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ALTERAÇÃo poR TRANSFonvraç.Ã,o DE EMIRESA TNDTvTDUAL DE
RESPoNSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRTa LIMITADA

cr.Íxrce n¡Énrcn MArs seúon pARA vocÊ ETRELT
CNPJ: 33.704.539/OOOI -80

NIRE: 42600557361

LUZI/IA CORREA COLUMBIE, Nacionalidade: cubana. Naturalidade:
Guantanamo, Estado Civil: Solteira, Profissão: Medica - CR-N[42235/PR, Data
de Nascimento: I I/12/1984, Documento de ldentidade: portadora da Cédula de
Identidade RG n". 9106101, órgão expedidor PC - PA e CPF n". 067.323.431-22.
Endereço: residente à Rua Primeiro de Janeiro,35O0, Fidelis. Cep: 89.060-010
em Blumenau - SC, única sócia da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - Eireli, denominada ClÍNrcA MÉDICA MAIS SAÚDE PARA
VOCÊ EIRELI, inscrita no CNPJ sob n". 33.704.539/000l-80. estabelecida à
Rua I de Janeiro,3500, Bairro Fidelis, Cep:89.060-0 l0 em Blumenau - SC.
Consoante Contrato Social primitivo arquivado na JUCESC sob n". 42600557361 .

por despacho a sessão de 23/O5/2O19, ora transforma seu registro de EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA paTa SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA, mediante as seguintes clausulas:

cLÁusuLA PRTMEIRA: DA TR.INSFORMAçÃO DO TIPO JURÍDrCO: Fica
transfonnada a na'n:r:eza jurídica desta Empresa individual de Responsabilidade Lirnitada.
passando a ser runa Sociedade Empresária Limitada, conforme faculta a Lei 10.406/02,
artigo 980, que doravante se regerá iom sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da transformação, fica alterado o Nome
Empresariat, gge-sra:. "CLÑICA vrÉotce MAIS SAÚDE PARA vocÊ EIRELI". Passa

a ser: "cLÍNrcA MÉDrc¿' MAIS sAÚDE PAR¡' vocÊ LTDA-.
CLAUSULA TERCEIRA: Fica alterado o Objeto Social, oue era: "A) Atendimento
clinico geral; B) Atividade Medica ambulatorial, inclusive para realização de

procedimentos cirúrgicos, C) Atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares. D)
Clinica Dermatologica; E) Exames de ultrassonografia". @: "Prestação de serviço de
atendimento clínico geral de atividade médica ambulatorial, inclusive para realização
de pequenos procedimentos cirúrgicos de atendimento em pronto socorro e unidades
hospitalares e de exames de ultrassonografiatt.
CLAUSULA QUA.RTA: Fica alterado o Endereço da empresa. que era: "Rua I de

Janeiro. 3500, Fidelis, Cep 89.060-010 em Blumenau - SC", Dassa a ser: "Rua Acácio
Apollo, 76, Bairro: São Cristovão, Cep: 85.601-748 em Francisco Beltrão - PR".
CLAUSULA QUINTA: Fica alterado o Endereço da sócia LIUZVIA CORREA
COLUMBIE, que era: "Rua Primeiro de Janeiro,3500, Fidelis, Cep:89.060-0 l0 em

Blumenau - SC", Dassa a ser: "Residente à Rua Acacio Apollo,76, Bairro: São Cristovão.
CEP: 85.601-748 em Francisco Beltrão - Estado do Paraná".
CLAUSULA SEXTA: Para tanto, passa a transcrever na íntegra o CONTRATO SOCIAL
da Sociedade Lirnitada Unipessoal, com o seguinte teor:

Junta Comeroial do Estado de Santa Catarina 12rc4n022

Certifico o Regisho em 1210412022 Data dos Efeitos 151æn022

Arquivamento 20226101231 Protocolo 226101231 de 18l03l2022NIRE 42207086057

Nome da empresa CLIMCA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em hþ:/ireginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentoýautenticacao.aspx
Chancela 3995 I 2816469062
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ALTERAçÃo poR TRANsFonivreçÃo DE EMrRESA TNDTvTDUAL DE
RESPoNSABILIDADE LIMITADA EM SocIEDADE EMPRE SÁnT¡, LIMITADA

cr-fxrce uÉnrce MArs s¿,úon pAR¿, vocÊ ETRELT
CNPJ: 33.7 04.539/000 r -80

NIRE: 42600557361

coNSoLroeÇÃo
CLÍNIcA MÉDIcA MAIS seÚon PARA VOCÊ LTDA

CNPJ: 33.704.539/OOOI -80
NrRE 42600557361

LUZVIA CORREA COLUMBIE, Nacionalidade: Cubana Naturalidade:
Guantanamo, Estado Civil: Solteira, Profissflo: Medica - CRM42235lPR. Data
de Nascimento: I l/12/1984, Documento de Identidade: portadora da Cédula de
Identidade RG n". 9106101, órgão expedidor PC - PA e CPF n". 067.323.431-22.
Endereço: residente à Rua Acácio Apollo,76, Bairro: São Cristovão, CEP:
85.601-748 em Francisco Beltrão - Estado do Paraná. única sócia da Sociedade
Empresária limitada, denominada CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA
VOCE LTDA, inscrita no CNPJ sob no. 33.704.539/0001-80. estabelecida à Rua
Acácio Apollo,76, Bairro: São Cristovão, Cep: 85.601-748 em Francisco Beltrão

- PR, RESOLVE em comum acordo. constituir uma sociedade limitada mediante
as condições e clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIIVTEIRA: Nome Ernoresarial: A sociedade limitada unipessoal gira sob
o nome empresarial de cLÍNrcA MÉDrcA Mals SAÚDE PARA vocÊ LTDA.
CLÁUSULA SEGUNDA: Endereco: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede rra
Rua Acácio Apollo, 76, Bairro: São Cristovão, Cep: 85.601-748 em Francisco Beltrão

- PR.
CLÁUSULA TERCEIRA: Caoital Social: O capital social é no valor de R$ 10o.00o,oo
(cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscrito e em moeda corrente do país, pela sócia Ítnica:

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da a única é restrita ao valor de suas quotas.

não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo. no entanto.
pela integralização do capital social.
Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de

incomunicabilidade e irnpenhorabilidade.
CLÁUSULA QUARTA: Obieto: A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a

exploração do ramo de: "Prestação de senriço de atendimento cllnico geral de atividade
médica ambulatorial, inclusive para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos
de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares e de exames de
ultrassonografiatt.
CLÁUSULA QUINTA: Infcio da Atividade: A sociedade limitada unipessoal iniciou

suas atividades em 23lOSl2Ol9, e seu prazo de duração é por tempo indeterninado.

Junta Comercial do Estado de Santa Cata¡ina 1210412022

Certifico o Regisro em 1210412022 Data dos Efeitos 1510112022

Arquivamento 2022610123 1 Protocolo 2261 0 1211 de 1 810312022 MRE 42207086057

Nome da empresa CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3995 I 281&69062
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em l2l%lãO22Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exerclcio
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ALTERAçÃo pon rRANsFonunÇÃo DE EMrRESA TNDIvTDUAL DE
R"ESPoNSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁnTa LIMITADA

cr-Írvrca rvrÉnrcn MArs saúoa pAR¿. vocÊ ETRELT
CNPJ: 33.7O4.539/O0Ol -80

NIRE: 42600557361

CLÁUSULA SEXTA: Administracão: A administração da sociedade limitada unipessoal
cabe a sócia única LUZI/IA CORREA' COLUMBIE, qualifìcada no preâmbulo deste
instru¡nento, para o que está dispensada da prestação de caução.
Parágrafo Primeiro: A administradora da Sociedade Limitada Unipessoal compete o r.rso

da firma e a representação da sociedade. podendo para tanto realizar individualmente
todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da
sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar
contas bancá¡ias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos
profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dlvidas, fazer acordos.
transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade
perante terceiros. no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais. estaduais.
e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários,
instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou
correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e

fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes
específicos
Parágrafo Segundo: Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes-

constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrume¡rto
de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que. no caso
de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
CLÁUSULA SÉTIMA: Da Remuneracão: A sócia única administradora fìxará u¡na
retirada mensal. a título de (pró-laboret', observadas as disposições regulanrentares
pertinentes.
CLÁUSULA OITAVA: Do Desimnedimento: A sócia única administradora declara sob
as penas da lei. não estar incursa em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de

exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo
processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo.
concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as norrnas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade
CLÁUSULA NONA: Filial: A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo.
abrir ou fbchar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração
contratual assinada pela sócia única.
CLÁUSULA DÉCIMA: Do Exerclcio Social e Balanco Patrimonial¡ Ao témrino de

cada exercício social, em 3l de dezembro, será procedido à elaboração do inventário. do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros
ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou

balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário. observadas as

disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de

interesse da titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros. se os mesmos tbrem
distribuidos com prejuízo do capital.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 1210412022

Certifico o Registo em 1210412022 Data dos Efeitos 1510312022

Arquivamento 20226101231 Protocolo 226101231 de l8l03l2022NINE 42207086057

Nome da empresa CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3995 l281 6469062
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ALTERAÇÃo pon rRlNsFonuaçÃo DE EMrRESA TNDTvTDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SocIEDADE, EMPRESÁnT,I LIMITADA

cr.Íxrce n¡Éorc¿. MArs s¡,úoe pAR¿. vocÊ ETRELT
CNPJ: 33.704.539/0001 -80

NIRE: 4260055736L

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sócia única declara que a empresa esrá
desobrigadadarealização de reuniões e assernbleias em qualquer das situações previstas na
legislação civil, consoante a faculdade exarada no artigo 7O da Lei complementar no. 123
de l4 de dezembro de2OO6.
CLAUSULA. DÉCIMA SEGUNDA

Relacão à Sociedade: Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade. a empresa
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores da incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado
liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução. verificada em
balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉ,CIMA TERCEIRA: Da Dissolucão e Liquidacão da Sociedade: A
Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará
diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.
Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será
integralmente incorporado ao patrimônio da titular.
CLÁUSULA, DÉCIMA QUARTA: geclaracão de Enquadramento: A sócia única da
Sociedade Limitada Unipessoal, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição
de MICROEMPRESA - (ME), nos termos da Lei Complementar no. 123. de 14/12/2006.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Foro: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão. Estado
do Paraná, para o exerclcio e ò cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

E. por assim estar justa e contratada, assina o presente instrumento em via útnica.
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo enr todos os
seus termos

Francisco Beltrão - PR, 15 de março de 2O22.

/orrurrnt
1-uzv i a Correa Co lumbie

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina l2lwn022
Certifico o RegisFo em 1210412022 Data dos Efeitos 1510312022

Arquivamento 20226101231 Protocolo 226101231 de 1810312022 NIRE 42207086057

Nome da empresa CLIMCA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3995 I 28 I &69062
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Certifico o Registo em 1210412022 Ðata dos Efeitos 1510312022

Arquivamento 20226101231 hotocolo 226101231 de 1810312022 MRE 42207086057

Nome da enpresa CLIMCA MEDICA MAIS SATJDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/auûenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 3995 I 281 &69062
Esta cópia foi aut€nticada digitalmente e assinada em l2l0/'2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exe¡clcio
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TERilIO DE AUTENTICACAO

MATRI'Z

NIRE 42207086057
CNPJ 33,704.539/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM I2/O412O22
SOB N: 42207086057

NOIìIE DA EMPRESA CL¡NICA MEDICA MA]S SAUDE PARA VOCE LTDA
PROTOCOLO 2261012B1 - 1AtO312022

OO2. ALTERACAOATO
EVENIO O38 . TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

046 - TRANSFORMACAO ARQUWAMENTO:

REPRDSENTAÀTTES QIjE ASSINARA1vÍ DIGITALMENTE

554445'9934 - MIRANDI JOSE BONISSONI - eml

(Junta Comercial do Estado de Sant¿ Catarina t2lMl2022

Certifico o Registro em l2lMl2022 Data dos Efeitos 1510312022

Arquivamento 20226101231 Protocolo 22610 l23l de 1810312022 NIRE 42207086057

Nome da empresa CLIMCA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
Este documento pode ser verificado em hþ://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentoýautenticacao.aspx

Chancela 3995 12 E1 &69062
Estâ cópia foi autenticada digitalmente e assin¿da em l2lml2D22B,lasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exerclcio
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocralização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

CERTTFICO O REoISTRO EM, L3/04/2022 09r06 8oB N' 4L210681598.
PROÍOCOITos 22L409637 DE 17 /03/2022.
cóo¡go og vtnrrrctçÃor L22o46gqs7s. ct¡pir DÀ sEDE¡ 33704539000180,
NIRE3 41210681598. Coü EFEITO8 Do REoIgTRo Nt 15/03/2022.
CI¡TNICÀ UEDICÀ lIÀIg gÀgDE PÀRÀ VOCE IJTDÀ

JI'CERIN
¿rFr¡ tati*.¡l la r¡l^¡¡ IJEÀNDRO ¡IÀRCOS RÀYSETJ BISCÀIÀ

gscn¡tÁR¡o-ognÂL
m. mprsorf acJ.l.pr. gov.br

À valldade desle documento, Êe lmpreEsg, flca ÊuJelta à comprovaçåo de aua augenEl.cldade nos respect.lvoa porÈals¡
lnformando seus reapecÈLvoa códlgoa de verlflcação.
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AUTENTTCAçÃO DO REGTSTRO DtctTAL

A Junta Comercial do Paraná certifica que, em 1310412022, foi realizado o registro para a empresa CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA
vocE LTDA, CNpJ 33.704.539/0001 -80.
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t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NTJMERO DE TNSCRTÇÃO

33.704.539/0001.80
MATRZ

CoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DATA DEABERTURA

23t05t2019

NOME EMPRESARIAL

CLINICA MÐICA MAIS SAUDEPARA VOCELTDA

TITULO DO ESTABEI.ECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CLINICA MAIS SAUDE PARA VOCE
PORTE

ME

E OESCR DA ATIVIDADE ECONôMICA PRINCIPAL

88.30-5-03 - Atividade módica ambulatorial restrita a consultas

cÔDtco E DESCRTçÃO DASATTVTOADES ECON0MTCAS SECUNDÁRtAS

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospltalares para atendimento a
urgê ncias
86.30-5-01 - Atividade médica am bulatorial com rscurBos para real¡zação de procedimentos cirúrglcos
86,30-5-02 - Atividade méd¡ca ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86,40-2-07 - Serviços de diagnóstico por lmagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

E DA NATUREZA

208-2 - Sociedade Én presária Lim itada

LOGRADOURO

RACACIOAPOLLO
NÚMERO

76
COMPI.EMENTO

CEP

85.601-748
BAIRRO/DISTRITO

SAO CRSTOVAO

ENOEREÇO

LUZVTACORREAC@GMATL.COM

MUNICIPIO

FRAìICISCO BÊTRAO

TEI.EFONÊ

(46) 9r3e-7797

UF

PR

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇAO cADASTRAL

ATIVA
DATA DA SÍTUAçÃO CADASTRAL

23t05t2019

MOTIVO DE STIUAçÃo CADASÍRAL

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

Aprowdo pela lnstruçäo Normati\ra RFB no 1.863, de 27 de de.zembro de 2018.

Emitido no dia 1410412022 às l5:07:40 (data e hora de Brasllia). Página: l/l

(Ê

+

/(



530,å

MUNICÍPIO DE F'RANCISCO BELTR,Ã.O
ESTADO DO PARAN,A,

SECRETARIA MTINICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N"22140t2022

-n¿,2Äo socIAL: cLINIcA MEDICA MArs sAUDE pARA vocp LTDA
CNPJ : 33.1 04.539 / 000 I -80
TNSCRTÇÃO MLTNICIPAL : 3 I 6283

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÁ:
ENDEREÇO: RUA ACACIO APOLLO, 76 - Q1700 L03 - SAO CRISTOVAO CEP: 85601748 Francisco Beltrão - PR

ATMDADE: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos pararealizaçáo

de procedimentos cirurgicos, Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância

magnética, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade
médica ambulatorial com recursos pararealização de exames complementares

Certifrcamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos hibutos administrados pela

Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de F¡ancisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em

relação ao período abrangido por esta cefidão.

DATA
DATA
FINALIDADE:
cóDlco DE AUTENTICAÇÃo: gzrMHBUFFHMJ2x2Hg3uc

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

DE
DE

EMISSÃO:
VALIDADE:

1510612022
1410812022

VERIFICAÇAO

Certi dão emitida I 0:3 6:57

_ri (
Qualquer rasura invalidaró esle documento.

gra tu itame nte pela internet em t 5 t06t2022

hr



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

531
"d

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027002751-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.704.539/0001-80
NOME: CNPJ ruÃO COITSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida atê 13110//2022 -Fo¡necimento Gratuito

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

!
(

Pâg,nâ1de 1

Eniüo via ,tþnßl Públiæ (15toffio22 10:38:21)
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MIN¡STÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À OíVIOI
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
CNPJ : 33.704.539/0001 €0

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

näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 administraçåo 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. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de2110t2014.
Emitida às 10:39:45 do dia 1510612022 <hora e data de Brasília>.
Válida atê 1211212022.
Código de controle da certidão: BFEB.A9A4.304E.8CE7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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1510612022 10:41 Consulta Regularidade do Empregador
5 3 3"Âd

Voltar lmprimir

C¿.Ix/|
cAIXA EcoNÔM¡cA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

f nscrição: 33.7o4.539/oool-80
Razão SociaI$LTIIIICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE EIRELI

Endereço: R pRIMEIRo DE JANEIRo 3s00 / FIDELIS / BLUMENAU / sc / 89060-010

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.

Validade: 0 8 / 06/ 2022 a 07 | 07 / 2022

Ce rti f i cação N ú m er ot 2022O6O8 t84 L227 069 3 2 1 5

Informação obtida em L5/O6/2O22 IO:4t:25

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

(Ê

{

htþs://consulta-crf. caixa. gov.br/consultacrf/pages/impressao jsf 1t1
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

cunrroÃo NEGATTvA DE oÉsrros TRABATHISTAS

NoMC: CLIN]CA MEDICA MAIS
CNPJ: 33 .104.539/ 0001-80
Certidão n" : 1,9064040 / 2022
Expedição : 1,5 / 06 / 2022, às
Valídade: L2/L2/2022 180
de sua expedição.

SAUDE PARA VOCE LTDA (MATRIZ E FILIATS)

I0 z 42: 47
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que CLTNICA MEDICA MAIS SAUDE PARÀ VOCE LTDA (!,ÍATRIZ E
FILIATS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 33.?04.539/0001-80, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. o 1,2.440/20LL e
13.461 /20L'7, e no Ato 0I/2022 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncj-as ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçEO IMPORTåT\TTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimpl-entes 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 previden ciâr ios, a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévj-a ou demais títulos gue, por
disposição J-ega1, contiver força executj-va.

+ 
Pk
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certmceoo ¿igitstmentô poÉl
JEAN MICHEL SIGNOR -

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTTDÃO DE DTSTRTBUTçÃO - F|NS GERATS - C|VETS - ESPECÍFTCA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuíção C¡VEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA

CNPJ: 33.704.539i0001 €0
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientaçöes:

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
Näo existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais turnecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os prooessos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos näo qualificados, nos termos do art. 8o, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certldão menciona somente o registro de distrlbuiçáo, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretarla para onde foi distribuldo e sollcitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁR|O INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 15 de Junho de2022

Jean MichelSignor
Distribuidor

Documento assinado dig¡talmente, conforme MP n." 2.200-V2001, Lei n." 11.419/2006 e Resoluçâo n." 09/2008, do TJPNOE
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

Gertidão de lnscriçäo

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) LUZVIA CORREA
COLUMBIE, é médico(a) inscrito(a) perante o Conselho Regional de Medicina do
Paraná, sob o no.42235 desde 17105120',9, estando habilitado(a) a exercer a
medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente

Esta Certidão tem validade até o dia 2110912022.

Chavedevalidação 5ab05a0bccb71lbacbb3b0eb97a02e0e706fcf44

Emitida efetronicamente via internet em 2110612022.

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

(

"{

r



51tö

CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
CNPJ N". 33.704.539.0001.80

Rua: Acácio Apollo 76 -B.airro: São Cristóvão -
CEP no. 85.601-748 - Francisco Beltrão - PR

ANEXO II
REQUERIMENTO PARA INSCRIçÃq NO CREDENCIAMENTO DE

PESSOAJT]RIDICA

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

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURbICAS para prestação de serviço médico, clínico geral, junto ao

Departamento de Saúde deMarmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário
estendido das I th30 às l3h 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 as 11h30 e

das l3h às 17h, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de

atendimento objetivando a prestação de serviços especializados, nos termosdo Edital de

Chamamento Público no 004/2021, divulgado em 21 de maio de202l.

Informar e Conta

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

t(

RAZãO SOCiAI: CLINICA MÉDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
CNPJ: 33.7 04.539/000 l-80
Telefone: (46) 99139 -7 7 97

E-mail : LUZVIACORREAC@GMAIL.COM
Endereço: R ACÁCIO APOLLO No: 76

Bairro: S,Ã.O CRISTOVAO
Cidade: FRANCISCO
BELTRÃO

CEP:85.601-748 Estado
PR

Banco: no 001 Agencia: no 616-5

c/c N' 80982-9

J
,4r
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Un.
Med.

Quantidade
total de

horas que

deverão ser

contratadas
por mês

Quantidade
total de

horasque

deverão ser

contratadas
pelo

perlodo
de12
meses

Valor da

Hora R$

Valor
total

mensal

R$

Valor
total do
perfodo

de

l2(doze)
meses Rl$

Item Especificações dos Serviços

130 1560 110,30 14.339,00 172.068,000l

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno das

I lh30 às l3h, e/ounoturnodas

17h às 22h, em dias úteis

(de segunda à sexta-feira)

Horas

1320 121,53 13.368,30 160.419,6002

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em furais de

semana (sábado e domingo)

Horas 110

03

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diurno, das

08h às 20h, em feriados

nacionais e locais

Horas 24 288 127,53 ,.060,72 36.728,64

1200 110,30 I1.030,00 132.360,0004

Plantão presencial para

serviço de médico

GENERALISTA, diumo, das

07h30 às I lh30h, eiou das 13h

às l7h, em dias úteis (de

sesunda à sexta-feira)

Horas 100

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Fra¡rcisco Beltrão, 15 de junho de2022.

501.576,24

/h¡'u ¿'d'/b/tL/ru)
Corrêa Columbie

CPF: 067.323.431-22
Sócia Administradora
CRM _ PR42235 ft

-0

,rr



CLIMCA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
CNPJ N". 33.704.539.0001.80

Rua: Acácio Apollo 76 -Bairro: São Cristóvão -
CEP no. 85.601-748 - Francisco Beltrão - PR

DECLARAçÃO UNIF'ICADA

Á Comissão Permanente de Licitação .
Pelo presente instrumento, a empresa CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE
LTDA CNPJ n' 33.704.539.0001.80, com sede na Rua Acácio apollo -76-, Baino São

Cristóvão Francisco Beltrão - PR através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein.'8.666/93, acrescido
pela Lei n.' 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubree não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, que, 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 não foi declarada inidônea para licitar ou

contratar coma 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 CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA é o(a) Sr.(a)
LuzviaCorrea Columbie , Portador(a) do RG sob no 9l06l0l e CPF' 067.323.431-22, cuja
função/cargo é sócio administrador responsável pela assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que I\IEIIHIIM 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 0l 3 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e
este processolicitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o

Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : LUZVIACORREAC@GMAIL.COM
Telefone: (46) 99 139-7 7 97

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) LuzviaConêa Columbie, portador(a) do CPFiMF
sob n.o 067 .323 .431-22, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato,
referente ao Chamamento Público n-' 00212021 e todos os atos necessários ao

cumprimento das obrigações contidasno insffumento convocatório, seus Anexos e no
Contrato.

Corrêa Columbie
CPF: 067.323.431-22
Sócia Administradora
cRM-PR42235

5131

tl

I
T

/þ/h,z,fui,
Francisco Beltrão, l5 dejunho de2022

f
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CLINICA MEDICA MAIS SAUDE PARA VOCE LTDA
CNPJ N". 33.704.539.0001.80

Rua: Acácio Apollo 76 -Búrro: São Cristóvão -
CEP no. 85.601-748 - X'rancisco Beltrão - PR

ANEXO V

DECLARAçÃO 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
liciação, é:

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

Francisco Beltrão, 15 de junho de2022.

/d¿u/?úÅj)
Corrêa Columbie

067.323.431-22
Sócia Administradora
cRM - PR4223s

p
(.

AssinaturaNo Nome Especialidade CRM no
Data do
registro

Luzvia Correa Colubie Médica Clinica geral 42235 20.06.2019

l
kr





MUNICIPIO DE MARMELEIRO 54 tu
ESTADO DO PARANA

ATA DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 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 horiírio

êstendido das 11h30 às l3h 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

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

atendimento

Aos vinte e oito 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 Permanente de

Licitação designados através da Portaria N" 6.597 de 01 de outubro de202l. 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 1 5 de junho de 2021 a !2 dejulho de 2OZl . Aberta a sessão, não foi registrada presença de

representantes, o envelope foi recebido via protocolo, da seguinte emp;l:esa interessada no

prLsente chamamento: CiÍNICA MÉDICA MAIS SAÚDE PARA VOCÊ, LTDA, inscrita no

bNp¡ n. 33.704.539/0001-80, sob o protocolo n" 77512. 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 CLÍNICA iVtÉUICn MAIS SAÚDE PARA.

VOCÊ LTDA, que apresentou proposta para os itens 01,02,03 e 04 do Edital. Tendo visto que

o Chamamento Público ficará 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.

€,r-',.1çL*'
Ricardo Fiori

Presidente

Everton Mendes

e Silva

Membro

Lidiane Helena

Membro

M

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: licitaslol@rnar¡ncleiro.p.r:gry.br-/.licúaçaq02(d¡riì!:lçþi$'p-r-gorb - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNrcípro DE MARMELETRoS'k
ESTADo po pnRnNÁ

cHAMAMENTO púnr,Ico N" oo4/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 106/2O21.LIC

Rnsur,raoo nn ¡ulc¡,unxro n cl¡,ssrnrcncÃo

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de
2021, 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:

CLÍNICA TvTÉUCA MAIS SAÚDE PARA VOCÊ, LTDA, inscrita no CNPJ nO

33.704.539/0001-80, para os itens 01 ,02,03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 28 dejunho de 2022

É".-¿ tr^,-
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I 1012021

a

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: licitacao(a)manneleilo.pr. qov. [r' / licitacao02(Arnarrncleiro.nr'. eov.br' - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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w DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUAßTA.FEIRA,29 DE JT'NHO DE2O?2 ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO lf: 1%2- 5 Pág(s)

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Marmeleiro, 28 de junho de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTAR¡A NO 6.797, DE 28 DE JUNHO Ð82022.

,,Dispöe sobre a Promoçåo Funcional de Grau à Servidores Públicos Municipais de Marmeleiro, Estado do Paraná".

O prefeito de Marmeleiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes legais e, com fundamento no artigo 23 da Lei

no 2.096, de 23 de setembro de 2013 e considerando a Ata no 139 de 28 de junho de 2022, do Núcleo de Gestäo da

Carreira dos Servidores do Quadro Geral,

RESOLVE;

Art. lo. Conceder promoçåo Funcional de Grau, aos servidores abaixo relacionados, do Quadro Geral do Municfpio de

Marmeleiro, com fundamento no que dispöem o artigo 23 da Lei no 2.09612013.

Grau Anterior Grau da PromoçãoMatrícula CarqoNome
il12283 Servente-MerendeiraChaiane GonÇalves de Oliveira
ilServente-Geral19414Elmita Macedo Rocha

Art.zo.Estaportariaentraemvigornadatadesuapublicação,retroagindoseusefeitosapartirde0l de junhode2022.

Marmeleiro, 28 de junho de 2Q22.

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

CHAMAMENTO púBLtCO No OO4|2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO No I 06r2021-LlC
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO

_ A comissäo de licitaçäo, designada através da Portaria n' 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n"

- g.666/93 e legislaçãó comple-mentar, torna público o resultado da licitaçäo em epfgrafe. A pessoa jurfdica habilitada é a

seguinte:
.-ct-í¡¡¡ce MÉDtcA MAts SAúDE pARA vocÊ LTDA, inscrita no CNPJ n' 33.704.539/0001-80, para os itens 01,02,

03 e 04 do Edital.

Marmeleiro, 28 de junho de 2022.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO pARA pUBL¡CAçÃO nrn DE REGISTRO DE PREçOS No 142t2022 PREGÃO
ELETRÔNICO NO 05312022

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: CMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

OBJETO: A implantação de Registro de Preços para aquisiçäo/contrataçäo dos produtos/serviços abaixo especificados:

IGP
Bras¡l

Dlário Ofic¡al Ass¡nado Eletron¡camente com Cert¡ficado Padrão ICP-

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

Medlda Provisória 2200-2 do Art' 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclp¡o de Mãrmelelro dá garantla da autentlcldâde deste

documento, desde que vlsual¡zado através de

htto://ww.marmelerro.or.sov.bF no llnk Diário Oficial.

lnício

Página 2
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MUNIclpro DE FRAtvcrsco BELTRA)
Estado do Pamnú.

Arl. 10 Flæ slloEdo o g 30 do 8rt.to o crtô 50 4" e 50 dr Lel Munlclpál no
4.897/2021, qE pæs vþorar @m a sgulnl€ rsdaçáo:
'Arl.

tEI MUNICIPAT N,"4,939, DE 24 DE JUNHO DE 2022
Aller¡ a Lel Munlclpal n" 3.728, dc 26 ds m8lo do 2010 qu6 TkDöe sobro a cdãcåo då
Emprogo Públlco no âmbilo da Adminlstrsção Dk€ta do ti,luntctpio Oe franchio liãttrao
o dó oulras prcvldånclas'.

. FAçO SABER quÊ a Cåmara Munlclpst de Veroado¡$ aprovou. s ou sbn.
clono o 6ogulnlg Lol:

.Arl. l.flca allorôdo 6 rsdåçáo do 5 3ô. Edlgo tô, da Lel Muntctpat no 3.728,
dr_26 do malo da 2010, que passa a vlgorarcom a regutnle redaçãol
'$ 3" Aiomada de kabatho dtáda dos oìupsnl$ d6 ãmDrtros;úbll@s dãAoente co.
munllålo d€ Ssúde (ACS) € doAqonte de Combals a EniienìbsitC¡t sor¡ ¿ã o¡ lo¡rnt
horâs dlórhs o 40 (qu!rcnta horas) !€mansts, oos seus saláilosììaniol¡ sorø rcjDeã1
llvamonlo no valotde 02 (dols) salárlæ mlnlmG næìonals.'(NR)

., . -- .. Arl. 20 Rovogam-s€ s! dlsposlçögs €m conlrá¡iô sm $peclal os lnclsos I o
ll do 3",arligo 1",daLsl Muntctpðtnô3.728:de26d€mtodo 2010.

. .Art,3" Esls L€l snka€m vlgorna dala dssua publieçåo, com efellos llnan-
csh6 I parllrdo 0ôds m8lo dô 2022.

FEncßco 8€ltrà0, Estadodo parãnå,24 dojunhode 2022.
CLEBER FONTANA

PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N."4.940, DE 27 DE JUNHO DE 2022
0¡s0ö6 iob¡e o'PRoGRAI\4AW.Fl IIVRE CONECTABELIRÄO,0m Dracas 6 Érouos
públlcæ e ps¡¡6¡ qs¡e¡¡,* do Munlctpto de Francts@ Bellteo, portnteimOãO Oi coivã.
nios € parcedas, e dá oulras prcvldênclas.

, .FAÇO 
SABER qu€ a Cåmara Muntc¡pãl de Vsrôadors 6provou. o au san.

clo¡o a s€gulnle [el:
Ad. 1o Flæ crlsdo no âmbllo do Munlclplo do FEncbco Bellrào o'pRO-

GRAMA W.H LTVRE CONECTA BELTRÀO' em praças e parquæ púbilos e ponto
turlsllc6.

5l"O Poder Exoculþo Munlc¡p8l, portnle¡nádlo ds convânl$ I Darcôrld.
dlspon¡blllzará rlnãl públ¡co de int€rnsl Eksvás do llslôma WfF¡ nss pEC¿s Dúbll6,parqus públlcos o ponlos lurlltlcos do Munlclp¡o de Franclsco Be[råo, coir vitocldadó
mlnlmodo Slzbpdseg (qulnhentos adozo kltobfls por segundo), sm que hsla vt6bltd6do
para lnslala@.

52" O slnal W.Fl podsrá soreoss8do porm6lode cotulat smådohono. tE.
bl8l. ¡olobool s d€mals aparclhos quo possuåm dlspGlllu compailvels com o peiráo
W.Fl ds congxåo à lnl€mot.

Àrl. ? Aconoxáo do s¡nal W.Fl será dtsponlblllzEda ns! Drácæ s Daro@s
públlcos I pontos lu¡lstl@s nun¡c¡pal3 do loma gratuits. '

$10 o .pRocRAMA W.Ft UVRE CoNECTA BELTRÄO' tom Dor obtât¡vô
lnslrumental¡zû I lnc¡urto dlgllsl na democrallzaçåo da lnformaçã0, no aiæsoi cui
lurâ € como loramsnla.€dlcaclonEl, €xllnllvo pôis ãcesþ å noíhlas, onlrclsnlm€nlo,
bu3ca3 I pgsquhas. rolæ¡onam€nlo, €nke oulro!, que propotclonem conhoclmenlo e
lnleraçåo.

Ad. 20 Ae$lo6çáo comorclal pdvada do stnEl do.PROGRAMA Wt.Ft U-
VRE CONECTA BELIRÃO'po¡ pæs@t ÍBtffi ou lurtdtÉs, d6verá ob€d€cerà3 dkokt-
zas 4lab€lsc¡dag pglo Munlclplo conloma sd¡lat ou ¡nstrumsnlo@r$Dondent€.

Arl. 30 O Podsr Execuilvo Munlctpal deverá. â lltuto do qdanh 6 utiltzecåo
e fomeclm€nlo do seNiço. prclbho acæso a slllü d€ pomogrefa, aiologla eo crine ou
malsdah lllcllæ-ål¡ãvós ds !kt€mæ, prográmæ ou oqûtpamenloj pära ãsu flm.

Slo Náo hsvorá colola dô nonhuñ llpo de dado Dæsoâl duranlo 0 nãÝæâ-
ç50. Os dadæ pessoa¡s dos usuárlG sáo ¡nvloláwlr o æ rm¡os do orolelo re¡fimim
68a garsnlla com rsp€lto à [€l Fod€rat n.0 12,965/2014 (Mãõo Ckjt dâ tåtsmst] e à Lsi
Fedsral no 13.709/2019 {Lsl corul do protoçãods Dâdos) e dema¡s lælslacoæ vLentoi.

S2o A smprc!ã parcslrdconventEda/@nkalada poderá lsì 6táfl stl@; 6obrg
o conkole dEqualldsdo do sNlço, como velocldads de @noxáo, usuádos slñdlånôor,
consumo lolôl d€ b¡ndå e ponlG de æsþ.

_ Arl.40 Flca auloilzsdo dglds lá o Munlclplo I lì¡marconlralos, convån¡os ou
pæetas s demats_l6mos adltlvos parc lmplementação do "PROGRAI,|AWl.FlL|VRE
CONECTA BELTRAO', s€ndo que æ espscÍ¡.¡çöE9dos seNlç6 sråo osloh€bcHa;
no ed¡lal ou lnllrumnlo corespondsnlg.

Al. 5o O Poder Exocuilvo Ggulam6nlãrå, no quo coubol a pGsonle L€|.
Arl. 60fu dospffæ demrr€nlG da apllcação desla lel coneÈo oor conta

dsdolãçös dçåmenlódæ própdæ, supþmentadæ 3e necessá¡lo.
Arl,70 Esla L6l enlrå om vlgor90(nov6nts) d¡6 aDós s Dubllmåo.
Fnnclm Belkåo, Estado do psrE;å, 24 dà lunho do 20¡2,

CTEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

ffi

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

LEI MUNICIPAL N,O1.936, DE 24 DE JUNHO DE 2022
AÌe6.dlsp6lçörs da L€l M0olclpalnô 4.897/2021, q6 dlspòe sbro s æn6seo do s.
xlllo aluguol às mulhoffi vÍtmæ de vtotêncla domôitlæ, óm sltuaçåo de wtnembilúade
s¡oMômlæ, r6ldenlæ no Munhfplod€ Franclw B€ltrå0, que, mræla condlcã0. nåã
po(þñ r€lomar às suæ cffi o dá oulr4 Drovldancla!.' 

FAçO SABER que s Cåmara Muntclpal d€ V€reâdord ,prcrcu, € eu $ncto-
no asoguinls [sl:

6
ßallzarG alendlm€nlG d€ sua

eEmlnhamsnlos paE â rcdô d€ à mulherom
lss

CREAS.

æm
do munl.

o Conlroda

Arl. 2" - Flæm alteradc o caput do artigo Is 6 lncisG l, lt s lil o crjado o
hdsjv0olnchoV, da Lsl lt¡untctpal n0.4,897n02t, que Þæssm a vlgomr@m a sgulnts
redaçåoì
'Ârl. 21 O bônellc¡o d€ qu€ trutå ôsts lel$rá @nædldo äs mulhor$ qus ob6€M@m 6
8êgulnl6 r€quldl6. fl mulãllvamonl€i
I - po$ukem m0dlds prclollvå pGvlsla m L€l F€d€ral no I 1 .340/2006 - L€l Madâ dã penhâl
ll - tenham sldo obrigâdæ, pelæ ctrdnstâmtas, a abandonar o lr€m razåo d€ reltorad;
8çõ6 d€ vlolåncla domést¡cs e lsmlll€r, que lomaram lnlmodável a vlda m mum e duå
6leJacoloændo em dso rvldada múher€dc sw lìlhil menomoudependenlæi
lll -@mprovom d€pEndånda æonômlca do 6græsor;
IV - p63ukom Ins¡lçáo no Cadfitrc unlco dõ Gowmo Fed€Eli
V- 6lam_em atomp€nham€nlo p€lo Centode Rsferénda Especlallzado deA$lståncla
Soclal -CREAS.'(NR)

Ad. 30 - Fl€ all€.rdo o æpule o DEráorafo únlco do arlloo 30 dá L€t Müntdo¡t
n0.4.897/2021. quq pãsm !vtgoÞw 0 segulnio rcdsçãoi
'Al. 30 O porlodo p6râ o pag€mento do erllto i3rá do lrôs h€s, oodendo sr oromóvôl
umvez, porìgual p€ilodo, aqitérioda squipo tácntæ, novstorde0j (um) sláriomf;lmo.
Parágmfo únlco. Abenefciáriâ, b€m @mo 3s6 d€pgndenlo meooreà, dâveú ær aæm
panhada pê16 srvlços do CREAS da Secrêt*ls ¿o Asslstlnch Soclâl do Municloto ¿e
F6nclso Beth&, quo dal¡aá I condlçóes de manulmcåo ou não do auxlllo.; lNlii -

Arl. 40 Ests L€t entra em viqor ns data do súô pubilcsçao. revogaaàs Á dh.
; 8m øntráriô.

FrmdwBelbåo, EstôdodoParônå, 24d€lunhodo2022.
CLEBER FONTANA

PREFEITO Mt]NICIPAI.

LEI MUNICIPAL N.04,937, DE 24 ÐE JUNHO DE 2022
lnslllul.bonlllcåçåo tempodda pan protìwlonals módlc6 aluanles na áreade Estratágla
6 Saúd€ dr FEmlllâ 0 dá oulræ prcvidônc¡æ.

. fAçO SABER que I Cånra Munlclpal de Vsroador$ aprovou, o eu s8n-
clono ð segulnls Lol:

Arl, l" Ftca autortzado o podsr Execuilvo lllunlcloal lnsiltuk bonillcæåo
temDoérie paE prcfisslonals mèdi6, com vlnculoolelivo. lomporárlo o@nkalado, óus
aluom na Eslralógla o S¡úd€ dâ F¿mÍla do Muntcfplo

Al.2."Avoóa fixada mcâráler lndonlzatôrlo setá devlda u prcflssionãrs
médlæs.erclwlvmsnts dw€¡le o porlododo 0tuação na Estrstégla € S€úd; da Fômil¡a,
das Unldades do Ssúdo do MunlctDlo.

. - .. . Arl, 30 Fh6å bontf€ç¡o de qw katã €sta Lel no lñpodô ds R$ 3.000,00
(kês mll ru¡ls) mensls, d€vlda æmnls pârc o p¡ofisrlonal comlomada samanrl de ioh
(qus¡enla horás).

A¡1. 40 A 0utorizaçto pãm p€g0monto d0 bonlføção vlgsrâ por aló .12

(doze) mo$, prcrogávets por eto próprto do Ch6le do podsr Exócuilvol mó pershlam
os fundåmonlos quo enr.þrãm sua c¡iação, no tnlulto dc AoranÙr a presiapo åo serulço
de saúde Þúbllca ño Mulclplod6 Fbndft Belråo.
P€rågrâfo únl@, Ns hlpôlæ do @pul, Í€ aulodzådo o Chgle do podor Exoculivo re.
aluslar o valor da bonlfr€çåo até o limilo do æumutado do lNpC/tBGE nos jZ (doze)
mæ€s anlgdor6 â prcrogåçåo.
Arl. SoAs dæpæs dffiñles da 6pllæ@ d$la Lsl@trerðo as oxp€nsa3 ds rubd-
æ orgmentárla p¡úprla. tnsita m Orç¡m€nto Gerat do Munlclplo, suplemonlada 6e
necssår¡0,
Arl.60Esla lel €nlnrá em vigffÈ data d€ sua publlcação.

Franclþ Beltráo. Estado do paranå. 24 de lunho de 2022.
CLEBER FONIANA

PREFEITO MUNICIPAL

tEI MUÑICIPALN.'1.938, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Dotafela q aulolza I p€mula dos imdvsb quo èspscillø e dá oukæ orovtdéncld.
. FÀçO SABER qE å CåmåE Mm¡clp¡t de Væadom airovou, e eu san-. 1 segulnlq L€l;

Art. 1o Dgsfela 6 illqiza o poder Exæulfuo Munlc¡DEl a oôrmulår com
. _ eade3,68l.68m'. p{ledoLote Urbano n" 12 (doz€) ¿a eua?randt,S¡Z tunmii
eÈígænlos e tdntå e st€), mabhùh nû 30.822 do 2.. OflcË de lmóv€ls do6te Cohã¡m
prcpriedade ds MUNICIPIO DE FRÀNC|SCO BELTRÄO pdæ Lolæ urbanos n" 08.H.
{emandcento (olionlao ollo 1'rffinleì e EB.H.2.À{oltenla s olto'h'dols'ã.t rrâ
Gleba n0 03.F8 (kås 'fb'), mabtolæ n. 21.235 s 2t.36S ¿ò Z. OÍclo ¿a tmOv€is ¿ósìã
comüca, com át!æ dg 17.935.51n¡ e 1.6r/,23m'. resæcllvamenls. Droododedô de
coopERÀTtvA cENtRÂl_ DE CRËDllO COM tNlERAcÄO sOLrOÄin I ceHiml
CRESOLBASER.

5 l'0s lmóvel! æråo pemutrdG peb ÿôld de R¡ 2.0f0.660,00 ldoh mllhöð e d6z
mn_o-_seì!cell6 o 3Mnla æd3), *rn de o ¡runlclp¡o ßcabor d lluo de loma R$
750.600.00 ($lo-ænlos e dnqÐta rl e s€bæntos reàh).

_- ^ _- - --^0-?" 
A árqa. d€ 3.681 ,6ûrf d€ propriedado ¡o Muntctpto lot âvlt¡ada em

Rl 2.781.260,00 s 6 dols tot6 qE d¡pðe ! ð@ dr 22.612,72mi do DroDdsdEdô dãcrsl rorcm avãllåd$ em Rî 2.010.660,m poþ ComÌt!åo dshnsda ioli podada h.
327 de l1 doþlhodÊ 20t8
S ÿ Flcâ aulorizsda a subdlvisào do lnó!æt pomutado o a ertincúo do ñndomlnlo.
na lomå d0 m€mo¡lal dficrllirc etåùorado pelo lnst¡tdo do pæquiu e planeJamenld
urbem -lPPtlB

Ar1, 20 Aulorlzr à pern¡late CEst ãdtmp{r o wtor ds lomr !m 0ló lg
(r'ezolto) par€læ lgusk, mss* o sEdÿæ, mêdanlo ddmonlo do rrcædácåo
muñlctpal, @m pdm€lo vgnclmmlo 30 (bhla) d6 aoós â lsvElue d8 trdture oúbf;
An. ÿ As oper8ç{æ lmoblllórtË do qD tEta o Art tô dæla Lol s oßstsm oa6 vìåbilt2âr
6 eræuç¿o do ob6 públl6 do tntæ lodal a lomontar 6 d€rcçáo ¿s empßgo e
Eodr.

. Art.4.As d6pffi o 6 drdmontG psr6 ero@@ d6ta Lslcor€tåo æ
€xp€ßð d€ rubrJ63 oçrmenlárió prúpriæ, hsilæ no Oçámento Oerat Oo Uuntit-
pþ.

_ . . Art. 5" Flm aulodzôdæ æ dh.ðçð6 edðlrab no! regbL6 munlc{palg
am Roglslrcde lmóvgb mpelanto.

Arl. 6ô Eslr Lo¡ €ntn 9m vlgü na data ds sua publlc€çáo.
FHck@ Beilráo, Estado do pa€ná, 21 d€ þiho de 2022,

CLEBER FOl.fT¡rt'|Â
PREFEITO MUNICIPAL

+

qu€nl8 e nov€ rgals e vlnlecenlaBl.
3. DÂIADEABERÌURA: Dta til02'i022. às 0€:30 horas.
4. LOCAL DÀABERTURAT Ssls do Reunt06 da prof€lturd

I'RSFEITURAMJNICTPÄL

BEI-¿.VISIADACAROBA
AVISO

Munlclpal do 8ôla Vlsta da

uxh^ro P,\R^ rU0Uc^ç¡o
c(rM'¡^l0 ÞÈ ao¡tn[^ Í !tìNo^ Fù40:¡

tlhTùr FttdrtrDN.r4¡,¡il¡1. I^tñg
CONI RAI^NTi NilNlCl¡lO Di M^Rñtft. Erno(ONn^D1O^: 16C^N tR^NsrctÎ!S LTD^
UDTI(ì, Coilr,r¡i$ J. Èñfr.F d iquhtçtô J. dtd dk(t lstø,. ñ- q,..,¡,iìoÝid. FtrsRFr¡hr.¡ukúñ'( 

^i'ßr*rr.dnd{ 
rr,¿, Ji rir¡¡ rsr^rr,¡,- p_,-,,*usg,ia,^.ráù! Mil¡ r, (ñri¡rri M ir diú,h.r do hi.h 4 Re;F,nir,l. r"rryi;mi. *G(Èdú Ru6b Fró coNvtNto ô&r¡o¡!.

V^l-l)R þ1 
^[: 

tt (',,t2r,D l^!ßil| è io\ G h[ c nôÝeitor . dñr. ( ño\r ftjr c rd..r¡ . Í¡,
¡R^Zor)F rxECUçÀo[ !¡olNcr^: oc.ilrÞrárd ü¡t,rii dó tr(ú.,.t,.ßÃ, Mudil ú¡dÃr¡d. rúr¡rtiiru'(.u ¡.Jt, i'¿ ¡t d!l,rh.& ¡0rì.
D^1^ Dl: 

^islN^llJft^ 
D(rCo\r'R^trr: r¡ ùþnhoù:O¡2.

tOnO Coñ¡É.d. M.ñ.bto. trhJ.do trnnr
M¡m.Uh ¡¡il.þrhoô¡0¡t.

l¡nlf,rik¡¡Lrl
Iñft[ûJ. ilmrt.tm

CHAMAMENIo P[,BLIco N. Oo4t2O2I
pR0cEsso ADM|NtSTRAI|VO N. t08¡202.t-Ltc

.,RESULTADO DE JULGAMENTO E CI.ASSIFICAçAO
A^6mlssã0 de llcllaçåo, deslgna& struvs da poiarla n. 6.597 ds 01 de oulubro de
zu¿r, c0m.Dæ0 nE L€t Fsderat n" 8.666ß3 s l€gl6laçto comÞlemenlEr, lomE oúbllco o
rGU[400 ds ilcflaç¡o 0m€ptgrafo. Ap€sso lurldlæ habäl¡då é ã wutnt.:
' - __ . _- ,CLtNlCA MÊo|CA MA|S SAUDE PARA VOCÊ LTDA, ¡n-$rlta no CNPJ n.
33.704.539/0001-80. par€ 6itoß 01,02,03 e 04 do Ed¡tât.
Mamel€lro,28 dejunho d€ 2022.

Rlcårdo Ftorl
pr6ldente ds CpL

Ponata 6.597 da01fl 0/2021

EXTRATO D0 CoNÌRAÌO No 067/2022
VINCUTADOÀO PREOAO ETETRÔNICO N' 039/2022
CONIRATANÍEI MUNICIPIO DE MÀRMEIEIRO. CNPJ 76,205.665/000I.OI.
CoN-TRATADA: MULT ER |NDúSTR|ADE MÁouiNAS oe COñs-inùçÁô Lio¡, crupJ
11.938.ô04/0001-08.
OBJETOT Rolroas€vsd€I6 4x1.
vÁLORr, Rt402,000,00 huslrcøntos € dols mll Gåls). As d6psss com o lomælmen-
ro 0o 0D/0r0 0æt0 @ntElo @m¡ão à ænta dos o@M advlndos ds dotaç5o orç8m6n-
tád6_r.10.01 20,606 002t r.05t 1.1.90,52.40.00.00.1890 e t0.0r æ,SOé riO;¿il.bii
4.4.90.52.40.00.00 - 1891.

IIF-9-D,E-l-oIIç94!!Ior o. prEzo d€ lomocrmonto ó de izo(csnto 6 vlntô) dlN,
conta06 0a altnatuta ddlerlrâtô
PRAZO DE VlcÊNCÁtOprænte æntrEto terávlgåñclodo 365 (lreze0tor e slronta e
chcol otæ, @nlãdG a p€rlkde suå Sslnalu¡ã.
0ATA 0E ÀSSINAIURA DO CONIRATO: 27 do lunho do 2022.
FORO: Comårca d€ Mamohlrc, Elledo do para'ná.

Mâmôtotrc,27 d€lunho ds 2022,
pauto Jah pllafl

Plefallo

O Edllal o AnqG poderå sor rellrado na prGfsllura Munlclpal, locallzada à Rw Rlo da
J0nolro,.n,' 102f, @nko, em hoÉrjo @m6rclrl (8100 às ilrå0 s d¡! i3¡O å3 ii:oõ
hoffi), ds 2'à 6rsrl&f€lra.
8ols.Vlsla da Ctroba - PR - 23 d6junho de 2022.

GELSON MAFFI
PGf€llo Munlcipal

Prefeihua Municipal de Nova prata do Iguaçu
AV|So DE UCTTACÃO
PREGAO ELETRóNIco N'

d6 mnsumo
hmácla bádø

13n7tm22.
DISPUTAT 08:30 horås.

Para todæ æ
LOCÀL: PrefsllurE do

s€ráoblowadoo hodrio dô Brßilla ÍDFì.
Nova Prslå do lguaçu - Prmná.

+

rJ ¡3t,it

0!
ô lùññlnrnh dß todò n .Muht

!,r¡J,@

:o

OB

Nova Prala do lEuaçl - Pr, 26 de lunho de 2022,
SERGIO FAUST -Pruf€ilo Muntchat


