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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 31/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 09 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Serviço médico de urgência e emergência.

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



C.I.n° 44/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

Londrina, 18 de abril de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Encaminhamos Termo de Referência para contratação de serviços médicos

de urgência e emergência, por meio de sistema de área protegida para a Câmara Municipal

de Londrina.

Atenciosamente,

Marina Akemi Higuti
Depto de Administração Predial

Bruna ernan esig)nriI14'
Depto de Administração Predial

Gerente
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

I DO OBJETO

1.1 Constituem objeto da presente contratação os serviços médicos de urgência e
emergência, por meio de sistema de área protegida, nas dependências da
CONTRATANTE, através de veículos desenvolvidos para tal fim (UTI's móveis),
dotados de todos os equipamentos necessários para resolver situações de agravo
saúde, em razão de acidentes, enfermidades, mal súbito ou outras situações que se
caracterizarem como urgentes ou emergentes.

1.1.1 0 atendimento de urgência se caracterizará pelo agravo A. saúde com ou sem
risco potencial à vida humana, que requeira rápida assistência especializada;

1.1.2 0 atendimento de emergência se caracterizará pelo agravo à saúde que
implique iminente risco de vida, necessitando de assistência especializada imediata.

1.2 A cobertura deverá contemplar tantos os servidores, vereadores mirins, parlamentares e
colaboradores da CONTRATANTE (em uma média diária de 254 pessoas), quanto as
pessoas que transitarem diariamente nas dependências da Area Protegida (cuja
quantidade depende dos assuntos em pauta e do momento politico).

1.3 A Area protegida compreenderá a edificação, bem como o espaço livre (patio,
estacionamento, área de circulação e postos de vigilantes), da Camara Municipal de
Londrina, na Rua Gov. Parigot de Souza, n° 145, Bairro Caiçaras, Londrina/PR, CEP
86015-903.

1.4 A franquia mensal contemplará número ilimitado de atendimentos, sem carência para o
inicio do atendimento e sem restrições quanto a doenças pré-existentes.

1.5 A unidade móvel (UTI) deverá comparecer ao local equipada de acordo com as
exigências da Portaria n° 2048/GM, do Ministério da Saúde, da seguinte maneira:

1.5.1 Havendo alto risco de vida ou necessidade de cuidados médicos intensivos,
unidade móvel de categoria "D" - Ambulância de Suporte Avançado com um médico
devidamente registrado no CRM (Conselho Regional de Medicina), um enfermeiro,
devidamente credenciado ao COREN (Conselho Regional de Enfermagem) e um
motorista socorrista, devidamente habilitado;

1.5.2 Nos demais casos, unidade móvel de categoria "B" - Ambulância de Suporte
Básico, com um médico devidamente registrado no CRM (Conselho Regional de
Medicina) e um motorista socorrista, devidamente habilitado.
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2 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A execução dos serviços compreenderá o atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas
por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive em feriados, conforme detalhado abaixo:

2.1.1 0 atendimento iniciará com a solicitação através de telefone para a central de
comunicação da CONTRATADA e cessará quando for estabilizada a urgência ou
emergência no local, não havendo mais risco à saúde do beneficiário solicitante, ou
podendo estender-se até estabelecimento hospitalar para continuidade do tratamento,
em situações desencadeadas por quadro médico agudo e que implique risco vital e
imediato;

2.1.2 0 atendimento no local deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) minutos,
contados após o primeiro chamado;

2.1.3 Sendo necessário o atendimento hospitalar, a CONTRATADA ficará
responsável tanto pela localização do estabelecimento público em condições de
receber o paciente, quanto pela condução ao referido local. Se o paciente possuir
Plano de Saúde Individual, a CONTRATADA entrará em contato com o
estabelecimento hospitalar conveniado e, da mesma forma, realizará a condução ao
local.

3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 A contratação será feita com base no prego constante na proposta comercial da
CONTRATADA e o pagamento será efetuado pelo valor fixo mensal da cobertura.

3.2 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

3.2.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o quinto dia útil do Ines subsequente
ao da prestação dos serviços.

3.2.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

3.2.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
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3.2.4 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

3.2.5 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.

3.2.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,
de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

4.1.2 Cumprir, no que couber, a Portaria n° 2048/Gm, de 05 de novembro de 2002,
do Ministério da Saúde, ou outra que vir a substitui-la, bem como toda a
regulamentação pertinente a sua atividade;

4.1.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

4.1.4
4.1.5

Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

4.1.6 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

4.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

4.1.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

4.1.9 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
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4.1.10 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE, inclusive com
aqueles relacionados aos eventuais atendimentos e aos medicamentes eventualmente
ministrados;

4.1.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1 Solicitar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o
respectivo período;

5.1.2 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa executar as
determinações do Contrato;

5.1.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização contratual, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

5.1.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução contratual, fixando prazo para a sua correção;

5.1.6 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do objeto contratado, na forma do
instrumento contratual;

5.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo administrativo.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-s- -7
t... CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMER 0 DE INSCRIÇÂO
19.283.087/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE 
ABERTURA10/201325/ 

NOME EMPRESARIAL
MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR E HOSPITALAR

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares, sem operador
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços moveis de atendimento a urgências
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.21-6-01 - UTI move!
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MARTIN LUTHER KING

NÚMERO
811

COMPLEMENTO
SALA 11 E 12

CEP

86.015-300
BAJRRO/DISTRITO

LAGO PARQUE
MUNICÍPIO

LONDRINA
UF
PR

ENDEREÇO ELETRONICO
MAISSAUDELONDRINA@GMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3322-8379

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/10/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇA0 ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/07/2018 às 16:59:55 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

I of 2 09/07/2018 17:00



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Prováveis fornecedores:

1. Salva Vida SOS Emergências Médicas Ltda
Av. Santos Dumont, 438

Boa Vista — CEP 86039-090 Londrina PR.

Telefones: 3373-5000 / 3321-5566

Contato: Wagner Perussolo Andrade

,

2. Mais Saúde 

Rua Martin Martin Luther King, 811 1/./
Lago Parque — CEP 86015-300 Londrina PR.
Telefones: 3322-8379 / 99168-4734 / 99191-3340
Contato: Luiz Gustavo Muniz Arruda e Leandro Paulino

Londrina, 18 de abril de 2018.

Marina Akemi Higuti

Depto Administração Predial

b1/4.K.arna- Lig-)Nn
Bruna Fernandes Lonni

Depto Administração Predial
Gerente
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ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS c-A
Assunto: ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 11/06/2018 16:46
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: contato@aemergencias.com.br, vendas@planohospitalar.org.br,
juliana.biato@medilar.com.br, anapaulamartins@medilar.com.br, sac@plussante.com.br,
plussante@plussante.com.br, salvavida@salvavidasos.com.br,
contato@salvarurgenciasmedicas.com.br, ssg_saude@hotmail.com,
augusto@summusemergencias.com.br, sandra.rialto@unipax.com.br, albetini@uol.com.br,
contato@maissaudelondrina.com.br, contato@gpmaissaude.com.br

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina contratará serviços médicos de urgência e emergência.
Caso tenham interesse na prestação dos serviços, favor encaminhar orçamento para o
descritivo contido no termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

C.I. 44-2018 - Termo de Referência - Serviços médicos.pdf

•
204KB

1 de 1 18/06/2018 14:32



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

1.1 Constituem objeto da presente contratação os serviços medicos de urgência e
emergência, por meio de sistema de area protegida, nas dependências da
CONTRATANTE, através de veículos desenvolvidos para tal fim (UTI's móveis),
dotados de todos os equipamentos necessários para resolver situações de agravo a
saúde, em razão de acidentes, enfermidades, mal súbito ou outras situações que se
caracterizarem como urgentes ou emergentes.

1.1.1 0 atendimento de urgência se caracterizará pelo agravo a saúde com ou sem
risco potencial a vida humana, que requeira rápida assistência especializada;

1.1.2 0 atendimento de emergência se caracterizará pelo agravo a saúde que
implique iminente risco de vida, necessitando de assistência especializada imediata.

1.2 A cobertura deverá contemplar tantos os servidores, vereadores mirins, parlamentares e
colaboradores da CONTRATANTE (em uma média diária de 254 pessoas), quanto as
pessoas que transitarem diariamente nas dependências da Area Protegida (cuja
quantidade depende dos assuntos em pauta e do momento politico).

1.3 A area protegida compreenderá a edificação, bem como o espaço livre (patio,
estacionamento, area de circulação e postos de vigilantes), da Camara Municipal de
Londrina, na Rua Gov. Parigot de Souza, n° 145, Bairro Caiçaras, Londrina/PR, CEP
86015-903.

1.4 A franquia mensal contemplará número ilimitado de atendimentos, sem carência para o
inicio do atendimento e sem restrições quanto a doenças pré-existentes.

1.5 A unidade móvel (UTI) deverá comparecer ao local equipada de acordo com as
exigências da Portaria n° 2048/GM, do Ministério da Saúde, da seguinte maneira:

1.5.1 Tipo B — Ambulância de suporte básico: veiculo destinado ao atendimento
ou transporte pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido,
contendo apenas os equipamentos mínimos à manutenção da vida.
Tripulação minima para a ambulância do tipo B: motorista socorrista com
treinamento em APH (atendimento pré-hospitalar) e um(a) auxiliar de
enfermagem habilitado(a) em APH.

1.5.2 Tipo D — Ambulância de suporte avançado (ASA) ou ambulância UTI
móvel: veiculo destinado ao atendimento ou transporte de pacientes de alto
risco de emergências pré-hospitalares.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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Tripulação minima para a ambulância do tipo D: motorista, enfermeiro(a) e
médico(a) com treinamento em APH.

2 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A execução dos serviços compreenderá o atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas
por dia, de segunda-feira a domingo, inclusive em feriados, conforme detalhado abaixo:

2.1.1 0 atendimento iniciará com a solicitação através de telefone para a central de
comunicação da CONTRATADA e cessará quando for estabilizada a urgência ou
emergência no local, não havendo mais risco A. saúde do beneficiário solicitante, ou
podendo estender-se até estabelecimento hospitalar para continuidade do tratamento,
em situações desencadeadas por quadro médico agudo e que implique risco vital e
imediato;

2.1.2 0 atendimento no local deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) minutos,
contados após o primeiro chamado;

2.1.3 Sendo necessário o atendimento hospitalar, a CONTRATADA ficará
responsável tanto pela localização do estabelecimento público em condições de
receber o paciente, quanto pela condução ao referido local. Se o paciente possuir
Plano de Saúde Individual, a CONTRATADA entrará em contato com o
estabelecimento hospitalar conveniado e, da mesma forma, realizará a condução ao
local.

3 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA e o pagamento será efetuado pelo valor fixo mensal da cobertura.

3.2 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

3.2.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o quinto dia útil do mês subsequente
ao da prestação dos serviços.

3.2.2 0 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

3.2.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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CONTRATANTE.
3.2.4 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

3.2.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.

3.2.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA obriga-se a:
4.1.1 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,

de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

4.1.2 Cumprir, no que couber, a Portaria n° 2048/Gm, de 05 de novembro de 2002,
do Ministério da Saúde, ou outra que vir a substitui-la, bem como toda a
regulamentação pertinente a sua atividade;

4.1.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

4.1.4 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
4.1.5 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

4.1.6 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

4.1.7 Relatar A. Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

4.1.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

4.1.9 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

4.1.10 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE, inclusive com
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aqueles relacionados aos eventuais atendimentos e aos medicamentes eventualmente
ministrados;

4.1.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 A CONTRATANTE obriga-se a:
5.1.1 Solicitar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o

respectivo período;
5.1.2 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa executar as

determinações do Contrato;
5.1.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
5.1.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização contratual, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

5.1.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução contratual, fixando prazo para a sua correção;

5.1.6 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do objeto contratado, na forma do
instrumento contratual;

5.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo administrativo.

Londrina, 13 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti
Depto Administração Predial

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



ORÇAMENTO/CML/AREAPROTEGIDA YIA
Assunto: ORÇAMENTO/CML/AREAPROTEGIDA
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 14/06/2018 15:27
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: contato@aemergencias.com.br, vendas@planohospitalar.org.br,
juliana.biato@medilar.com.br, sac@plussante.com.br, plussante@plussante.com.br,
salvavida@salvavidasos.com.br, contato@salvarurgenciasmedicas.com.br,
ssg_saude@hotmail.com, augusto@summusemergencias.com.br,
sandrasialto@unipax.com.br, albetini@uol.com.br, contato@maissaudelondrina.com.br,
contato@gpmaissaude.com.br

Boa tarde,

0 termo de referência, enviado para cotação no dia 11/06/2018, sofreu alteração em seu item
1.5, conforme a nova versão (em anexo). Caso tenham interesse na contratação, favor elaborar
orçamento considerando a nova redação.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TR02.pdf 214KB

ide 1 14/06/2018 15:29



ORÇAMENTO/CMLMREAPROTEGIDA

• •

•

Assunto: ORÇAMENTO/CML/AREAPROTEGIDA
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 14/06/2018 15:27
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: contato@aemergencias.com.br, vendas@planohospitalar.org.br,
juliana.biato@medilar.com.br, sac@plussante.com.br, plussante@plussante.com.br,
salvavida@salvavidasos.com.br, contato@salvarurgenciasmedicas.com.br,
ssg_saude@hotmail.com, augusto@summusemergencias.com.br,
sandrasialto@unipax.com.br, albetini@uol.com.br, contato@maissaudelondrina.com.br,
contato@gpmaissaude.com.br

Boa tarde,

0 termo de referência, enviado para cotação no dia 11/06/2018, sofreu alteração em seu item
1.5, conforme a nova versão (em anexo). Caso tenham interesse na contratação, favor elaborar
orçamento considerando a nova redação.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TR02.pdf 214KB

1 de 1 18/06/2018 14:32



salva vida sos - ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS 41c

• •

Assunto: salva vida sos - ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS
De: "ADMINISTRATIVO" <administrativo@salvavidasos.com.br>
Data: 15/06/2018 16:17
Para: <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde ,Anderson

Segue em anexo Orçamento.

Fico a disposição.

Havena Oda
Aux. Administrativo/Financeiro
(43) 3373-5000
financeiro@salvavidasos.com.br

De: SALVA VIDA SOS - Marcela [mailto:salvavida@salvavidasos.com.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de junho de 2018 08:19
Para: administrativo©salvavidasos.com.br
Assunto: ENC: ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, lide junho de 2018 16:47
Para: andersonabe@cril.pr.gov.br
Assunto: ORÇAMENTO/CML/EMERGÊNCIAS

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina contratará serviços médicos de urgência e emergência. Caso
tenham interesse na prestação dos serviços, favor encaminhar orçamento para o descritivo contido

• no termo de referência em anexo.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

ORÇAMENTO CÂMARA 15-06-2018.pdf 62,1KB

1 de 1 18/06/2018 14:33



SALVANVIDA
ses Emergencias Médicas

A Câmara Municipal de Londrina.
A/C Sr. Anderson Abe

ORÇAMENTO

Valor Unitário

QTDADE SERVIÇO MENSAL

01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS COM UTI
MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA (AREA PROTEGIDA) —
PERÍODO DE 12 MESES.

R$ 805 001

Londrina, 15 de junho de 2018.

RAZÃO SOCIAL: SALVA-VIDA SOS EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA.
CNPJ DA EMPRESA 02.752.378/0001-77
TELEFONE: (43) 3373-5000 — (43) 3321-5566 FAX: (43) 3373-5037
EMAIL: salvavIciaOsalvavidasos.com.br

Av. Santos Dumont, 438 — Aeroporto — Fone/Fax: (43) 3373-5000 — CEP 86039-090 —
Londrina — Paraná

email: salvavida@salvavidasos.com.br



RES: area protegida f4t
Assunto: RES: área protegida
De: "Juliana Biato" <juliana.biato@medilar.com.br>
Data: 02/07/2018 16:53
Para: "Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Anderson,

Conforme analisado a sua necessidade, encaminhamos 03 opções de valores para escolha do contrato.
Aguardamos retorno,
Obrigado

Juliana S. Biato
Executiva de Mercado
Meditar Gestão em Saúde
juliana.biato@meditarcom.br
www.medilar.com.br
Fone: 43 3339.8989
Celular: 43 99605.2660

• Celular: 16 99757.5137

•

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de junho de 2018 15:04
Para: juliana.biato@medilar.com.br
Assunto: Fwd: área protegida

Boa tarde,

Juliana, segue o termo de referência e previsão das chamadas nos últimos anos.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Mensagem encaminhada

1 de 2 03/07/2018 14:48



RES: area protegida

S.

•

Assunto:drea protegida
Data:Thu, 28 Jun 2018 15:03:57 -0300

De:marinaakemi@cml.pr.gov.br
Para:andersonabe@cml.pr.gov.br

contrato 9/7/15 a 8/ 7 /16 = 12 chamadas
contrato 2/8/16 a 1°/8/17 = 15 chamadas
contrato 2/8/17 a 1°/8/18 = 11 chamadas

atendimentos dos últimos 3 contratos.

estou A disposição para mais informações
- Marina

Anexos:

Proposta Area protegida SOS Unimed 2018.docx 112KB

2 de 2 03/07/2018 14:48



Londrina, 02/07/2018.
PARA
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Londrina Pr.
At. Anderson Abe

Primeiramente gostaríamos de agradecer a oportunidade e parabenizá-los pelo interesse em
preservar e salvar vidas, provando ser uma entidade com grande diferencial.

» AREA PROTEGIDA

O serviço Area Protegida visa dar atendimento rápido, eficiente e seguro em situações de
urgências e emergências médicas. 0 serviço é essencial para industrias, empresas, shoppings,
escolas, clubes, hotéis, universidades e estabelecimentos comerciais em geral, já que
proporciona atendimento pré-hospitalar, por meio de UTIs móveis, a todos que estiverem no
local protegido ( colaboradores, clientes, fornecedores e visitantes).

Funcionam 24 horas, todos os dias do ano, dispõem de central de atendimento para
receber solicitações e executar todo o processo de orientação médica e/ou socorro,
através da linha 0800 725 5555, as ligações são gratuitas e podem ser realizadas de
telefones fixos ou aparelhos celulares e Serviços oferecidos pelo SOS Unimed.

» PROPOSTA COMERCIAL 

A SOS UNIMED envia para sua analise 03 opções de valores e franquias para sua
escolha:

R$ 1.000,00 mensal, com franquia de 12 atendimentos anuais, ou
R$ 1.200,00 mensal, com franquia de 16 atendimentos anuais, ou
R$ 1.600,00 mensal, com franquia de 24 atendimentos anuais.

Validade desta proposta 30 dias.

*caso ocorra atendimento excedente da franquia contratada, o custo atual é de R$ 800,00 por
atendimento excedente.

Qualquer duvida estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

LAR
rem em Saútie

MEDILAR
Gestão em Saúde



RES: A/C GUSTAVO - Histórico de atendimentos

Assunto: RES: A/C GUSTAVO - Histórico de atendimentos
De: "Grupo Mais saude : Luiz Gustavo " <contato maissaudelondrina.com.br>
Data: 09/07/2018 13:21
Para: "Anderson Abe' <andersonabegcml.pr.gov.br>
CC: <marinaakemigcml.pr.gov.br>

Prezados,
Bom Dia.

Conforme contato encaminho em anexo orçamento proposto.

Desde já agradecemos o interesse e a confiança nos serviços da Mais Saúde
E coloco-me a disposição para o que fizer necessário.
Atenciosamente,
Luiz Gustavo Muniz
CEO Administrativo e Negócios
Grupo Mais Saúde - Internação Domiciliar / Hospitalar
Mais Saúde - Vida Segura e Emergencias Médicas

Londrina - PR
Balneario Camburiú - SC
Campinas - SP

43 - 3322-8379 43 - 99191-3340 43 - 99969-1112 (Whats)
www.cmmaissaude.com.br

https://www.facebook.com/maisenfernnagem

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de julho de 2018 17:22
Para: contato@maissaudelondrina.com.br; contato@gpmaissaude.com.br

• 
Assunto: A/C GUSTAVO - Histórico de atendimentos

Boa tarde,

Gustavo, segue histórico de atendimentos, conforme solicitado por telefone.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

 Mensagem encaminhada  
Assunto:area protegida

Data:Thu, 28 Jun 2018 15:03:57 -0300

1 de 2 09/07/2018 13:44



RES: A/C GUSTAVO - Histórico de atendimentos

•

De:marinaakemi@cml.prgov.br
Para:andersonabePcml.prgov.br

contrato 9/7/15 a 8/ 7 /16 = 12 chamadas
contrato 2/8/16 a 1°/8/17 = 15 chamadas
contrato 2/8/17 a 1°/8/18 = 11 chamadas

atendimentos dos últimos 3 contratos.

estou A disposição para mais informações
- Marina

Livre de virus. www.avast.com.

Anexos:

ORÇAMENTO MAIS SAÚDE - EMERGÊNCIAS MÉDICAS - CAMARA 366KB
MUNICIPAL DE LONDRINA.pdf

2 de2 09/07/2018 13:44
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Londrina,09 de julho de 2018.

A/C

ANDERSON ABE

TÉCNICO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

C.I 44 - 2018

ORÇAMENTO

Temos a grata satisfação de enviar nossa proposta comercial, para vossa apreciação.

Firmando esta parceria e atendendo todos seus servidores, vereadores mirins,
parlamentares e colaboradores (Média diária de 254 pessoas) e Pessoas/clientes que
transitam nas dependências da área protegida com toda segurança, credibilidade,
seriedade e eficácia, colocamos a disposição toda estrutura da Mais Saúde — Vida
Segura e Emergências Médicas:

Nosso objetivo é prestar, serviços de Atendimento Médico Pré-Hospitalar de
Urgências e Emergências, Remoções de Clientes.

Nossas UTI's são equipadas com todos os aparelhos necessários para atendimentos
de Emergência ou Urgência (cardioversor/desfibrilador) com monitor cardíaco e Marca
Passa Transcutâneo, ECG portátil, Ventilador mecânico, central de oxigênio, cilindro

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

contato@gpmaissaude.com.br - www.gpmaissaude.com.br



INC

de oxigênio portátil, colares cervicais, prancha de transporte além de todos os
medicamentos necessários para qualquer tipo de urgência/emergência entre outros
equipamentos exigidos pela portaria n°2048/GM. Do Ministério da Saúde.

Contamos com uma equipe preparada para todo e qualquer tipo de ocorrência, além
de uma resolutividade nas intercorrências maior que 90% no próprio local, caso seja
necessário, realizamos o deslocamento até um hospital ou qualquer outro serviço de
saúde sem nenhum custo adicional.

ACONSELHAMENTO AMBULANCIA PARA AEitPROTEGIDA COBERTURA MEDICA MONTAGEM DE
mrfilco TFLEFONtC0 Rf-tirçÂn Er PAC'ENTE' +Out AnctAs DE EVENTOS AMBULATÓRIOS

Area Protegida:

Com a Mais Saúde Vida Segura seus funcionários, colaboradores e clientes terão a
melhor e mais eficaz proteção para eventuais urgências e emergências, em minutos,
nossas UTI's totalmente equipadas estarão no local para prestar socorro, garantindo a
segurança jurídica de ter ofertado e acionado um serviço qualificado 24 horas por dia.

CONTRATO HORÁRIO LOCAL TELEFONE

2018/2019 24 horas
Seg a Domingo

*Inclusive feridos

CAMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA

R. Gov. Parigot de Souza, 145 -
Caiçara, Londrina - PR, 86015-

903

(43) —3374-1273

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

contato@gpmaissaude.com.br www.gpmaissaude.com.br 3
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Serviços inclusos:

• Cobertura dentro do estabelecimento, bem como o espaço livre (pátio,
estacionamento, área de circulação e postos de vigilantes), da Câmara Municipal
de Londrina, na Rua Gov. Parigot de Souza, n° 145, Bairro Caiçaras,
Londrina/PR, CEP 86015-903.conforme horário contratado.

• Assistência de Urgência e Emergência a todos os seus servidores, vereadores
mirins, parlamentares e colaboradores (Média diária de 254 pessoas) e
Pessoas/clientes que transitam nas dependências da área protegida.

PROPOSTA FINANCEIRA:

CHAMADAS ANUAIS: VALOR IVIESAL:

SEM LIMITES DE CHAMADA R$598,00

OBS.: Conforme Decreto Municipal Lei 8.845 de 17 de Julho de 2002, em locais públicos ou privados de grande
concentração de pessoas deverá ter suporte básico de assistência médica, e uso de Desfibriladores
Automáticos Externos (DEA).

Atenciosamente,

Luiz Gustavo Muniz

CEO Administrativo e Negócios

Fone: (43) 3322-8379 (43) 99191-3340

E-mail: contato@maissaudelondrina.com.br

contato@gpmaissaude.com.br

(43) 99969 1112

Mais Saúde — Atendimento Domiciliar/Hospitalar e Vida Segura

www.gpmaissaude.com.br

GRUPO MAIS SAUDE

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

contato@gpmaissaude.com.br • www.gpmaissaude.com.br
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Requisição N°: 2617/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral
Aquisição de: Serviços
Especificação: Serviço médico de urgência e emergência.

Justificativa: Necessidade administrativa

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 preço é de R$ 7.176,00. Ao Departamento Financeiro, para informar classificação da dotação orçamentaria e
existência de saldo no orçamento de 2018..

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
*aid() orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 382.980,15

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 4.666,62
'Saldo Previsto na LDO? I Sim 1 Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.396100 - Serviços de socorro e salvamento.

b
....----- • ....

--,,artáln 
.02\anAa.lancierae:Ilot:_5

Em: 09/07/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: null

41111Mtona Geral
Mark SandrO -Sorprezo de Almeida - Matricula 817



C.I.n° 70/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 9 de julho de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Complementamos o Termo de Referência sobre contratação de

serviços médicos de urgência e emergência em área protegida encaminhando o

seguinte:

JUSTIFICATIVA:

A Lei Municipal n° 8.845, de 17/07/2002, estabeleceu em seu artigo primeiro,
que os locais públicos com grande concentração de pessoas devem ter pessoal
treinado em suporte básico de vida, bem como manter em suas dependências no
mínimo um desfibrilador automático externo.

Posteriormente incluiu-se na mencionada lei uma exceção: § 1° Nos
estabelecimentos públicos e privados onde a grande circulação de pessoas ocorra
de forma esporádica não será obrigatória a aquisição de desfibrilador automático
externo, mas os responsáveis por esses estabelecimentos deverão manter convênio
com empresa de saúde que disponha de pessoal treinado bem como daquele
aparelho, os quais deverão servir de suporte ao respectivo estabelecimento no dia e
horário em que ocorrer a grande concentração de pessoas.

Assim, nota-se que a contratação dos serviços médicos de urgência e
emergência é uma opção administrativa possível, desde que devidamente
justificada. E em 2014 a Diretoria da Câmara Municipal de Londrina, optou por
realizar a contratação do serviço, a fim de garantir um atendimento mais rápido e
especializado nos casos de urgência e emergência, resguardando a saúde dos seus
254 funcionários e das demais pessoas que circulam diariamente nas dependências
da entendida. A quantidade de pessoas que circulam na Casa pode aumentar

Í



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

consideravelmente quando há assunto polêmico em pauta ou em razão do momento

politico vivenciado.

As chamadas são realizadas quando há ocorrência na Area Protegida da

Câmara Municipal de Londrina e o serviço compreende o completo atendimento pré-

hospitalar, em situações desencadeadas por quadro médico agudo e que impliquem

risco vital imediato.

0 serviço é prestado 24 horas de segunda a domingo, incluindo feriado, em

razão da permanência de funcionários terceirizados durante todo esse período e

também dos eventos que são realizados na Câmara Municipal de Londrina fora do

horário expediente, como por exemplo: audiências públicas, sessões solenes,

empréstimos, posse dos vereadores e prefeito, e as sessões ordinárias que

extrapolam o horário oficial da Casa.

É importante mencionar que quando da realização dos eventos mencionados

a quantidade de pessoas que circulam pela Câmara aumenta consideravelmente

chegando até mesmo a duplicar ou triplicar o seu quantitativo.

Portanto a contratação do objeto visa resguardar a saúde de seus servidores

e da população que circula diariamente nas dependências da Câmara Municipal de

Londrina.

Atenciosamente,

Marina Akemi Higuti
Depto de Administração Predial

bcrív-A_
Bruna Fernandes Lonni Hipólito
Depto de Administração Predial

Gerente



09/07/2018 Certidão Internet

BRASIL Acesso a informação Participe Serviços Legislação Canais

rv Receita Federal
Pu F11

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e 5 Divida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 19.283.087/0001-80 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de 
Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=192830870001808ipassagens=1&tipo=1 1/1



09/07/2018 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Cercad9'
Digital

SL fzinct IXPRES.SO chave: senha:

Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

Ok

As pendências existentes para o CPF/CNPJ 19.283.087/0001-80 não permitem a emissão de certidão automática.
Usuário da Receita/PR poderá verificar as pendências da certidão na area restrita do portal. Acesse aqui.

Para solicitar a certidão em uma Agência da Receita Estadual (Consulte endereços aqui) preencha o requerimento e
apresente os documentos necessários (NPF 104/2014).

Este serviço permite a emissão online de Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual para pessoa física ou
jurídica:

• Certidão Negativa para CPF ou CNPJ que não possua débito junto a Receita Estadual do Parana;
• Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — Automática para CPF ou CNPJ que, cumpridos os demais requisitos

legais, possua débitos nas condições abaixo:
o Parcelamento de tributo estadual (ICMS, IPVA e ITCMD) sem inadimplência e devidamente formalizado;
o Processo Administrativo Fiscal - PAF com reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras;
o Depósito Judicial cadastrado no sistema da Receita Estadual, no valor do débito.

CNPJ

CPF

Código de controle da imagem abaixo

Gerar nova nova imagem

Emitir Limpar
Requerimento para solicitação da Certidão de Débitos numa unidade da Receita Estadual do Parana.
(0 item 6 da NPF 104/2014 traz a relação dos documentos que devem acompanhar o requerimento)

Legislação: NPF 104/2014
NPF 086/2015 - altera a NPF 104/2014
Modelos de Certidões

Ajuda: Passo a Passo da Certidão de Débitos Web

Confirmação online de certidão emitida pela Receita Estadual.

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização CELEPAR

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica 1/1



09/07/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1108533 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA EPP
CPF/CNPJ: 19.283.087/0001-80

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 09 de julho de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
4XiONV5ViOXJ

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimir...

•

•

VOLTAR

AI
CAIXA ECONC FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19283087/0001-80

Razão Social: MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

Nome Fantasia:NI/us SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Endereço: R MARTIN LUTHER KING 811 SALA 11 E 12 / LAGO PARQUE /
LONDRINA! PR / 86015-300

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 Serviço - FGTS.

0 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: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062507423317230698

Informação obtida em 09/07/2018, as 18:09:53.

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

1 of 1 09/07/201818:10



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.283.087/0001-80

Certidão n°: 153518500/2018
Expedição: 09/07/2018, As 17:37:09
Validade: 04/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

19.283.087/0001-80, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo:
0001141-09.2015.5.09.0663 - TRT 09' Região
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

41 A aceitação desta certidão condiciona-se 6. verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



09/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 19283087000180

Período publicação : de

Data de Inicio impedimento: de

Data de Fim Impediment(); de

ONHUM ITEM ENCONTRADO!

•

até

até

ate

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/07/2018 às 17:41) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 19.283.087/0001-80.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: ,http://www.crtjus.br
através do número de controle: 5B43.C875.0834.6885

O

Gerado em: 09/07/2018 as 17:41:25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



MAIS SAÚDE LONDRINA - DOCUMENTAÇÃO 30
Assunto: MAIS SAÚDE LONDRINA - DOCUMENTAÇÃO
De: RUI CESAR SANTINI <faturamentomaissaudegp@gmail.com>
Data: 09/07/2018 17:36
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

Boa Tarde Anderson,

Conforme solicitado segue em anexo documentagk da empresa MAIS SAÚDE
ATENDIMENTO DOMICILIAR.

Qualquer dúvida estou a disposigk.

RUI CESAR (Faturamento Mais Saúde Londrina)
Fone: (43) 3322-8379

110 Anexos:

CNPJ MAIS SAODE.pdf 121KB

CONTRATO SOCIAL MAIS SAODE.pdf 1,1MB

CONTRATO SOCIAL MAIS SAÚDE la ALTERAÇÃO.pdf 2,5MB

CONTRATO SOCIAL MAIS SAÚDE 2a ALTERAÇÃO.pdf

DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO
MENOR.pdf

•

4,0MB

182KB

1 de 1 11/07/2018 17:52



MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA

CONTRATO SOCIAL

MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, solteiro fisioterapeuta.

nasodo em d7 de janeiro de 1987, residente e domiciliado na Rua Governador

Vaiaoares. 260 Jardim Andrade, Londrina/PR, CEP 86061-150, portador do RG
f":“.,) 922 SSID/SC CPF 057.042.069-56 e LEANDRO RODRIGUES PAULIN°.

casado sou o regime de comunnao parcial de bens, enfermeiro, residente

domiciliado na Rua Martin Luther King, 811, Lago Parque Londrina/PR, CEP

86015-300 portador do RG 7.865.848-7 SSP/PR, CPF 005.217 989-30 têm entre

si Just() e contratado a constituição de uma Sociedade Limitada, que se regera

elas clausulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica

diSolUIlna essa Iciima societariar

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresanal

MAIS SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA e (era sede na Rua Martin L;i the

King 811, Lago Parque, Londrina/PR. CEP 86015-300

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade sera prestacao de

servIços de enfermagem dorniciliar

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é de R5 10 000,00 tuez

ais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada

ii-iiedratizadas em moeda corrente do pais nesta data, assim distnbuido entre os

suclos

NOME COTAS CAPITAL EM R5
(V1AYKEL ANDERSON SEMMER 5.000 5 000.00

EANDRO RODRIGUES PAULIN() 5 000 5 000.00
TOTAL 10.000 10.000,00

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades ern 16

de outubro de 2013 e seu prazo tt! indeterminado

CLAUSULA QUINTA: As cotas são indivisíveis e não poderão ser

ou transfendas a terceiros sem o consentimento do outro seem, a quem fica

nrnnociny naldade de condições e preço direito de preferência para a sua

iirws:rçac, se pastas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração



MAIS SAUDF ATENDIMENTO DOMICIL IAR LTDA

CONTRATO SOCIAL

contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada soco e rc.?strita ao

vale! de suas cotas de capital todavia todos os secios respondem solidananiente

cio capital socai.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade sera exercida

colo seco LLANDRO RODRIGUES PAULINO, individualmente, autorizado o uso do

come empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social

cii assumir obrigações ern favor de qualquer dos constas ou de terceiros, born corno

onerar ou alienar bens permanentes da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA OITAVA: ' Fica responsavei perante o Conselho

ReTonalce Enfermagern do Parana o sócio LEANDRO RODRIGUES PAULINO

Qeftaddr do COREN/PR n" 010873

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercicio socal. em 31 de

dezembro, o administrador prestará conta de sua administracao, procedendo

craberac,:ao do nventano. do Balanço Patrimonial e do resultado econômico

cabendo aos socos, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino ao

exercició social, os socios deliberarão sobre as contas e designarao administradores

quando for o caso

icoídO fiXar urna

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comurn

retirada mensal, a titulo de 'pro latrortfr" observadas as

disposições regulamentares pertinentes

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado

Qualouer secto, a sociedade continuará suas atividades corn os herdeiros,

sucessores e o incapaz Não sendo possivel ou nexistindo interesse destes ou dos

s,ócios remanescentes. o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn ease



MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA

CONTRATO SOCIAL

oa situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
esuec!airnente levantado

Paragrafo Primeiro: O valor dos haveres devidos aos herdeiros
sucessores e o incapaz deverão ser pagos em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e sucessivas, corn o vencimento da primeira após 60 (sessenta) dias da

dos haveres

Parágrafo Segundo: A cada 12 (doze) parcelas. o valor
remanescente sera corrigido de acordo com a variação do indice !GPM, ou outro
roce due vier a substitui-lo,

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 0 administrador declara sob as
cerac da Lei, de que não está impedido de exercer a administracae Oa sociedade

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
-E. - ec..)s dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno : concussão:
)et:;litato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
r'opredade

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de
!.clncirina/PR para o exeicicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato

por estarem assim justos e contratados assinam o presente
„ lento em 03 (tres) vias

Londrina/PR 16 de outubro de 2013.

I

MAYKE ANDERSON SEMMEF2 LEANDRO RODRIGUES PAULINE)



MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19 283 087/0001-80

MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta
nascido em 07/01/1987, residente e domliado na Rua Governador Valadares, 260.
Jardim Andrade. Londrina/PR, CEP 86061-150, portador do RG 4 540 922 SSP/SC,
0I-4- 057 042 069-56 e LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, brasileiro casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, enfermeiro, residente e domiciliado na Rua
Martin Luther King 811 Lago Parque Londrina/PR, CEP 60015-300, portadoi do
RC; 7 865 848-7 SSPIRR, CRF 005 217.989-30, únicos socios d MAIS SAUL/E
ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA ME. CNPJ 19.283.087/0001-80. corn sede na

• Rua Martins Luther King, 811, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, com o

Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob o n 41207739076 err

25/10/2013. resolvem alterai o Contrato Social de acordo corn as clausulas e

cundicoes seguintes

•

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tinha sede na Rua Martin

Luther King, 811. Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300 passa a ter sede na

Rua Martin Luther King. 811. Sala 11. Lego Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade que tinha atividade de

prestação ue serviços de enfermagem domiciliar passa a ter a atividade de
piestaçao de serviços de fisioterapia, plates e enfermagem domiciliar

CLAUSULA TERCEIRA: Fica responsável perante o Conselho

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Parana o socio MAYKEL

ANDERSON SEMMER, portador do CREFITO/PR n° 141999-F

CLAUSULA QUARTA A Clausula Nona clue tinha a seguinte

redação Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador

ANIMMILAIMOMME
' iti,4TACOMfOrlAt

O PAPANA

JUNTA CONERC/AL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CE1T/P/C0 O REGISTRO EH 17/11/2015 11;12 SOR I4 20156658941;PROTOCOLO: 156658541 DI 16/11/201S CDDIGO DE VER/PICAGAO:Pa156650941, Rift': 41207719076
MASS EAODE ATENDIMENTO DOMIC1LIAR LTUA - ME

Llbortod Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 17/11/2015

A vn)ida.jt. d..te socumonto, so impress°, Pica su3eito 4 comprovA9AoU. Gus euteocidade nos respectivos portalstriton:undo seus respectivos códigos de verificacao
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MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

piestala conta de sua administração, procedendo 6 elaboração do inventario, do
Balanço Patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção
de suas colas, os lucros ou perdas apurados, passa a lei a seguinte redaçao Ao
termino de cada exemicio social, ern 31 de dezembro, os administradores prestarão
contas cie sua administração, procedendo á elaboração do inventário, cio Balanço
Patrimonial e do resultado econômico OS lucros serão distnbuidos aos sôôios de
acordo com as atribuições no resultado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pocera a qualquer tempo, abrir
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por

iodos Os WOOS

CLAUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas
e condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente

instrumento

CLAUSULA SLTIMA: A vista da modificação ora ajustada e em

consonancia com que determina o art 2.031 da Lei n° 10 40612002, os socios

RESOLVEM, por este instrumento. atualizar e consolidar o contrato social, tornando
• assim sem delta, a partir desta data, as clausulas e condições comidas no contrato

primitivo que adequando às disposições aa referida Lei, apliciaveis a este tipo
societano passa a ter a seguinte redação:

MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, solteiro fisioterapeuta,

nascido em 07/01/1087 residente o domiciliado na Rua Governador Valadares, 260,
Jardim n Andrade, Londrina/PR. CEP 86061-150, portador do RG 4 540 922 SSP/SC,

IMEMIYAMINEE;
COmf PC lAi.

DO PAR,ANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PAAAXA - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 17 /11/2015 11.12 son N" 20156650941PROTOCOLO. 154650941 olz 16/11/2015 CóDIGO DX lait1r1cAçA0PR154450941. WIRE : 41207739076
MAIS SADDE ATEMDIMENTO DOMICIL/AR LTDA - ME

1.41oesta4 Bogus
SECRETÁRIA GERAL

7URITTRA, 1//11/2015

a -.114.4. do,uoonuo, so umpresso, tick su3olto comprovaoilo de 15U4 autencidado nos rospectIvos poLLais.Informando sous respectivos códigos de ver1.ficscA0



MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19 283 08710001-80

CPF 057 042 069-56 e LEANDRO RODRIGUES PAULIN() brasileiro casado  sob o
regime cc comunhão parolel de bens, enfermeiro, residente e domiciliado na Rua
Martin Luther King, 811. Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, portador do
PG 7 865 848-7 SSP/PR, CPF 005.217.989-30, únicos secios da MAIS SAUDE
A IENDIMENTO DOMICILIAR LTDA CNPJ 19.283.08710001-80 com sede na
Rua Martins Luther King. 811, Sala 11. Lago Parque. Londrina/PR CEP 86015-300.
corn o Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob o
41207739076 em 25/10/2013.

CLAUSULA PRIMEIRA A sociedade gira sob o nome empresarial
MAiS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR I TDA ME e tera sede na Rua Martin
. tither K,ng 811 Sala 11, Lap Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300

CLAUSULA SEGUNDA; O objeto da sociedade sera prestação de
serviços de fisioterapia, pilates e enfermagem domiciliar

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social e de RS 10 000,00 (dez mi

reais) dividido ern 10 000 (dez mil) cotas no valor nominal de RS 1 00 (um real)
cada. totalmente integraltzadas em moeda corrente do pais, assim distribuída entre
os sócios

NOME COTAS CAPITAL EM R$
MAYKEL ANDERSON SEMMER 5.000 5 000.00
LEANDRO RODRIGUES PAULIN() 5.000 000,00
TOTAL 10.000 10.000,00

CLAUSULA QUARTA! A sociedade iniciou suas atividades em 16
de outubio de 2013 e seu prazo eindeterrninaoo

PINTA COmfROAL
DO PARANA

JUNTA COKERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO 0 REGTSTRO EM 17/11/2015 11.12 SOS N' 20156658941.PROTOCOLO: ISA6SE941 DR 14/11/2015. COOTGO DE vERIFICAÇAO:P11156658541 N1PS: 41207739076.
MIS SAM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - 14E

Linertad 1104-us
SICRETÁRIA minty 

CURITIUA, 17/11/2015

A v41 7.C43041 400ta documento, se improsno, rids 41113aiLo Go.provA0An do au* autancidnda no rospocLiv00 poztaisInforaando sous respactivos códigos da verificacao
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MAIS SAUDC ATENDIMENTO DOMICILIAR t_ IDA ML
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283 087/0001-80

CLAUSULA QUINTA: As cotes são indivisivels e não poderão ser
cedidas ou transferidas a lerbeires sem o consentimento do outro socio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de prefer-bridle para a sua
aquisiçao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao
vaior de suas colas de capital, todavia, todos os sócios respondem solidariamente
ate o limite do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida pelo
sócio LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, individualmente, autorizado o uso do
nome emoresanal vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigaboes em favor de qualquer dos colistas ou de terceiros, oem corno
onei ar ou aiienar bens permanentes da sociedade. sem autorização do outro skit)

CLAUSULA OITAVA: O administrador declara sob as penas da Lei,
de que nao esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial.
ou em virtue° de conctenaçáo criminal ou oar se encontrar sob os efeitos dela,
uena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos oublicos: ou por
crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussào, peculato ou contra

economia popular : contra o sisterna financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, f& pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA: Fica responsavel perante o Conselho Regional
de Enfermagem do Parana o SOCIQ LEANDRO RODRIGUES PAUI„INO. portador do
COREN/PR n° 010873

JUNTA cOmiRCIAL DO ESTADO DO PARANA - ZED/
OtRT/r/Z0 0 REUISTRO Em 17/11/2015 11;12 SOB te 20156658941PROTOCOL& 156658941 DZ 16/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICACAO:PR156654941, MIRE: 41207739076.
MAIS SAUDI/ ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - mz

Libertad Bogus
sCCRETARIA URAL

CURITIBA, 17/11/2015

A validade deste documento, ea impresso, fica 'vilest* cueprovavao da sue autoncidad. r.emp.ctivne.LnIormanao soup reapoctivos eddigoodcveilfICACAO

All1111111111
COmfliCi4.1 I

PA.1,4 A



MAIS SAODE ATENDIMENTO DOMICILIAR I TDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

CLAUSULA DECIMA: Fica responsável perante o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Parana o ROC.10 MAYKEL
ANDERSON SEMMER, portador do CREF1TO/PR n° 141999-F

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ao termino de cada exercício
social em 31 de dezembro os administradores prestarão contas cie sua
aorninistraçao, procedendo a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do

resultado econômico Os lucros serão distnbuidos aos sócios de acordo com as
arribuiçoes no resultado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao
!tpniino do exercic,o social os socios deliberarão sobre as contas e designarão

administradores quando for o caso

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os socios poderão de comum

acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A sociedade poderb a qualquer
tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteracao contratual
assinada por todos os sócias

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interciitado qualquer

soco, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz Não sendo possiver ou nexistindo interesse destes ou dos SPCIOS

(ernanso.k,-rites, valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
er speciatmenle levantado

IOMMIKAINIMMO
comozciAtDO PARANA.

JUNTA CONERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

(7,

Parágrafo Primeiro: O valor dos haveres devidos aos herdeiros,

sucessores e o incapaz deverão ser paps em 36 (trinta e seis) parcelas iguais.
mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira apOs 60 (sessenta) dias da
apuração cios haveres.

Parágrafo Segundo: A cada 12 (doze) parcelas, o valor

remanescente sera corrigido de acordo com a variação du indice IGPM, ou outro

indice que vier a substitui-lo

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA; DECLARAÇÃO DE

MICROEMPRESA A empresa declara, sob as penas da lei, que se enquadra na

condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de

Londrina/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

deste contrato

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente

instrument° em 01 (uma) via

Londrina/PR 29 de outubro de 2015

MAYKEL ANDERSON SEMMER

MOMM:ItlIMMOM
(C),40CiA,
PARANA

-
LEANURO R2DRIOU S PAU LINO

JUNTA COMERCTAL 00 ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 17 /11/2015 11.12 soa N" 20156658941RROTOCOLO, 156658941 DE 16/11/2015, CODIGO DE va.RxricAgAor1't156658961, MIRE: 41207119046
SAODE ATENOLMENTO DOMICILIAR LTDA - NE

LAbart.od Doquo
52CRETARIA GERAL

A validAds daste document°. ss 1ispsisss0, fie* finjeito i comp.ovsçao do 3U4 autoncloaoe noa ESspectivns mrtsiaInformando Sep* respectivos c.641.19os 4. v•rificavso



MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, brasileiro, casado sob o regime

de comunhão parcial de bens, enfermeiro, nascido em 11/08/1979, residente e

domiciliado na Rua Martin Luther King, 811, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-

300, portador do RG 7.865.848-7 SSP/PR, CPF 005.217.989-30 e MAYKEL

ANDERSON SEMMER, brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, nascido em 07/01/1987,

residente e domiciliado na Rua Governador Valadares, 260, Jardim Andrade,

Londrina/PR, CEP 86061-150, portador do RG 4.540.922 SSP/SC, CPF

057.042.069-56, únicos sócios da MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR

LTDA - ME, CNPJ 19.283.087/0001-80, com sede na Rua Martin Luther King, 811,

Sala 11, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, com o Contrato Social

registrado na Junta Comercial do Parana sob o n° 41207739076 em 25/10/2013 e

Primeira Alteração Contratual registrada sob n° 20156658941 em 17/11/2015,

resolvem alterar o Contrato Social de acordo com as cláusulas e condições

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tinha sede e domiclio na

Rua Martins Luther King, 811, Sala 11, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300

passa ser na Rua Martin Luther King, 811, Salas 11 e 12, Lago Parque,

Londrina/PR CEP 86015-300.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade que tinha seu objeto de

serviços de fisioterapia, pilates e enfermagem domiciliar passa a ser serviços de

assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, atendimento

move( a urgências, emergências e eventos, UTI móvel, pilates, enfermagem e

farmácia interna domiciliar, serviços de atendimento medico hospitalar no domicilio e

aluguel de equipamentos hospitalares.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

2

CLAUSULA TERCEIRA: 0 sócio MAYKEL ANDERSON SEMMER,

acima qualificado, detentor de 5.000 (cinco mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00

(um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cede e transfere por venda

onerosa 500 (quinhentas) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,

totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais) para o sócio ingressante LUIZ GUSTAVO

MUNIZ ARRUDA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

enfermeiro, nascido em 24/06/1985, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, 166,

Vila Ricardo, Londrina/PR, CEP 86035-240, portador da Carteira Nacional de

Habilitação n° 03060503646 DETRAN/PR, RG 8.384.989-4 SSP/PR, CPF

045.716.799-80. 0 sócio cedente da ao sócio adquirente das cotas de capital plena

e geral quitação do valor recebido em moeda corrente do pais nesta data. 0 sócio

ingressante declara conhecer a situação sócio-econômica e financeira da sociedade

e está de pleno acordo.

CLAUSULA QUARTA: 0 sócio LEANDRO RODRIGUES PAULIN°,

acima qualificado, detentor de 5.000 (cinco mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00

(um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cede e transfere por venda

onerosa 500 (quinhentas) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,

totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais) para o sócio ingressante LUIZ GUSTAVO

MUNIZ ARRUDA, acima qualificado. 0 soda cedente dá ao sócio adquirente das

cotas de capital plena e geral quitação do valor recebido em moeda corrente do pais

nesta data, 0 sócio ingressante declara conhecer a situação sócio-econômica e

financeira da sociedade e está de pleno acordo.

CLAUSULA QUINTA: Diante das alterações havidas o capital social

fica assim distribuído entre os sócios:

lorimas. -Aidn
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

3

NOME COTAS CAPITAL EM R$
LEANDRO RODRIGUES PAULIN() 4.500 4.500,00
LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA 1.000 1.000,00
MAYKEL ANDERSON SEMMER 4.500 4.500,00
TOTAL 10.000 10.000,00

CLAUSULA SEXTA: A administração da sociedade que era

exercida pelo sócio LEANDRO RODRIGUES PAULIN° passa a ser pelos sócios

LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA e MAYKEL

ANDERSON SEMMER, individualmente, autorizados o uso do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar bens permanentes da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SÉTIMA: Os administradores declaram sob as penas

da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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.

CLAUSULA OITAVA: Quando a sociedade, representada por mais

da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estiverem colocando

em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade,

estes serão excluídos da sociedade, nos termos do Art. 1.085 da Lei 10.406/2002,

mediante alteração de contrato social.

-1111.111111-
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19,283.087/0001-80
NIRE 41207739076

4

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e
condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA: A vista da modificação ora ajustada e em
consonância corn que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os sócios
RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato
primitivo que adequando as disposições da referida lei, aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

CNPJ 19.283.087/0001-80 
NIRE 41207739076 

LEANDRO RODRIGUES PAU LINO, brasileiro, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, enfermeiro, nascido em 11/08/1979, residente e
domiciliado na Rua Martin Luther King, 811, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-
300, portador do RG 7.865.848-7 SSP/PR, CPF 005.217.989-30, LUIZ GUSTAVO
MUNIZ ARRUDA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
enfermeiro, nascido em 24/06/1985, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, 166,
Vila Ricardo, Londrina/PR, CEP 86035-240, portador da Carteira Nacional de
Habilitação n° 03060503646 DETRAN/PR, RG 8.384.989-4 SSP/PR, CPF
045.716.799-80 e MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, solteiro,
fisioterapeuta, nascido em 07/01/1987, residente e domiciliado na Rua Governador

Valadares, 260, Jardim Andrade, Londrina/PR, CEP 86061-150, portador do RG
4.540.922 SSP/SC, CPF 057.042.069-56, únicos sócios da MAIS SAC/DE

MOOMMAMONOMO
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME, CNPJ 19.283.087/0001-80, com sede na

Rua Martin Luther King, 811, Salas 11 e 12, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-

300, com o Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana sob o n°

41207739076 em 25/10/2013 e Primeira Alteração Contratual registrada sob n°

20156658941 em 17/11/2015.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial

MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME e terá sede na Rua Martin

Luther King, 811, Salas 11 e 12, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é serviços de

assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, atendimento

móvel a urgências, emergências e eventos, UTI móvel, dilates, enfermagem e

farmácia interna domiciliar, serviços de atendimento medico hospitalar no domicilio e

aluguel de equipamentos hospitalares.

CLAUSULA TERCEIRA: 0 capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)

cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, assim distribuído entre

os sócios:

NOME COTAS CAPITAL EM R$

LEANDRO RODRIGUES PAULINO 4.500 4.500,00

LUIZ GUSTAVO MUN1Z ARRUDA 1.000 1.000,00

MAYKEL ANDERSON SEMMER 4.500 4.500,00

TOTAL 10.000 10.000,00

i MUM
I JUNTA COMERCIAL
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 16

de outubro de 2013 e seu prazo é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As cotas são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

assegurado, ern igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao

valor de suas cotas de capital, todavia, todos os sócios respondem solidariamente

até o limite do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade sera exercida

pelos sócios LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA

e MAYKEL ANDERSON SEMMER, individualmente, autorizados o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens permanentes da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Os administradores declaram sob as penas

da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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

11111111401111111
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80

NIRE 41207739076

propriedade.

7

CLAUSULA NONA: Fica responsável perante o Conselho Regional

de Enfermagem do Parana o sócio LEANDRO RODRIGUES PAULIN°, portador do

COREN/PR n°010873.

CLAUSULA DÉCIMA: Fica responsável perante o Conselho

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Paraná o sócio MAYKEL

ANDERSON SEMMER, portador do CREFITO/PR n° 141999-F.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício

social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do

resultado econômico. Os lucros poderão ser distribuidos aos sócios de acordo com

as atribuições no resultado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao

término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão

administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum

acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as

disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer

tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual

assinada por todos os sócios.

;JUNTA COMERCIAL
I DO PARANÁ  !
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MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 19.283.087/0001-80
NIRE 41207739076

8

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer
sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: O valor dos haveres devidos aos herdeiros,
sucessores e o incapaz deverão ser pagos em 36 (trinta e seis) parcelas iguais,
mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira após 60 (sessenta) dias da
apuração dos haveres.

Parágrafo segundo: A cada 12 (doze) parcelas, o valor
remanescente sera corrigido de acordo com a variação do indice IGPM, ou outro
indice que vier a substitui-lo.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Quando a sociedade, representada
por mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estiverem
colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, estes serão excluídos da sociedade, nos termos do Art. 1.085 da Lei
10.406/2002, mediante alteração de contrato social.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de
Londrina/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

JUNTA COMERCIAL I
DO PARANA 

A validade deste documento,
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NIRE 41207739076
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E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente

instrumento em 01 (uma) via.

Londrina - Pr., 26 de outubro de 2016.

MAYKEL ANDERSON SEMMER

LUIZ GUST 6IVIONIZ ARRUDA

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ
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"DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei

nu 9854/99).

Eu Luiz Gustavo Muniz Arruda, portador da Cédula de Identidade,

Registro Geral (RG) n° 83.849.894 SSP-PR, na qualidade de Representante

Legal da empresa Mais Saúde Atendimento Domiciliar Ltda,, pessoa juridica

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ/MF) sob o n° 19.283.087/0001-80, DECLARO, sob as penas da lei, que

em meu quadro de pessoal não ha menor de 18 anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho,
conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente

Londrina-Pr, 09 de Julho de 2018.

GuSt3

Tor eRttosr

wtOitide.41'ted'rf'"

UIZ TAVO MUNIZ ARRUDA
retDr Cornerciat
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MS - CLÍNICA MÉDICA E
ATENDIMENTO DOMICILAR

UTI MÓVEL, REMOÇÕES, EVENTOS E
AREA PROTEGIDA



O
Londrina,13 de julho de 2018.

A/C

ANDERSON ABE

TÉCNICO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

C.I 44 - 2018

ORÇAMENTO

Temos a grata satisfação de enviar nossa proposta comercial, para vossa apreciação.

Firmando esta parceria e atendendo todos seus servidores, vereadores mirins,

parlamentares e colaboradores (Média diária de 254 pessoas) e Pessoas/clientes que

transitam nas dependências da área protegida com toda segurança, credibilidade,

seriedade e eficácia, colocamos a disposição toda estrutura da MS Clinica Médica e

Atendimento Domiciliar Ltda — Me.:

Nosso objetivo é prestar, serviços de Atendimento Médico Pré-Hospitalar de

Urgências e Emergências, Remoções de Clientes.

Nossas UTI's são equipadas com todos os aparelhos necessários para atendimentos

de Emergência ou Urgência (cardioversor/desfibrilador) com monitor cardíaco e Marca

Passa Transcutâneo, ECG portátil, Ventilador mecânico, central de oxigênio, cilindro

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

0801,u,

contato@gpmaissaude.com.br www.gpmaissaude.com.br
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de oxigênio portátil, colares cervicais, prancha de transporte além de todos os

medicamentos necessários para qualquer tipo de urgência/emergência entre outros

equipamentos exigidos pela portaria n°2048/GM. Do Ministério da Saúde.

Contamos com uma equipe preparada para todo e qualquer tipo de ocorrência, além

de uma resolutividade nas intercorrências maior que 90% no próprio local, caso seja

necessário, realizamos o deslocamento até um hospital ou qualquer outro serviço de

saúde sem nenhum custo adicional.

ACONSELHAMENTO
MEDICO TELEFÔNICO

AMBULÂNCIA PARA AREA PROTEGIDA COBERTURA MEDICA MONTAGEM DE
REMOÇÃO DE PACIENTES AMBULÂNCIAS DE EVENTOS AMBULATÓRIOS

Area Protegida:

Com a MS Clinica Médica e Atendimento Domiciliar seus funcionários,

colaboradores e clientes terão a melhor e mais eficaz proteção para eventuais

urgências e emergências, em minutos, nossas UTI's totalmente equipadas estarão no

local para prestar socorro, garantindo a segurança jurídica de ter ofertado e acionado

um serviço qualificado 24 horas por dia.

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

contato@gpmaissaude.com.br • www.gpmaissaude.com.br
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2018/2019 24 horas
Seg a Domingo

*Inclusive feridos

CAMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA

R. Gov. Parigot de Souza, 145 -
Caiçara, Londrina - PR, 86015-

903

(43) —3374-1273

110 Serviços inclusos:

•

• Cobertura dentro do estabelecimento, bem como o espaço livre (pátio,

estacionamento, área de circulação e postos de vigilantes), da Câmara

Municipal de Londrina, na Rua Gov. Parigot de Souza, n° 145, Bairro Caiçaras,

Londrina/PR, CEP 86015-903.conforme horário contratado.

• Assistência de Urgência e Emergência a todos os seus servidores,

vereadores mirins, parlamentares e colaboradores (Média diária de 254

pessoas) e Pessoas/clientes que transitam nas dependências da área

protegida.

PROPOSTA FINANCEIRA:

SEM LIMITES DE CHAMADA R$598,00

OBS.: Conforme Decreto Municipal Lei 8.845 de 17 de Julho de 2002, em locais públicos ou privados de grande

concentração de pessoas devera ter suporte básico de assistência médica, e uso de Des fibriladores

Automáticos Externos (DEA).

Atenciosamente,

Luiz Gustavo Muniz

CEO Administrativo e Negócios

Contamos com equipe especializada para cuidar d família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

contato@gpmaissaude.com.br - www.gpmaissaude.com.br
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Fone: (43) 3322-8379 (43) 99191-3340 (43) 99969.1112

E-mail: contato@maissaudelondrina.com.br

contato@gpmaissaude.com.br

MS Clinica Médica e Ac:--- imtend ento Domiciliar Ltda — Me.

www.gpmaissaude.com.br

GRUPO MAIS SAUDE

Contamos com equipe especializada para cuidar da sua família, adultos e crianças 24 hrs. (43)3322-8379

E 3 -

contato@gpmaissaude.com.br - www.gpmaissaude.com.br
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA

MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social e na melhor forma de direito as
sócias a seguir identificadas:

302;-

1 - LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA, brasileiro, maior, enfermeiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/06/1985, inscrito no CPF sob n.°
045.716.799-80, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.°
8,384.989-4 SSP/PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03060503646
DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, n.° 166, Vila Ricardo,
Londrina/PR, CEP 86035-240, 

W?/P
2 - MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, maior, solteiro, fisioterapeuta, nascido
em 07/01/1987, inscrito no OFF sob o n.° 057.042.069-56, portador da Cédula de
Identidade Civil Registro Geral sob n.° 4.540.922 SSP/SC, residente e domiciliado na
Rua Governador Valadares, n.° 260, Jardim Andrade, Londrina/PR, CEP 86061-150.

CResolvem constituir, entre si, uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade
empresária, limitada, e com a denominação MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO
DOMICILIAR LTDA, que será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei n.°
10.406/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - 0 prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado
e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do
instrumento constitutivo.

MINIZI111.111
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA
MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na Rua Martin Luther King, n.°
811, Sala 11A e 12B, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, que 6 seu domicilio,
podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território
nacional.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social serviços de assistência
social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, atendimento móvel a
urgências, emergências e eventos, UTI móvel, pilates, enfermagem e farmácia interna
domiciliar, serviços de atendimento medico hospitalar no domicilio, clinica mediae e
aluguel de equipamentos hospitalares.

CLAUSULA QUINTA - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na
forma prevista neste ato na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em
10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente
integralizados, em moeda corrente nacional do pais e distribuídos entre os sócios
quotistas da seguinte forma:

NOME QUOTAS % CAPITAL R$

LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA 5.000 50 5.000,00

MAYKEL ANDERSON SEMMER 5.000 50 5.000,00

TOTAL 10.000 100 10.000,00

CLAUSULA SEXTA - As quotas sociais são indivisíveis em relação á sociedade, e
não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos outros sócios, a
quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

-1
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA
MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os artigos 1056 e 1057
do Código Civil Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital

• 
social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,
responde a cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

•

CLAUSULA NONA - Os seguintes atos dependerão da previa aprovação, por escrito
de, no minim', 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para
serem considerados validos e exequíveis: (I) alienação de bens imóveis; (II) hipotecas,
penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (Ill) doações de bens móveis e
imóveis em geral; (IV) nomeação e destituição de administradores; (V) alteração de
qualquer das Cláusulas do Contrato Social da sociedade, e (VI) constituição de novas
sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tais negócios, pela
sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito os outros sócios, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para
que os mesmos exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer
dentro de (60) sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior
prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ 
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA

MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos

sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade sera administrada pelos sócios

administradores já qualificados LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA e MAYKEL

ANDERSON SEMMER, a qual compete individualmente o uso da firma e a

representação ativa e passiva, em juizo, ou fora dele, estando os mesmos

dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários

consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da

sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios

estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o

comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar

poderes para terceiros por procuração.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —

a) - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores

prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

inventário, do Balanço Patrimonial e do resultado. Os resultados poderão ser

distribuídos aos sócios, de conformidade com as deliberações tomadas pelos mesmos,

em reunião.

b) - Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembléia

de Sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações

tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada

um, conforme determina o artigo 1010 do Código Civil Lei n.° 10.406/2002.

JUNTA COMERCAL
DO PARANÁ
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA
MS CLNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos
uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social,
dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
contrato: (I) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico; (II) designar administradores, quando for o
caso; (Ill) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de
sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de
livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual
continuará sua atividade normal com os sócios remanescentes e sucessor, mediante
alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em
30 (trinta) dias da data da alteração.

Parágrafo primeiro - Em caso de falecimento de um dos sodas, aos herdeiros fica
assegurado o direito de substitui-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na
sociedade.

Parágrafo segundo - Para qualquer motivo que seja para a saida de sócio da
sociedade, seja ela fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão
apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado
em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos
sócios remanescentes.

Parágrafo terceiro - A retirada, exclusão ou morte de sócio não o exime, ou a seus
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, ate dois anos após

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA'
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA
MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e
em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um
dos eventos: (I) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem
oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará
por tempo indeterminado; (II) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos
sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; (Ill) a falta de
pluralidade de sócios, não reconstituida no prazo de cento e oitenta dias; (IV) a
extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre
os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento
serão resolvidas sob o amparo legal do Código Civil Lei n.° 10.406/2002 e outros
instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de
quotas, por iniciativa de terceiros não quotistas em razão de divida de sócio cotista,
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terá este o prazo de 3 (três) dias para substituir a penhora das quotas. Não o fazendo,

entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas A venda, pelo que os sócios

poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do
patrimônio liquido que elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a

transferência das quotas sociais para o nome do quotista adquirente dar-se-6

independentemente da assinatura da transmitente.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - As decisões administrativas, bem como modificações

do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no artigo 997 do Código

Civil Lei n.° 10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais

podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato

social sera averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob

pena de nulidade.

CLAUSULA VIGÉSSIMA - Os endereços dos sócios, constantes do contrato social ou

de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas,

avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de

informação de alterações destes endereços é exclusive dos socios, que deverão fazê-

lo por escrito.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma

retirada mensal, a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem o Faro da

Comarca de Londrina/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, DENOMINADA

MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste

contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo

a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do

Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Londrina, 30 de maio de 2017.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

MAYKEL ANDERSON SEMMER

CPF 057.042.069-56
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNPJ 27.986.575/0001-81

NIRE 41208596431

1- LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA, brasileiro, maior, enfermeiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/06/1985, inscrito no CPF sob n.°
045.716.799-80, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.°
8.384,989-4 SSP/PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03060503646
DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, n.° 166, Vila Ricardo,
Londrina/PR, CEP 86035-240,

2- MAYKEL ANDERSON SEMMER, brasileiro, maior, solteiro, fisioterapeuta, nascido
em 07/01/1987, inscrito no CPF sob o n.° 057.042.069-56, portador da Cédula de
Identidade Civil Registro Geral sob n.° 4.540.922 SSP/SC, residente e domiciliado na
Rua Governador Valadares, n.° 260, Jardim Andrade, Londrina/PR, CEP 86061-150,
únicos sócios da MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 27.986.575/0001-81, com
sede na Rua Martin Luther King, n.° 811, Sala 11A e 12B, Lago Parque, Londrina/PR,
CEP 86015-300, com o Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do
Parana sob n.° 41208596431 em 19/06/2017, resolvem alterar o Contrato Social e
posteriores alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

• CLAUSULA PRIMEIRA - O sócio MAYKEL ANDERSON SEMMER, acima qualificado,
detentor de 5.000 (cinco mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cede e transfere suas cotas por venda
onerosa para a sócia ingressante AMANDA DE NARDI FERREIRA, brasileira, maior,
empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em
05/05/1984, inscrita no CPF sob n.° 045.526.149-08, portadora da Carteira Nacional de
Habilitação sob n.° 04701975218 DETRAN/PR, emitida em 10/01/2014, residente e
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNPJ 27.986.575/0001-81

NIRE 41208596431

domiciliado na Rua Cajueiro, n.° 166, Vila Ricardo, Londrina/PR, CEP 86035-240. 0
sócio cedente dá a sócia adquirente das cotas de capital plena e geral quitação do
valor recebido em moeda corrente do pais neste ato. A sócia ingressante declara
conhecer a situação sócio-econômica e financeira da sociedade e está de pleno
acordo.

• CLÁUSULA SEGUNDA - Diante das alterações havidas o capital social fica assim

•

distribuído entre os sócios:

NOME

AMANDA DE NARDI FERREIRA

LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA

TOTAL

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade

QUOTAS % CAPITAL R$

5.000 50 5.000,00

5.000 50 5.000,00

10.000 100 10.000,00

que era administrada pelos sócios
administradores LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA e MAYKEL ANDERSON SEMMER,
passa a ser pelos sócios AMANDA DE NARDI FERREIRA e LUIZ GUSTAVO MUNIZ
ARRUDA, a qual compete individualmente o uso da firma e a representação ativa e
passiva, em juizo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de
caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social,
sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da sociedade, sob qualquer pretexto
ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a
prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de
liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNN 27.986.575/0001-81

NIRE 41208596431

CLAUSULA QUARTA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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.

CLAUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA SEXTA - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o
que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que,
adequando às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter
a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

CNPJ 27.986.575/0001-81 
NIRE 41208596431 

'30.30

1- AMANDA DE NARDI FERREIRA, brasileira, maior, empresária, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 05/05/1984, inscrita no CPF sob n.°
045.526.149-08, portadora da Carteira Nacional de Habilitação sob n.° 04701975218

--
11111111111111
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNPJ 27.986.575/0001-81

NIRE 41208596431

DETRAN/PR, emitida em 10/01/2014, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, n.°
166, Vila Ricardo, Londrina/PR, CEP 86035-240 e

2- LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA, brasileiro, maior, enfermeiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/06/1985, inscrito no CPF sob n.°
045.716.799-80, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.°

• 8.384.989-4 SSP/PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 03060503646
DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Cajueiro, n.° 166, Vila Ricardo,
Londrina/PR, CEP 86035-240, Únicos sócios da MS CLINICA MÉDICA E
ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNN sob n.° 27.986.575/0001-81, com sede na Rua Martin Luther King, n.° 811,
Sala 11A e 128, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, com o Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n,° 41208596431 em
19/06/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade
empresária, limitada, e com a denominação MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO
DOMICILIAR LTDA - ME, que sera regida por este contrato social, pelo Código Civil

• Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - 0 prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado
e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do
instrumento constitutivo.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na Rua Martin Luther King, n.°
811, Sala 11A e 12B, Lago Parque, Londrina/PR, CEP 86015-300, que é seu domicilio,
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNPJ 27.986.575/0001-81

NIRE 41208596431

podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território
nacional.

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social serviços de assistência
social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, atendimento móvel a
urgências, emergências e eventos, UTI move!, pilates, enfermagem e farmácia interna
domiciliar, serviços de atendimento médico hospitalar no domicilio, clinica médica e
aluguel de equipamentos hospitalares.

CLAUSULA QUINTA 0 capital social da sociedade é inteiramente subscrito na forma
prevista neste ato na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000
(dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente integralizados,
em moeda corrente nacional do pais e distribuídos entre os sócios quotistas da
seguinte forma:

NOME QUOTAS % CAPITAL R$

AMANDA DE NARDI FERREIRA 5.000 50 5.000,00

LUIZ GUSTAVO MUNIZ ARRUDA 5.000 50 5.000,00

TOTAL 10.000 100 10.000,00

CLAUSULA SEXTA - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e
não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos outros sócios, a
quem fica assegurada, em igualdade de condições e prego, direito de preferência para
a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

JUNTA COMERCIAL
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA, DENOMINADA

MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CNPJ 27.986.575/0001-81

N1RE 41208596431

alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os artigos 1056 e 1057
do Código Civil Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade dos sócios 6 restrita ao valor de suas
quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,
responde a cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

CLAUSULA NONA - Os seguintes atos dependerão da previa aprovação, por escrito
de, no minim, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para
serem considerados validos e exequíveis: (I) alienação de bens imóveis; hipotecas,
penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (III) doações de bens móveis e
imóveis em geral; (IV) nomeação e destituição de administradores; (V) alteração de
qualquer das Cláusulas do Contrato Social da sociedade, e (VI) constituição de novas
sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tais negócios, pela
sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito os outros sócios, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para
que os mesmos exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer
dentro de (60) sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior
prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de

1111.11X1111111111
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA

LIMITADA, DENOMINADA
MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

CNPJ 27.986.575/0001-81
NIRE 41208596431

preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos
sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade sera administrada pelos sócios
administradores já qualificados AMANDA DE NARDI FERREIRA e LUIZ GUSTAVO
MUNIZ ARRUDA, a qual compete individualmente o uso da firma e a representação
ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação
de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social,
sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da sociedade, sob qualquer pretexto
ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a
prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de
liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

a) - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração d
inventário, do Balanço Patrimonial e do resultado. Os resultados poderão ser
distribuídos aos sácios, de conformidade corn as deliberações tomadas pelos mesmos,
em reunião.

b) - Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembléia
de Sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações
tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada
um, conforme determina o artigo 1010 do Código Civil Lei n,° 10.406/2002.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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NIRE 41208596431

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos
uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social,
dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
contrato: (I) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico; (II) designar administradores, quando for o
caso; (III) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de
sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimenta ou de
livre e espontãnea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual
continuará sua atividade normal com os sócios remanescentes e sucessor, mediante
alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em
30 (trinta) dias da data da alteração.

Parágrafo primeiro - Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica
assegurado o direito de substitui-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na
sociedade.

Parágrafo segundo - Para qualquer motivo que seja para a saida de sócio da
sociedade, seja ela fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão
apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado
em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos
sócios remanescentes.

Parágrafo terceiro - A retirada, exclusão ou morte de sócio não o exime, ou a seus
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ 
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averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e
em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um
dos eventos: (I) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem
oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará
por tempo indeterminado; (II) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos
sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; (III) a falta de
pluralidade de sócios, não reconstituida no prazo de cento e oitenta dias; (IV) a
extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre
os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento
serão resolvidas sob o amparo legal do Código Civil Lei n.° 10.406/2002 e outros
instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de
quotas, por iniciativa de terceiros não quotistas em razão de divida de sócio cotista,

rIUNTA, COMERCPAL
DO PARANA 
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terá este o prazo de 3 (três) dias para substituir a penhora das quotas. Não o fazendo,
entender-se-a que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os sócios
poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do
patrimônio liquido que elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a
transferência das quotas sociais para o nome do quotista adquirente dar-se-6
independentemente da assinatura da transmitente.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - As decisões administrativas, bem como modificações
do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no artigo 997 do Código
Civil Lei n.° 10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais
podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato
social sera averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob
pena de nulidade.

CLAUSULA VIGÉSSIMA Os endereços dos sócios, constantes do contrato social ou
de sua última alteração serão validos para o encaminhamento de convocações, cartas,
avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de
informação de alterações destes endereços 6 exclusiva dos sócios, que deverão fazê-
lo por escrito.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem o Foro da
Comarca de Londrina/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

MEMMJALMMill
)UNTA COMEFt0AL
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11

seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo
a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do
Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Londrina — Pr., 07 de fevereiro de 2018.

(jyyl oy_Icto FRAAIL.:(A.4k, )
AMANDA DE NARDI FERREIRA

[IMMINILANOIMII
JUNTA COMERCIAL
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

085 ,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

A, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
-. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
27.986.575/0001 -81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE 
A19/06/201

7BERTURA

NOME EMPRESARIAL
MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
., 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de
perfumaria
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
93.13-1-00 -Atividades de condicionamento físico
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.50-0-06 -Atividades de fonoaudiologia
77.39-0-02 -Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
86.50-0-01 • Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MARTIN LUTHER KING

NÚMERO
811

COMPLEMENTO
SALA 11A E 128

CEP
86.015-300 

BAIRRO/DISTRITO
LAGO PARQUE

MU NICIPIO
LONDRINA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAYKEL.SEMMER@GMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3322-8379

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
IF.**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 19/06/2017 às 13:54:41 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

Preparar Pagina
para Impressão
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087
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
CNPJ: 27.986.575/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é valida 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. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:34:26 do dia 30/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2018.
Código de controle da certidão: EFFB.930B.3804.0DA7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•

1/1



MS LONDRINA - DOCUMENTAÇÃO

ossti,
Assunto: MS LONDRINA - DOCUMENTAÇÃO
De: RUI CESAR SANTINI <faturamentomaissaudegp@gmail.com>
Data: 16/07/2018 17:18
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

BOA TARDE ANDERSON,

VEJA SE A CERTIDÃO QUE ESTOU MANDANDO EM ANEXO É A QUE VOCE ME PEDIU.

FICO NO AGUARDO.

RUI CESAR

Anexos:

• 
DIVIDAS NO ESTADO DO PARANÁ.pdf

•

275KB

1 de 1 17/07/2018 14:11



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018367571-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.986.575/0001-81
Nome: CNPJ NA. 0 CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

089i

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.

Valida até 13/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (16/07/2018 16:53:34)



16/07/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1110677 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.986.575/0001-81

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 16 de julho de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
5Zf#1P5JNOXK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

On

http://www.londrina.prgov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1
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VOLTAR 9
CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

27986575/0001-81
MS CLINICA MEDICA E ATEND DOMICILIAR
RUA MARTIN LUTHER KING 811 / LAGO PARQUE! LONDRINA / PR / 86015-300

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 Serviço -
FGTS.

0 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: 04/07/2018 a 02/08/2018

Certificação Número: 2018070404364883013248

Informação obtida em 13/07/2018, às 17:26:55.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.986.575/0001-81

Certidão n°: 153834865/2018
Expedição: 13/07/2018, As 17:26:12
Validade: 08/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

10 Certifica-se que MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

27.986.575/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

• Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as 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 recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



03310,-

"DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei
n° 9.854/99).

Eu Luiz Gustavo Muniz Arruda, portador da Cédula de Identidade,
Registro Geral (RG) n° 83.849.894 SSP-PR, na qualidade de Representante
Legal da empresa MS CLÍNICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR
LTDA - ME., pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 27.986.575/0001-81,
DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina-Pr, 13 de Julho de 2018.

•
GUStaVO

tOr EXecutiv
Iro t,i_pR 2230S-

dimento
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
27.986.575/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

ABERTURADATA DE 
201719/06/ 

NOME EMPRESARIAL
MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI \ADADE ECONÓMICA PRINCIPAL
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
86.21-6-01 - UTI move!
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento fisico
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços moveis de atendimento a urgências
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MARTIN LUTHER KING

NÚMERO
811

COMPLEMENTO
SALA 11A E 12B

CEP
86.015-300

BAIRRO/DISTRITO
LAGO PARQUE

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAYKEL.SEMMER@GMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3322-8379

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
..***

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

I or 17/07/2018 14:23
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17/07/2018 Empresa Fácil Parana

OS6
AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 173739717, 173739709
• DATA DO PROTOCOLO: 14/06/2017
• NIRE: 41208596431
• ARQUIVAMENTO: 41208596431
• EMPRESA: MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

Solicitação de Enquadramento (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/U29saWNpdGFjYW9fZGVfRW5xdWFkomFtZW50b18xNDk30DgyNTkzXzE3MzczOTcxNy5wZ

Contrato (https://www.empresafacil.prgov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
ipeletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ5Nzg4MjU5N18xNzM3Mzk3MTcucGRm/download/2/pessoa/13715/co_pr(

•

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1720817318 1/1



17/07/2018 Empresa Fácil Parana

O87
AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 180915940
• DATA DO PROTOCOLO: 20/02/2018
• NIRE: 41208596431
• ARQUIVAMENTO: 20180915940
• EMPRESA: MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

Contrato (https://www.empresafacil.prgov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUxOTky0Tk5OF8x0DA5MTU5NDAucGRm/download/2/pessoa/13715/co_r

•

http://www.empresafacil.prgov.br/lista-de-documentos/ protocolo=PRP1823993700 1/1



17/07/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

Os _ 0 9 SLJ

Pr Receita Federa

Confirmação de Autenticidade das
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.986.575/0001-81
Data da Emissão : 30/04/2018

• Hora da Emissão : 12:34:26
Código de Controle da Certidão EFFB.930B.3804.0DA7
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/04/2018, com validade até 27/10/2018.

Página Anterior

•

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cerfidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018367844-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.986.575/0001-81
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

•

Válida até 13/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pdbhca (16/07/2018 17:24:/6)



17/07/2018 Portal da Prefeitura do Município de Londrina - Certidão Negativa de IPTU ooL,
Confirmar autenticidade de certidão

Autenticidade de Certidão Negativa -
Contribuinte

Data de
Emissão:

16/07/2018 No. Certidão: 1110677

CPF/CNPJ: 27986575000181

Proprietário: MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO
DOMICILIAR LTDA

Nova Consulta

http://www.londrina.prgov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wraPPer&Itemid=1975 1/1
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IMPRIMUR

haps://www.site.caixa.gov.br/Em presa/Crt7Crf/FgeCF SI m prim i rPapel. asp

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECON6114 CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

27986575/0001-81
MS CLINICA MEDICA E ATEND DOMICILIAR
RUA MARTIN LUTHER KING 811 / LAGO PARQUE / LONDRINA / PR /
86015-300

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 Serviço - FGTS.

0 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: 04/07/2018 a 02/08/2018

Certificação Número: 2018070404364883013248

Informação obtida em 17/07/2018, às 14:15:38.

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

I oil 17/07/2018 14:15
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.986.575/0001-81

Certidão n°: 153834865/2018
Expedição: 13/07/2018, as 17:26:12
Validade: 08/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

27.986.575/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

• 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa.



17/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor 

,,A4PNA.

103

Tipo documento - Selecionar -

Nome

Número documento 27986575000181

Período publicacAo : de

Data de Inicio Impedimento: de
•

Data de Fim Impedimento: de

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

•

até

até

até

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/07/2018 às 15:33) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 27.986.575/0001-81.

•

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B4E.3662.E22A.6386

•

Gerado em: 17/07/2018 as 15:33:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ 1U5 IWA

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 31/2018-DG
Objeto: Serviços de urgência e emergência (Area protegida)

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência (fl. 02-

06; 10-13, 28-29), devidamente fundamentado, para a contratação dos serviços em epígrafe.

Foi realizada cotação de pregos junto a aproximadamente 10 empresas que trabalham no ramo

(fl. 09 e 14).

Os preços cotados foram os seguintes:

Salva-Vida Medilar* Mais Saúde/MS
R$ 805,00 R$ 1.000,00 — R$1.600,00 R$ 598,00
*0 preço da Medilar tem limite de franquia (em conflito com o item 1.4. do Termo de Referencia).

0 menor prego obtido, conforme se verifica na proposta de fls. 26, foi da MAIS

SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA EPP, que informou pelo telefone ser inscrita

no CNPJ n°. 19.283.087/0001-80. Ocorre que, ao emitir certidões fiscais para a Mais Saúde,

constatou-se que haviam pendências na esfera federal, estadual e trabalhista (fls. 3

0,31 e 34).

Ao entrar em contato com a empresa, o Departamento de Suprimentos e

Patrimônio foi informado de que não conseguiria se regularizar. Mas apresentou nova

lb proposta, em nome da empresa MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR

LTDA ME, inscrita no CNPJ n°. 27.986.575/0001-81 (fl. 59-63), com o mesmo valor

inicialmente proposto pela Mais Saúde.

Diante disso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu com a

reunido dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para contratação da MS

CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA ME, quais sejam:

a) Proposta e apresentação do serviço (fls. 59-63);

b) Ato constitutivo (fls. 64-84, com autenticidade conferida na fls. 96 e 97);

c) Comprovante de situação cadastral do CNPJ (fl. 85, com autenticidade conferida na fl.

94)



1u6 [0-
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• prévio.

•

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas, demais certidões fiscais e previdencidria (fls.
87-92, com autenticidade conferida nas fls. 98-102);

e) Consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR) ou
condenações por improbidade (CNJ) (fls. 103-104).

f) Declaração que não emprega menor de idade, salvo nas condições permitidas
legalmente e contrato social (fl. 93);

Informação da dotação orçamentária (fl. 27).

Isto posto, encaminha-se o processo administrativo para controle interno

De acordo:

e
Departamento

/1.41Abe
Dep.,914-a•fiientor uprtmentos e Patrimônio

d oraes Marendaz
Suprimentos e Patrin1ônio

Londrina, 17 de julho de 2018.



''anza)e.eb
4tezeZ,.94aieeziriei

.. , 1071,tp.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. [número sequencial de atas e contratos]/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. [número e ano]

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31/2018
*MINUTA*

OBJETO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS (AREA PROTEGIDA)
VALOR: R$ 7.176,00 (SETE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS).

41, 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com a Mais saúde Atendimento
domiciliarLTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.283.087/0001.80 com sede na Rua Martin
Luther King,811, Lago Parque- CEP n°.86015-300, no Município de Londrina-PR, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). [designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],
portador(a) da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos
seguintes termos:



S

Pregao Presencial n°.
qEDITALp/2018

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

108k,

2

1 0 objeto deste instrumento é Serviços de urgência e emergência médicas (Area
protegida), para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das das condições de execução dos serviços, das condições de pagamento,
obrigações da contratada obrigações da contratante, estão previstas no termo de
referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão A. conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.396100 - Serviços de socorro e salvamento.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

11/ 5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Pregão Presencial n°.
qEDITALP/2018 3

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 02 de agosto
de 2018.

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 0 prey) unitário é R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

14 0 presente instrumento possui valor total de R$ 7.176,00 (sete mil, cento e setenta e seis
reais).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

16 A Nota Fiscal será mensal e deverá ser apresentada até o quinto dia útil do mês

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°.
qEDITALP/2018

subsequente ao da prestação.
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17 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

24 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providencias cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

25 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

26 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:

26.1 Advertência.
26.2Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal, para cada ocorrência, pela

inobservância das condições contratuais na execução dos serviços, sendo que o
acúmulo de 3 (três) ocorrências poderá ensejar a rescisão contratual;

26.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa
injustificada à prestação dos serviços devidamente solicitados pela Contratante, fato
que poderá ensejar, também, a rescisão contratual.

26.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

26.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

27 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

28 A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referência não descaracteriza a
mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado
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29 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Câmara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

30 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

31 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

32 Previamente à aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

33 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

34 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

35 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

36 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

37 Sao motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

38 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

39 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA DEZ — DO REAJUSTE

40 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

41 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
41.1 Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas

constante do Edital;
41.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

42 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

43 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

44 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

45 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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46 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

46.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

46.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

47 Os reajustes sera) formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLAUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

48 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLAUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

49 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

50 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

51 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

52 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 97/2018

Data: 24 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 31/2018 — Dispensa de Licitação — Serviços
de Saúde — Area Protegida.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, por meio do Relatório de Dispensa de
Licitação (fls. 105 e 106), analisamos os documentos acostados e orientamos para os seguintes
procedimentos:

• Assinatura do servidor Anderson Rafael Delattre Abe na folha 106; /

• Indicar no Contrato Administrativo o gestor da contratação, na forma prevista no § 10 do art.70 do Ato da Mesa n° 11/2013;

Suprimir ou adequar os itens 8 a 12 da Cláusula Quarta — Da Vigência e também a Cláusula
Dez — Do Reajuste, todos do Contrato Administrativo, considerando que a prorrogação ali
prevista para até 60 meses, extrapolaria o limite para contratação por dispensa de licitação. -'/

Atenciosamente.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos]/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. Inúmero e ano]

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31/2018
*MINUTA*

OBJETO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS (ÁREA PROTEGIDA)
VALOR: R$ 7.176,00 (SETE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS).
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AiIton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com a Mais saúde Atendimento
domiciliarLTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.283.087/0001.80 com sede na Rua Martin
Luther King,811, Lago Parque- CEP n'.86015-300, no Município de Londrina-PR, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). [designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],
portador(a) da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos
seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

1 0 objeto deste instrumento é Serviços de urgência e emergência médicas (área
protegida), para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das das condições de execução dos serviços, das condições de pagamento,
obrigações da contratada obrigações da contratante, estão previstas no termo de
referencia, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão á. conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.396100 - Serviços de socorro e salvamento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 02 de agosto
de 2018.

8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993 desde que respeite o valor-limite da dispensa
de licitação (atualmente com disciplina no art. 24, II da Lei 8.666/1993 e Decreto
Federal 9.412/2018).

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de pregos contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidõnea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 0 preço unitário é R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

14 0 presente instrumento possui valor total de R$ 7.176,00 (sete mil, cento e setenta e seis
reais).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR
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16 A Nota Fiscal será mensal e deverá ser apresentada até o quinto dia útil do mês
subsequente ao da prestação.

17 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

24 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

25 A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

26 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita as penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

27 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

27.1 Advertência.
27.2Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal, para cada ocorrência, pela

inobservância das condições contratuais na execução dos serviços, sendo que o
acúmulo de 3 (três) ocorrências poderá ensejar a rescisão contratual;

27.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa
injustificada à prestação dos serviços devidamente solicitados pela Contratante, fato
que poderá ensejar, também, a rescisão contratual.

27.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

27.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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28 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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29 A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referência não descaracteriza a
mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado
ao especificado pela Administração no instrumento convocatório.

30 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

31 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

32 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

33 Previamente à aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

34 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Câmara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

35 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

36 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

37 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

7

38 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

39 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

40 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLAUSULA DEZ — DO REAJUSTE

41 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

42 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

42.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

42.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

43 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusdo.

44 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusdo do direito ao reajuste.

45 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

46 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusdo.

47 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

47.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

47.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

48 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

49 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

50 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

51 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

52 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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53 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina -PR
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CI n. 166/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer Jurídico no PA n°. 31/2018 — Area Protegida

Londrina, 25 de julho de 2018.

Prezados,

Segue o Processo Administrativo n°. 31/20 I 8-DG (área protegida) para

parecer jurídico.

Informamos que as sugestões apresentadas pelo controle interno foram

atendidos com complementacdo da redação do item 8 e inclusão do item 25 na minuta de

Contrato Administrativo, e assinatura da página 106.

Atenciosamente,

44,L41

---itfifer et oriir attre Abe
Departame o de Suprimentos e Patrimônio

•
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Processo Administrativo 31/2018 - Dispensa de Licitação — Serviços de Emergências
Médicas

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio da Cl 166/2018-DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta esta
Assessoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de Referência de fls. 3/6 (encaminhado pela CI
44/2018-DAP), que solicita contratação de empresa para prestado de serviços médicos de urgência e
emergência, por meio de dispensa de licitação, em razão do valor (o valor estimado para contratação anual é
de R$ 7.176,00, ou R$ 598,00 mensais, segundo o menor orçamento dentre as empresas com documentação
regular, conforme Relatório de Dispensa de Licitação de fls. 105/106).

Neste sentido, além dos orçamentos colhidos, o PA-DG 31/2018 traz para análise também a
documentação requisitada à empresa MS CLINICA MÉDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR ME,
indicada para a prestação do serviço, a saber: Ato constitutivo, Comprovante de situação cadastral do CNPJ,
CND da Unido, CND do Estado do Paraná, Certidão negativa Unificada do Município de Londrina, Certidão
de Regularidade do FGTS, Certidão Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Declaração Relativa
Proibição do Trabalho do Menor, Consulta aos impedidos de licitar do TCE/PR, além da minuta do contrato
administrativo de fls. 107/115.

As fls. 116 consta parecer da Controladoria da Casa, proferido em sede de controle interno prévio,

• 
o qual indica questões formais, tidas por já regularizadas pelo DSP (fls. 126), seguida minuta atualizada do
contrato adminsitrativo (fls. 117/125).

PARECER

1. A dispensa se daria por conta do valor do contrato (R$ 7.176,00 anuais, ou R$ 598,00 mensais,
considerando a proposta da fornecedora com certidões hábeis).

Nos termos da Lei 8.666/93, um dos casos em que a contratação por dispensa é possivell, ocorre,
segundo o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, nos casos em que o valor do contrato não ultrapasse 10%
do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23, por muito tempo fixado em R$ 80.000,00 (de sorte
que o limite para a contratação por dispensa de serviços e produtos que não fossem de engenharia, seria de
R$ 8.000,00).

Ocorre que em 18 de junho de 2018, foi editado o Decreto n. 9.412 (com vigência a partir de 18 de
julho de 2018), que veio atualizar os valores estabelecidos nos incisos I e II do artigo 23 da Lei de
Licitações, nestes termos:

"0 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto superior a vantagem
direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, a vista do interesse público, pela prevalência do segundo", ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.
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Estado do Paraná

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e lido caput do art. 23 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:

1 - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de pregos - até RS 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de RS 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)."

Assim, o limite art. 24, II, da Lei 8666/93 passou a ser de R$ 17.600,00 anuais (ou seja, por
exercício financeiro), de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem entrarmos no mérito dos
orçamentos apresentados, dado que colhidos pelo Departamento competente.

2. Em relação à possibilidade de prorrogação, deve ser observado se o contrato é amolde As
hipóteses do artigo 57, II (serviços continuos), pois embora não exista na lei de licitações uma fixação
especifica de prazo, a maioria da doutrina tende a fixar a anualidade como período de permissividade da
utilização dos limites de valores para dispensa. Neste sentido, encontramos o posicionamento de Carlos Pinto
Coelho Morta:

"Tenho entendido que tais limites para a chamada "dispensabilidade" de licitação, tanto para compras e
serviços como para obras e serviços de engenharia, valem para todo o exercício financeiro, permitindo-se
entretanto o parcelamento do fornecimento ou da execução.
Significa que o limite de valor, para objetos similares, só pode ser utilizado para fins de dispensa uma vez
em cada exercício".

No mesmo sentido, seguinte decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:

A previsão contida no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93,faculta ao Poder Público a
prorrogação da duração dos contratos relativos ,a prestação de serviços continuos, sendo essa prorrogação
igual a vigência do crédito orçamentário, no exercício subseqüente. Ressalva-se que dita prorrogação
sujeita-se :as demais determinações da referida Lei. (TCE-SC, Pré-julgado 161)

Como no caso a contratação será continua (até para atendimento à exigência da lei Municipal n.
8845/2002, conforme informações agregadas pelo Departamento de Administração Predial por meio da CI
70/2018 - fl. 28, visando "resguardar a saúde dos servidores e da população que circula diariamente nas
dependências da CML"), deve-se considerar todo o período da sua possível duração, como alertado pela
Controladoria no parecer de fl.116, o que restou atendido pela nova redação da cláusula Quarta, item 8, da
minuta contratual (fl. 119). Este é o posicionamento de Joel de Menezes Niehbur, em parecer que ainda
considerava o valor de R$ 8.000,00 como razão da dispensa - e portanto se aplica ao caso presente':

"O valor global do contrato é o correspondente c't estimativa para cada exercício. Por exemplo,
para a prorrogação de 2007, o valor global será o estimado para ser consumido em 2007. Tem-
se um valor global para cada exercício.

2 Joel de Menezes Niebuhr, parecer externado em http://antigo.fecam.org.br/consultoria/consultor detalhes,pho?cod_parecer=285. No mesmo sentido, a orientação
normativa AGU n. 10/2009.
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Nesse sentido, pouco importa se o contrato foi firmado em razão de dispensa de licitação. Se
ele envolve prestação de serviço continuo, pode ser prorrogado.
Ele somente não poderá ser prorrogado se o valor total dele ultrapassar os limites da dispensa
de licitação, se for o caso dos incisos I e lido artigo 24 da Lei n°8.666/93.
Por exemplo, imagine-se que o Município tenha firmado contrato para a prestação de serviço
continuo na importância de R$ 4.000,00, por meio da dispensa de licitação prevista no inciso II
do artigo 24 da Lei n° 8.666/93. Este contrato pode ser prorrogado por igual período desde
que, no total, computando os valores pertinentes ao prazo inicial e à prorrogação, não
ultrapasse R$ 8.000,00, que é o limite prescrito atualmente no inciso II do artigo 24 da Lei n°
8.666/93. Se o valor total ultrapassar os R$ 8.000,00, não cabe a prorrogação.
De todo modo, se não couber a prorrogação, no próximo exercício, se o valor a ser contratado
não ultrapassar os R$ 8.000,00, o Município pode proceder à nova dispensa de licitação. No
entanto, para tanto, ele terá que abrir processo administrativo para a seleção do novo
contratado, inclusive apresentando justificativas sobre o prego e a escolha do prestador do
serviço."

3. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso III) justificativa do
preço, ou seja, demonstração de que os preços estão compatíveis com a realidade de mercado: para tanto, foi
apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação trazida no Relatório de Dispensa de Licitação de fls.
105, o que satisfaz a exigência legal — sem entrarmos, claro, na análise numérica dos preços, o que não é
questão jurídica, salvo se houver disparidade evidente, o que não conseguimos vislumbrar.

4. Em relação documentação apresentada, temos que esta atende aos incisos I, H e V do artigo 27
da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida.

5. No que tange à minuta contratual ajustada (fls. 117-125) considera-se que ela reúne os elementos
essenciais exigidos pelo artigo 55 da Lei 66/93'• inclusive com a redação da cláusula de preço (cláusula
quinta, itens 13 e 14); 9.tx-etanto, nos par e que o item 4 da Clausula Terceira merece melhor redação, pois
refere-se à ordem de e6ssificação. ,-"/

E o par

Car exandre Rod.zgues, A gado CML, em 26 de julho de 2018.

"Art. 55. Sao cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
Ill - o grew e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre adata do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV. os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas: •
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de cambio para conversão, quando foro caso;
XI - a vincula* ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31/2018. OBJETO:

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS (ÁREA PROTEGIDA)

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no relatório de dispensa de licitação (fl. 105-106), controle interno prévio (fl. 116) e o

parecer jurídico (fl. 127-129), que fundamentam a contratação da empresa MS CLINICA

MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ n°. 27.986.575/0001-

81, para prestação de serviços de urgência e emergência médicas (área protegida), pelo preço

anual de R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais).

Londrina, 26 de julho de 0

f
Ailton antes

Presidente

•
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eJtezez,

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 10/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31/2018

OBJETO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICAS (ÁREA PROTEGIDA)

VALOR: R$ 7.176,00 (SETE MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS).

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AILTON DA SILVA NANTES, portador da Cédula de Identidade Registro Geral (RG) n°
3.419.976-0, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob o n°. 501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas na Dispensa de
Licitação em epígrafe, conforme Relatório Final de Dispensa de Licitação, Parecer Jurídico e
Termo de Homologação ratificado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contrato Administrativo com a MS CLINICA MEDICA E
ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 27.986.575/0001-81,
com sede na Rua Martin Luther King, 811, sala 11-A e 11-B, Lago Parque - CEP n°. 86.015-
300, no Município de Londrina-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a). LUIZ GUSTAVO
MUNIZ ARRUDA, portador(a) da Cédula de Identidade n° 8.384.989-4 e CPF n°
045.716.799-80, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Serviços de urgência e emergência médicas (Area
protegida), para atender às necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das das condições de execução dos serviços, das condições de pagamento,
obrigações da contratada obrigações da contratante, estão previstas no termo de
referência, documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse
transcrito.

• CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.396100 - Serviços de socorro e salvamento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 A contratação será realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, do
Termo de Referência e será executada por emissão de Nota de Empenho.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

7 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 02 de agosto
de 2018.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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8 0 Contrato Administrativo pode, por interesse da Contratante, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993 desde que respeite o valor-limite da dispensa de
licitação (atualmente com disciplina no art. 24, II da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal
9.412/2018).

9 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

10 Toda prorrogação de contratos sera precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 0 contrato não poderá ser prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inid6nea
ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal
ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; ou, ainda, não mantiver, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

12 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

13 0 preço unitário é R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

14 0 presente instrumento possui valor total de R$ 7.176,00 (sete mil, cento e setenta e seis
reais).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

15 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

16 A Nota Fiscal sera mensal e deverá ser apresentada até o quinto dia útil do mês
subsequente ao da prestação.
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17 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

21 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

21.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

21.2A fiscalização do Contrato Administrativo será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

22 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

22.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

22.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

22.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

22.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

23 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
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8.666, de 1993.

24 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 6. autoridade competente para
as providências cabíveis.

25 A gestão da contratação sell exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

26 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e A. ampla defesa.

27 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

27.1 Advertência.
27.2Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal, para cada ocorrência, pela

inobservância das condições contratuais na execução dos serviços, sendo que o
acúmulo de 3 (tre's) ocorrências poderá ensejar a rescisão contratual;

27.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa
injustificada à prestação dos serviços devidamente solicitados pela Contratante, fato
que poderá ensejar, também, a rescisão contratual.

27.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

27.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

28 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

29 A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referência não descaracteriza a
mora, que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado
ao especificado pela Administração no instrumento convocatório.
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30 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Câmara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

31 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

32 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

33 Previamente A. aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Ateis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

34 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

35 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

36 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

37 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

38 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.
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39 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

40 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA DEZ — DO REAJUSTE

41 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC),
ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata die" para períodos
fracionados.

42 0 interregno mínimo de 1 (um) ano sera contado:

42.1Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital;

42.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao Ultimo reajuste ocorrido ou precluso.

43 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, sob pena de preclusão.

44 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

45 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste s6 poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

46 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

47 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

47.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
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ano;
47.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

48 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao
contrato.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

49 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

50 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

51 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 —
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°
8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

52 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

53 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
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conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Londrina, 26 de julho de 2018.

./\
Ailton da Silva Nant

Presidente da Camara Municipal de Londrina
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CI n° 177/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Administração Predial
Assunto: Encaminha CA 10/20 18 — Area protegida para fiscalização

Londrina, 31 de julho de 2018.

Prezados,

Segue cópia do Contrato Administrativo n°. 10/2018 — Área Protegida para

fiscalização. Os contatos na empresa são Rui e Luiz Gustavo, nos telefones 43 3322-8379/

99168-4734/99191-3340.

Favor atentar-se ao seguinte:

• 0 contrato passa a vigorar a partir de 02 de agosto de 2018;

• A nota de empenho pode ser requerida, pois o CA 10/2018 já encontra-se cadastrado

no sistema;

• A nota de empenho s6 pode ser encaminhada à empresa após publicação do CA

10/2018 no Jornal Oficial do Município;

• A publicação foi requerida pelo DSP e a previsão é de que saia na edição de hoje

(favor acompanhar a publicação);

• É prudente entrar em contato imediatamente com a atual contratada (inclusive via e-

mail) e informar que o contrato com ela se encerra no dia 01 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

imz i- ema
Departamento

„.4 :••o Moraes Maren 4 •

e Suprimentos e Patri nio



Jornal Oficial n° 3579 Pág. 18 Terça-feira, 31 de julho de 2018

Relações Públicas 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Revisor de Textos 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Técnico Legislativo 58 41 17 58 41 17 0 0 0

Total 85 52 33 85 52 33 0 0 0

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

2017 2018 COMPARATIVO VARIAÇÃO
Cargos Exist. Ocup. Vagos Exist. Ocup. Vagos Exist. Ocup. Vagos Exist. Ocup.

Diretor Geral 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Diretor Legislativo 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Procurador Jurídico 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Controlador Geral 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Assessor Legislativo 18 18 0 18 17 1 0 -1 1 -5,56%
Chefe de Gabinete da

Presidéncia 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Chefe de Gabinete 18 16 2 18 18 0 0 2 -2 12,50%
Assessor Parlamentar

da Presidência 3 3 0 3 2 1 0 -1 1 -33,33%

Assessor Parlamentar 54 35 19 54 33 21 0 -2 2 -5,71%
Assessor de Gabinete

da Presidência 3 2 1 3 3 0 0 1 -1 50,00%

Assessor de Gabinete 54 37 17 54 36 18 0 -1 1 -2,70%
Total (118)* 155 115 40 155 113 42 0 -2 2 -1,74%

* Devido ao limite máximo de 5 comissionados por gabinete de Vereador e 6 comissionados no gabinete do Presidente, o número máximo possível
de cargos preenchidos sera de 118 (Lei Municipal n° 11.411, de 30 de novembro de 2011).

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 31/2018.

Objeto: Serviços de urgência e emergência médicas (area protegida)

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório de dispensa de licitação (fl. 105-106), controle interno
prévio (fl. 116) e o parecer jurídico (fl. 127-129), que fundamentam a contratação da empresa MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO
DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ n°. 27.986.575/0001-81, para prestação de serviços de urgência e emergência médicas (area protegida), pelo
prego anual de R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais).

Londrina, 26 de julho de 2018. Ailton Nantes - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n° 1012018— Dispensa de Licitação n°09/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: MS CLINICA MEDICA E ATENDIMENTO DOMICILIAR LIDA
CNPJ: 27.986.575/0001-81
Objeto: Serviços de urgência e emergência médicas (area protegida)
Valor total: R$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais).
Vigência: 12 meses, a contar do dia 02 de agosto de 2018.
Data da Assinatura: 26 de julho de 2018.

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 057/2018 — CMAS, DE 26 DE JULHO DE 2018

Sumula: Delibera sobre aprovação do Plano de Ação 2018 referente ao co-financiamento anual do MDS/FNAS para o município de Londrina.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal n°. 8.742/93 alterada pela Lei
12.435/11, Lei Municipal n°. 6.007/94, com alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e pela Lei Municipal n°
10.211, de 27 de abril de 2007, e considerando:


