAL

BEt¿.VISIANACAROBA

ooltônls sele mlle oll@nl6 e

no gndgreço

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
cHAI,|AMENTo púBLtco N. oo4/2021

pRocEsso ÂDMtNlSlRAltvo No 106/20?1-LtC
RESULIADO OE JULGAMENTO E CLASSIFICAçÄO

A-coml$ão de llcitaçåo, doslgnsda âtravés da podrd0 n. 6.597 do 01 ds outubru ds
2021, @m.ba, se na Let Fedo¡a¡ n. 8.666/93 e tsg¡staøo æmplemmra,, fo.ã pJ¡ilrm
r0su¡l8d0da llcllsção€m eptgEfs. Apæso8 iuld¡q hab¡titsdaó I segulntg:
. _ A & M CLINTCA C|RúRG|CA ITDA, tnsdta no cNpJ n;31.44 r.,,5/0001,
45, pars os ltens 01,02. 03 e 01 do Ed¡tât.

i¡amsteho, lS ds lunho d€ 2022,
Rlcãrdo Flod

prcsldsnto d6 CpL
Podaila 6.597 de 0l/10/202t

ExtÌ rop^nlpuBt,tcÀ(,ìo

^T^ 
DE nlì0ßTR0DE Pniiços M ¡n401¡

plEÕÀo etEl RóNtco Mû{¡,,ì012
CONIRATANTlì: MUN'ChIO D{: TIANMEI,F,INO

CoN lÀ^Î^D^ | fÐSTo C^N,{t. 8..\TtiL t,l 0^

ffi
CAMARADE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS

EXIRAÌo PARA puBLtcAçAo o22t2oz2
1 - Eilråto o¡lpensa de Ltcttaçáo 0t0/2022 - OBJETO: AquÈtcìo do materlal ¿e moa
e cozhha-pa¡a uso na Cåmara dô V€rsadors ds Dots Mz¡nhos _ pR. CONTRATADI:
uuero ü pagnwst Ltdâ, CNPJ 09.461.639/0008-i5. VALOR: R$ 1.442.58 tun mfl ouã-
k@e¡lG 6_quarenla a dols reab e c¡nqu€nla e oilo cenlavos).
2'.- Exlralo oisÞ€ñ!ã do L¡cltação 01t/i022 - OBJETO| AquÉlc-ão dE maledal dâ htolånd
e lmp6zâ pa€ uso na Cåmara ds Vêroldo¡os ds Oots Mztnñd _ pR. CONTRATÃDA:
E..J. FÂvrN . UT|L|DADES, cNpJ 1s.144.2020001.8!. v¡Lon, nS z,zõlzi rìloiiîìi
s€lmnlos g c¡nquenla o grls r6ais € solôola € dols @nlavos).
3 - Exlralo 0lspensâ de Llcilaçjo 01212022 . OBJETO: Aqutilcåo oéner6 alimêntfclos
parE â Cåmarads V€r6ador6 do 0olr MzinhoslpR. CONTRATÃDÂ:-Gu€Ío & p4nulsat
Llda, CNPJ æ.461.639/0008-t5. VALOR: R$ 3.96i,30 lrros nrt novàiãnrãiå iä-önio
e um r€åls e ldnlå ænlãmçl
OBS, Esls documonlo orü dlsponlwl na Intogra no Dtárto Ofclat dos Mun¡cfold do
Porãnâ hllpj rw.d¡adonunlc¡pal.@m.br/6mp/pcsqubar e no site w.cmdv.pr.iovbr

1.oBJEIo

2, VALOR

Câmara Municipal de Vereadores de
Salto do Lontra - Estado do paraná

EXIÊATO OE CONTRATO N'OO4/2022
0AlA0E ASSINATURA DO CONTRATO| .t3 

de lunho de 2022.
CONIRATANTE: CåmaE Munlctpal de Salto do Lof,ka. Estsdo do paraná, com sede à
Rua Voroldor ldsnlr Can€tlo, 4lO, lnlcdto no CNpJ[vtF n" 00.92f.263i000t-33, n;;l;
1t9j9pl1tl3!949 

pr*tdontô, €m pteno€xorctctods sou mãndalo e funçö6;JOAO
CARLOS DALBERTO. ¡nlcdto no CPF/MF sob n'734.056.9S9-07 € potado;da ôédul;
do ldsnlldade n" 5,233.813-t, e
CONTRAIADAì ô[4EGA SISTEi,4A DE ENSINO PÀRANAËNSE ITDA . CNPJ:
10.718.171/000i.04,

DO[,llClLlO:Avenlde PaÞná, no. 7327 - ZonE lI, Umuåråmâ, Estado do pâraná.
oBJETOT Conkalsção do smprclr osp6clãt¡¿ada p6E â pr€staçåo de sgrylços lécnlcos
vlsando.o planeiamenlo, I organlzaçáo € s execução de concurso públb; para provl.
mnlo do vsgas o cadaslro dg r$erua paru cargos públ¡cos do quàdro do soùùoræ
€fellrcs da CámãË Munlclpãt d6 Saltodo Lonlra - pR.
VALOR GLOBAL R$r 10.000.00 loez mit rÐstsì.
PRAZO DE VIGÊNClÀ Opresento Conkalo vigeró a contar da data da publiÈçáo do
r€speclivo €xlralo.no_ Diório Ofc¡al dos Munìclpios do paraná e no 0r9ao Onclat de
lmprensa do Munlcfplo. alå o prazo Înãl ds vãildade do concurso públLo e posstvel
prorogaçá0.
FORO: Comarca de Sãllodo [onka, Eslsdo do paraná.

Sallo do Lonlra, 13 dojunho do 2022.

BalaV6la da Cãroba - PR - lS d6 lunhods 2022.
GELSON MAFFI 

.

Prôf6il0 Mu¡lctpat
il¡ de

¡J&¡nlþù2021.

DATA

será obssNádo o horário do Brosllia

Prubiôir lìllti
¡Elcilodc lhmrlèiñ

EXTR^ÍO t R^ t,unt,lc,\ÇÀo
AT^ DF,n[0ßtn0 Dr; Pn[ç0s N. t15r0:.i

I'nlcÀ0 tìl.nrnoNtc0 N. 0I40:l
coN rR^IÁNflì: MUNICIpf 0 DE l\tiRÀr¡t.fl no
coN I ll^Ì.1D^r Nll RoSliÀltN pRoDU't 0S /\CR0t'tCU^nþS

PHA/T)
'hD^ Àl^: l5 dc ir¡hod! I0:!

0r tr.m Lilnr
llqulù -

lcnÌFû¡ñ N¡l@Mr l[ffim

LOCAT: Prelolturô Prala do lguaÇu - Paranå,

[hmcl(iro. lJdrJrloù]0:2.
nilhJrìr¡itnli

0df(ih)& ltl¡n¡cllim

H[ÊLt

!021.


