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©©JBT© do presente termo é dispensa de licitação para contratação de

treinamento em primeiros socorros- NR7 para professores e funcionários da Rede
Municipal de Ensino conforme exigências estabelecidas neste instrumento.
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PREFEITURA MUNiCiPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contrataÇãQ de treinamento
em primeiros socorros- NR7 para professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino
conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição justifica-se pela necessidade capacitar os professores e
funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência
médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível. Ainda para
atender o contido na Lei Lucas (13722/1 8) que foi sancionada dia 04/1 0/2018 e obriga as escolas,
públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se píepararem para atendimentos de
primeiros socorros

3 -CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação por menor valor.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SO_lCITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de Julho de 1993 e suas
alterações, de acordo com a modalidade de licitação.

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços, desta licitação, deverá ser entregue uma única vez (sem ônus de
entrega), para a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

O serviço deverá ser executado no dia 02/02/2022, após o recebimento da nota de
empenho.

Os serviços serão acompanhados pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

Os serviços poderão ser rejeitado no todo1 quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 1

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas1 sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

l– OBRiGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

9 o n s t a n t e s n o fEtdui 7: 1 1 o: c : Rg IÇgia :: Z:nr:las psea:i?J; t Êrj7; ;E :IR 1 n2: 8 ::fc::EF:rea !:a pdi galTel
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PREFEiTURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUÂÇU - PR.

as expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objetoreferentes a:
com avarias ou defeitos;

corrjgjr, às SL

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o culnprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

DO CONTRATANTE:

Acompanhar o treinamento no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidace dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, beM
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

!}#:+$$
1 &M-7

IDural lo de 08 horas
treinamento deverá ser com certificado

realizado em locallconforme norma ser' 01 und 1 .450,00 1 ,450,00

ldefinido pela Secretaria de Educação na data de:
I03/02/2022.

Valor Total: R$ 1.450,00

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento dos serviços, e a fiscalizaçãc da execução do contrato, será
efetuado pela Servidora Soloir Xuster Fontana, Diretora do Departamen:o de Coordenação de
Educação Infantil, cujo CPF n'’ 580.896.329-04 Telefone (46)3572-8007 a fim de verificar a
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou empregQ de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, nb implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

10 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 12/12/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

- Data de envio do termo 12/1 2/2022

– Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura

- Nome do elaborador deste Termo de Referência: Francielli F. Zanolla

– Telefone para Contato: (46) 3572-8007

11 – AUTORIZAÇÃO:

Cruzeiro do Iguaçu,12/12/2022

.(?! rv/

Francielli F. Zanolla
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

7?cc7ZL;/n©ZZz7-.(__P
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ç'REíetiuR A MUNiCiPAk DE CRUZEiRO DO iGUAÇU - PR

ANEXO II - OBTENÇÃO MENOR VALOR

Lote 1

ltemIDescrição

em
Treinamentosi Moterle Alberti
E Saúde Ltdat

1 Treinamento primeirosi
socorros NR7:
Duração de 08 horas;
IO treinamento deverá ser com,
lcertificado, conforme norma.
lrealizado em local a ser definidol
lpela Secretaria de Educação nal
ldata de 03/02/2022.

1

1.450,00 1.800.00 1.600,00 03

Menor valor: AD Treinamentos e Saúde – CNPJ: 34. 469.844/0001-06
Segue anexo documentação do fornecedor.
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008006REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE ]NSCRI
29.283.663/000142 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

18/12/2017

NOME

NIOTERLE & MOTERLE LTDA

1

ECOVISION TREINAMENTO
PORTE

ME

aBiEaFFsmm-mãRm
§q.99-6i04 - Treinamento em desenvolvImento profissional e gerencial

CÓDIGO E D,

47.89-0-99
66.22-3-00
77 19.5-99
77.39.0-99
operador
81.30-3-00
86.21-6-02

DAS ATIVIDADES E

ComércIo varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saad
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

Atividades paisagísticas
Serviços móveis de atendimento a urgências exceto por UTI móvel

O A

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

AV MANOEL RIBAS

nE
85.580-aoa

'0
INDUSTRIAL

mRS
ITAPEJARA D'OESTE

1
ÉÉDiÍÍÇÓiLrrRôm TELEFONE

(46) 3526..1797

EVrE FEDERATivO (EFR)
ÊA l ++

DATA DA O CADASTRAL

18/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI

1 --1
@

+H++++

Aprcvado pela Instrução Normativa RFB n') 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 09:57:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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À PREFE-TURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ Cj/PR

CNPJ 95.589_230/0001-44

PREZADA SENHORA: SECRífAR IA DE EDUCAÇÃO

SEGUE PROPOSTA COMERCIAL

ATENTA,a ENTE,

1

Item MscdÇão 1 UNIDADE : QTDE

IBEINAiVÍENTO EM PRIMEIROS SOCORROS – NR7;

R$ UNiT. i TOTAL

IDURA(.ÃO 8 HORAS;

01 )BS; TREINAMENTO COM CERTiFICADO, CONFORME SERViÇO

INORMA_ RÉAUZÂOO bUS DERÉNDÊNCI AS DA EMPRESÀ.

.ONTRATANTE ou EM LOCAL PREViAMENTE ACORDADa

OM A CONTRATADA. coM DATA E HORÁRiO DEFiNiDa

1 1 1800,00

:VALOR ro'rAL ................,,.........,.._......,................,.......,...........................1800,oo

ELA CONTRATANTE. t

.-.+-- '+.4--
1

i

FORMA DE PAGAMENTO 15 [QUtNZD DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

VALIDADE: 30 DIAS

VALOR POR EXTENSO:

Francisco Beltrao, 08 de DEZEMBRO de 2022.

i\! E(')D!ÃÂAF{ Assinado de forma digüai por

MOTERLE:03212908955 gEl:DJ:1:Jr:?]ã5Ràã:::47-9JT;S5
Mor tRLt & M07Ê tILt Lit)Á
CNPJ 29 283.683/aooi '42
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Ã
24.669.941/0001-80
IVIATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE

27/04/2016

NOME

ADRIANI ALBERTI ESTETICA E ENFERMAGEM

DO ESL I

ESPACO SAUDE E ESTETICA

CÓDIGO E DE: TFAmBFO=CFNmM TFRRCTFL

96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados bom a beleza

bmTiamímTõm e

namento em desenvolvImento profissional e gerencial
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem

TinTo-El
213-5 - Empresário (Individual)

SANTA TEREZINHA
mLmml
PATO BRANCO

A3RIANIALBERTI@HOTMAIL.COM (46) 9916-0781/ (46) 9970-7081

DATA DA sríUAÇÃO CADASTRAL
27/04/201 6

MeTIvo DE SITUAÇÃO CADASTRa

+++++++x
mfmm©Rmmi(
++++M++

Apíovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emi ido no dia 03/01/2023 às 09:58:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1

•

about:blank
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À PREFEnL©A MUNiCiPÂL DE CRUzeiRO DO iGUÂÇÚ/PR

CNPJ 95.589.230/0001-44

PREZADA SENHORA: SECR[fARIA DE EDUCAÇÃO

SEGUE PROPOSTA COMERCIAL

ATENTAMENTE,

!!;{{#
UNIDADE CEDE R$ UNIT. TOTALItem Dacrição

TREiNAMEhfro EM PRiMEiROS SOCORROS – NR7;

IDURAÇÃO 8 HORAS;

OBS: TREINAMENTO COM CERTIFICADO,

INORMÂ. RÊÂUZADO NÂS OÉPENDÊNCIÀS DÂ

ECONTRATANTE OU EM LOCAL PREViAMENTE

CaMA CONTRATADA, COM DATA E HORÁRiO

PEa CONTRATANTE.

CQNFORMq
EMPR

ACORDADO

DEFINID

SERViÇO 1 1 1600.00

i

A ,1800,00

FORMA DE PAGAMENTO 15 (QUiNZE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

VALIDADE 30 DIAS

VALOR POR EXTENSO:

Francisco Bettraü, 08 de DEZEF/IBRO de 2022.

bÓR fAleÍAimTE
CRIPl:24.669.941/{}GOI -SO

Q4B669.941/0001 -88
ADRtANt ALBERTt - NtE

bY:si:!ÊFJÊ;:::Ll111:!!bY:5;É:::
BATa BRANCO - W
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NMRO DE INSCRI

34.469.844/0001106
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/08/2019

1 AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Mt mImgIn

:1
!

DO (NOME DE FANTASIA)
AD SAUDE

CRi13:13
i_.g9-6;04' lento em desenvolvimento profissional e gerencial

E ÃO o IIU
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

1 86.21-6-01 - UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.50-0.01 - Atividades de enfermagem
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

DIGO E D DA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ANGELINA MA77UTI

CEP

85.605-681 SEMINARIO
MUNI

FRANCISCO BELTRAO

ENDEREço ELírRÕNlco
LEGALIZACAO@ICCONTABIL.COM.BR

TELEFONE

(46) 3524.7473

ENTE FEE
+kk lrE

-FAmiÃFÃB-FA
a8/08/2a19

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
++++++++

J
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc> 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 09:56:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:b:ank 1/1
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\ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ CJ/PR

:NPJ 95.589.230/0001-44

)REZADA SENHORA: SECREATARiA DE EDUCAÇÃO

;EGUE PROPOSTA COMERCIAL

\TEN TAbIENTE,

DESCklÇÃO OO REM

Item Descrição

TREINAMENTO EM PRIMEiROS SOCORROS – NR:7;

UNIDADE QTDE RS UNIT. TOTAL

IDURAÇÃO 8 HORAS;

1
01 )85: TREINAMENTO COM CERTIFICADO. CONFORME: SERVIÇO

INORMÂ. 8kÂUZAOO NÃS DEPENOÊNCIAS OÂ EMPRÉS,

'ONTRATANTE OU EM LOCAL PREVIAMENTE ACORDADOI

.OM A CONTRATADA, COM DATA E HORÁRIO DEFINiDO!

fPELA CONTRATANTF.

1 1 1450,00

)i[ok roi AL ..........,,........,......................,........,...,_...........,..,...,.....,.......1450.oo

FORMA DE PAGAMENTO 15 (QUiNZE} DiAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

/ALIDADE: 30 DIAS

/ALOR POR ErrENSo:
Francisco Beltrao. 08 de DEZEMBRO de 2022.

SOCiAL: AD TREiNAMENTOS E SAUDE LTDA
CNPJ 34 469 8440001 06
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.844/0001 -06
NIRE: 41210336980

ANDREY GUSTAVO HEBERLE, brasileiro, empresário, nascido em 28/05/1990, natural de Sulina – PR,
casado por comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob nD 077.057.509-96, portador da carteira de
identidade Cl-RG sob n' 10.280.51 1-9/SESP-PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, na
Rua Angelina Mazzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681 ;

Representada por seu procurador SR. ANDREY GUSTAVO HEBERLE - DINAURA CATARINA
SEGANFREDO HEBERLE, brasileira, empresária, nascida em 02/10/1985, natural de Quilombo – SCI
casada por comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob no 048.634.369-39, portador da carteira de
identidade Cl-RG sob nc3 8.553.721-0 /SESP-PR, residente e domiciliada em Francisco Beltrão – PR, na

Rua Angelina Mazzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681 ;

Únicos sócios da sociedade empresarial denominada de AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'’ 34.469.8zM/0001-06, com sede na Francisco Beltrão – PR, na Rua
Angelina Mazzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob
n'’ 41210336980, resolve por este instrumento, alterar e consolidar seu contrato social conforme as
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I'
DA SAIDA DA SOCIA
A sócia DINAURA CATARINA SEGANFREDO HEBERLE que possuía capital de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 1 ,00 (um real) cada, vende e transfere o valor
dessa participação para o sócio remanescente ANDREY GUSTAVO HEBERLE, e declara haver recebido,
neste ato e em moeda corrente, as quotas da sociedade integralizada, e os lucros apurados no período em
que participou da sociedade, e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, da sociedade, dando-lhe plena, geral e
irrevogável quitação.

Parágrafo Único:
A sócia cedente ao retirar-se da sociedade desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em

favor do sócio remanescente e da própria sociedade, quanto a passivo existente, é de responsabilidade
exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA 2'
DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
O sócio ANDREY GUSTAVO HEBERLE integraliza neste ato um capital de 60.000,00 (sessenta mil reais)
dividido em 60.00 (sessenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA 3'
DO CAPITAL SOCIAL

Em virtude da presente alteração no quadro societário o capital social no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), totalmente integralizado, e dividido em 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um
real), fica assim distribuído:

Uso exclusivo da Jucepar IR
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.844/0001 -06
NIRE: 41210336980

Sócio(a) Perc %

100

QUOTAS

90.000

VALOR

90.000,00ANDREY GUSTAVO HEBERLE

TOTAL 100 90.000 90.000,00

CLÁUSULA 40
DO OBJETO SOCIAL
A empresa passa a ter por objeto social:
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, seleção e
agenciamento de mão-deobra, preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo, atividades de serviços prestados principalmente as empresas, atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, comercio varejista de artigos de papelaria e
artigos médicos e ortopédicos, atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a
paciente no domicilio, atividades de enfermagem, serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços
moveis de atendimento de urgências, uti móvel, serviços de entrega rápida, serviços combinados para apoio
a edifícios, exceto condomínios prediais e atividades de vigilância e segurança privada.

E exercera as seguintes atividades:

CNAE N':
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7810-8/00 - Seleção e agendamento de mão-deobra
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriorrlente
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
8621-6/01 - UTI móvel

8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a
urgências
8650-0/01 - Atividades de enfermagem
8712-3/oO - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no
domicílio

Uso exclusivo da Jucepar Página 1 2
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.844/0001..06
NIRE: 4121 0336980

CLÁUSULA 5'
DO SILÊNCIO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo que não colidirem com as disposições
do presente instrumento.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 34.469.844/0001-06

ANDREY GUSTAVO HEBERLE, brasileiro, empresário, nascido em 28/05/1990, maior, capaz, natural de
Sulina – PR, casado por comunhão pardal de bens, inscrito no CPF/MF sob nc’ 077.057.509-96, portador
da carteira de identidade Cl-RG sob n'’ 10.280,511-9/SESP-PR, residente e domiciliado em Francisco
Beltrão – PR, na Rua Angelina Mazzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681.

Único sócio da sociedade empresarial denominada de AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'’ 34.469.844/0001-06, com sede na Francisco Beltrão – PR, na Rua
Angelina Mazzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob
n'’ 41210336980, resolve por este instrumento, alterar e consolidar seu contrato social conforme as
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1'
NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO
A sociedade está constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação AD
TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA, com sede em Francisco Beltrão – PR, na Rua Angelina
h4azzuti, 154, Bairro Seminário, CEP 85.605-681.

CLÁUSULA 2'
INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade iniciou suas atividades em 07/08/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 30
DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto social :
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, seleção e
agenciarnento de mão-deobra, preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo, atividades de serviços prestados principalmente as empresas, atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, comercio varejista de artigos de papelaria e
artigos médicos e ortopédicos, atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a
paciente no domicilio, atividades de enfermagem, serviços de remoção de pacientes, exceto os semiços
moveis de atendimento de urgências, uti móvel, serviços de entrega rápida, serviços combinados para apoio
a edifícios, exceto condomínios prediais e atividades de vigilância e segurança privada.

Uso exclusivo da Jucepar MIB
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.844/0001 -06
NIRE: 41210336980

E exercera as seguintes atividades:

CNAE N'
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-dbobra
801 1-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
8621-6/01 - UTI móvel
8622-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a
urgências
8650-0/01 - Atividades de enfermagem
8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no
domicílio

CLÁUSULA 40
FILIAIS
Poderá a sociedade, a qualquer ternpo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial de N'01 – Na Avenida 26 de Abril, N' 582, Bairro Centro em Cruzeiro do Iguaçu – PR, CEP: 85.598-
000

CLÁUSULA 50

DO CAPITAL SOCIAL
O capital social na importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) quotas
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, assim
distribuído:

Uso exclusivo da Jucepar Página 1 4
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.844/0001-06
NIRE: 4121 0336980

Sócio(a) Pero % QUOTAS VALOR

ANDREY GUSTAVO HEBERLE 100 90.000 90.000,00

TOTAL 100 90.000 90.000,00

CLÁUSULA 6'
RETIRADA PRÓ-LABORE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária
pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7a

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS
As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a
sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

CLÁUSULA 8'
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL
A administração da sociedade caberá ao sócio ANDREY GUSTAVO HEBERLE com os poderes e
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em
geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA 9'
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito; dela1
a pena que vedeJ ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, dê
prevaricaçãol peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro .nacional, contra normas de defesa da c,oncorrênGial contra as relações de Garisumol fé pública
ou a propriedade.

CLÁUSULA 1 O'

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término d.e caÇa exercício social, em 31 de dezembro1 será prt.)cedido à elaboração do inventário1 do
balançp patrimonial e do balanço de resultado econômico, cábendo aos sócios, os lucros ou pe;das
apuradas.

Uso exclusivo da Jucepar M
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469,844/0001-06
NIRE: 41210336980

Parágrafo Único
Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediáFios em qualqueF

período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusivel distribuir os FesultadOS se
houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos Iucros, se os mesmos forem
distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA 11'
JULGAMENTO DAS CONTAS
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.

CLÁUSULA 12'
FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeirosl
sucessores e/ou sucessores do-incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de
seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resoluçãol
verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro
Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram consentimento de admissão na

sociedade, será levantado um balanço patrimonial na data deste evento, e como base nas demonstrações
que se basearão exclusivamente nos valores contábeis, será apurado um quinhão respectivo que será
reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de qualquer
valores, mesmo a título de juros, justificando-se este prazo para não colocar em risco a sobrevivência da
sociedade

CLÁUSULA 13'
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, notadamente nos casos previstos nos
artigos 1.033 e 1.044 da Lei 10.406/2002. A reunião de sócios estabelecera as condições da liquidação e
nomeará o liquidante que funcionará durante o período de liquidação, fixando os respectivos honorários.

Parágrafo Primeiro
Nos termos da cláusula décima segunda, a sociedade não se dissolverá pela morte, incapacidade,

retirada de sócio quoüsta, nem por sua exclusão. Também não haverá dissolução da sociedade mesmo
que remanesça um único sócio continuando, nesta hipótese com o sócio remanescente pelo prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias, como faculta o inciso IV do artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

Uso exclusivo da Jucepar Página 1 6
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
AD TREINAMENTOS E SERVI SOS DE SAUDE LTDA

CNPJ : 34.469.84 1/0001 ..06
NIRE: 4121 0336980

CLÁUSULA 14'
DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS
As deliberações dos sócios, obedecidas ao disposto no art. 1.010 do código civil, serão tomadas em reunião,
devendo ser convocada por qualquer um dos sócios, nos casos previstos em lei ou no contrato, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Primeiro
As convocações serão efetuadas por carta registrada, telegrama, ou qualquer outro meio que

permita o registro do recebimento, dispensando-se as formalidades de convocação previstas no S 3'’ do art.
1.152 do código civil, quando todos os sócios comparecerem ou forem comunicados na forma acima, para
estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo segundo
O endereço 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 e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-
lo por escrito.

Parágrafo terceiro
Todas as deliberações da sociedade, inclusive as matérias constantes no art. 1.071 do código civil,

somente são consideradas como aprovadas se assim o forem pela vontade dos administradores,
permitindo-se o registro dos atos perante a junta comercial com assinatura dos sócios.

Parágrafo quarto
A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que

seria objeto dela.

CLÁUSULA 15'
DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
A sociedade declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos
do art. 3) da Lei Complementar n.a 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedaçÓes legais impostas pelo S
4') do art. 3'’ da Lei Complementar n.'’ 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA 160
DO FORO

Fica.eleito o foro de Francisco Beltrão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato, renunciando-se1 expressamente1 a qualquer outro1 por mais prMlegiaão qué
seja

Uso exclusivo da Jucepar Página 1 7
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ : 34.469.844/0001 .,06

NIRE: 41210336980

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento elaborado em via única,
para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial
do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão – PR, 31 de outubro de 2022.

Andrey Gustavo Heberle

Assinatura Digital

Dinaura Catarina Seganfredo Heberle

Representada por seu procurador SR. ANDREY GUSTAVO HEBERLE

Uso exclusivo da Jucepar
Página 1 8
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA consta assinado
digitalmente por:

={ • MW
CPF/CNPJ

07705750996

Nome

ANDREY GUSTAVO HEBERLE

@'
CERTIFICO O REGISgRO EM 21/11/2022 11:29 SOB N' 20227553420.
PROgOCOLO: 227553420 DE 09/11/2022.
C:ODIGO On VRRIEIC:ÀBO: 12214984784. CNP,J DÀ s=on: 34469844000106.
NIRB: 41210336980. COM EEBITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022+
AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

3M©B PAW
SEBASTIÃO MOTA

SEaRETÁRio-GaME
www . 8rnpresafacil . pr . gov, br

A validade deste documento,

i =:: ::: : ; O f : :l: S S : : : i : : t i 9pr : : m:: 3 :: : : o d: e +/ : : : f : : : : : Etc iM @ nos respectivos portaIs /
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8 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

34.469.844/0001 -06

NÕTE

AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

DO E

AD SAUDE
(NOME DE FANTASIA)

E DA ATIVIDADE ECOh PRINCIPAL

85.99-6-04 ' Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

c T# 1

47.61 4-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
78.104-00 - Seleção e agenciamento de mão-de.obra

i 80.11-1431 - Atividades de vigilância e segurança privada
: 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
: 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6'99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.21-6-01 - UTI móvel
86.224-00 ' Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.504-01 - Atividades de enfermagem
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assIstência a paciente no domicílio

CÓDIGO E DESCRIçÃo DA NATUREZA Jar a

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ANGELINA MAZZU Tl
COMPLEMENTO
+ü+ü&ÀXü

SEMINARIO
0

FRANCISCO BELTRAO

ENDEREÇO NICO

LEGAUZACAO@ICCONTABIL.COM.BR (46) 3524-7473

êRmmBÃBmmãlTRT

O CADASTRAL

ATIVA

E
+km+giA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc3 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/11/2022 às 11 :48:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 34.469.844/0001..06

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas ’a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 09:10:42 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até72270-4/2023:rh•

Código de controle da certidão: 7475.D400.E710.33BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000023Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certiclão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 028392209-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 34.469.844/0001-06
Nome: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

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 09/03/2023 •:'Fornecimerito Gratuito

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

Página l de 1
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICEPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N'44171/2022

RAZÃO SOCIAL: AD TREINAbpEENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ : 34,469.844/0001-06

INSCRIÇÃO MUNICTPAL: 310320
PqSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÁ: 20220476

ENDEREÇO: RUA ANGELINA MAZZUTI, 154 - Q1610Lll - SEMINÁRIO CEP: 85605681 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio varejista de artigos médicos e

or{opédicos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Seleção e agenciamento de

mão-de-obra3 Prepuação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especi6cados anterIormente,
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas antedonnente, Comércio varejista de

artigos de papelaria, Cursos preparatórios para concursos, Outras atividades de ensino não especificadas anterionnente, UTI
móvel, Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, Atividades de enfermagem,

Atividades de fonlecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

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

relação ao período abrangido por esta cerlidão.

DÂT A D = EMISSÃO :

DATA DE VALIDADE :

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH3ZZX28SCRU

09/ 11 /202_2
. o --8: /. ó.5'/ 2 b 2'ji

ÓRGÃOS --- PÚBLTCOS

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço bww./t'anciscobeITmo.pl.gov.br

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer rasunt invalidará este documento.

pela internet 09/11/2022 09:30
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voi ta !- trF;primir

GAI/d =ce)Né>MiCA FEDERAL

1
Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

:Social :

Endereço:

34.469.844/0001-06

AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

R ANGELINA MAZZUTI 154 SALA 02 / SEMINARIO / FRANCISCO BELTRAO /
PR / 85605-681

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

[ Validade:27/12/2022 3 %819hlgBt3,

Certificação Número: 2022122704284130764439

Informação obtida em 03/01/2023 10:27:05

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

Nome : AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.469.844/0001–06
Certidão n'’ : 39134859/2022
Expedição : 09/11/2022, às 09 : 45 : 16
Validade : .08;-/05/2.0%}3-’.– 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição .

contados da data

Certif Ica–se que AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E
VILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n'’ 34.469.844/0001-06, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores TrabalhIstas .

Certidão emitida com base nos arts . 642–A e 883–A da Consolidação
das LeIs do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . ' 12.440/2011 e
13 + 467/2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais .

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhIstas ronstam os dados
necessários à identIficação das pessoas naturaIs e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórla 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, ComIssão de ConciIIação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

;; ::v .;.das e F .:ges ::c.3 : .:;,eT.:€ 1 sE s , I'
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iDetalhes da Norma]

Senado- Federal

Secretaria–Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. i

+

LEI Na 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018

Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de prImeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino púbIIcos e privadas de educação
básica e de estabelecimentos de recreação infant}1.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art I' Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de
educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

9 1'’ O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á à capacitação e/ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de
ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem preJuízo de suas atIvIdades ordinárias.

5 2'’ A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, guardada a proporção com
o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.

5 3a A responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários dos estabelecimentos públicos caberá aos respectivos sistemas ou redes de ensino.

Art. 2'’ Os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxHio imediato e emergencial
à população, no caso dos estabelecimentos públicos, e por profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos privados, e têm por objetivo capacitar os
professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou
remoto, se torne possível.

S I' O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos
estabelecimentos de ensino ou de recreação.

S 2'’ Os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes pública e particular deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das
entidades especializadas em atendimento emergencial à população.

Art 3' São os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visivel a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata esta Lei e o
nome dos profissionais capacitados.

Art 4' O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administraüva, no âmbito de sua
competência:

1 - notificação de descumprimento da Lei;

11 - multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou

III - em caso de nova reincidência. a cassação do alvará de funcIonamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou
estabelecimento particular de ensIno ou de recreação, ou a responsabIlização patrimonIal do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.

Art 5a Os estabelecimentos de ensino de que trata esta Lei deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer
fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência.

Art 6' O Poder Executivo definirá em regulamento os critérios para a implementação dos cursos de primeiros socorros previstos nesta Lei.

Art Y’ As despesas para a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas
orçamentárias anuais e em seu plano plurianual.

Art 8Q Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

Brasnia, 4 de outubro de 2018; 197c’ da Independência e 130' da República.

MICHEL TEMER

Gustavo do Vale Rocha

@ yf @ @
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Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
ão: Departamento de Contabilidade
Senhor (a ),

Soliciio informal- disponibilidade de dotação orçamentária para Contratação de treinamento em
l)rimeiros socorros - NR& para professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino..

..;luze:ro dc' Iguaçu, 04 de janeiro de 2023

#Wu w\- r, 562,dh Gd
4ackei,ne Martha Correia Schneider
;ecrelária t'viun ic,. De Planejamento e Finanças.

Deoar-lamento de Contabilidade

Ao: Prefeito Municipal

’$ei. "!C,r PrefeIto

:xisle .iibpünlbilidade orçamentária na seguinte dotação:

08 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
301 Secretaria de Educação
: 2..16’' ci'39 .2027 IVlanutenção do Ensino Fundamental
'3.Ç’.\.39,üO.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cr.: 04_/OJ_.„2023

+{ 1',ua, t„'r er,t lbilidãde

.4uforizo. cuIrlf>IitJ ils :1:.

formaiidades legais. Enc;lltliIlilt ..

oria furidica.
'2023

'Ó

/\ \NiO Gb:LHE\ Pr€'ft'ii' 1I



800930
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 5/2023

Solicitação
Núnero

5

C&fg> Nare

70622-i FRANCIELLI FEUSSErriZANOLLA
Local

8001 Secretaria Municipal de Riucação e Bporte
Órgão

08 SECREIAREA DEEDUGAÇÍ\O. CULTURA ESPORTES
Forma de pagamento
Descdç a

30 DIAS APOS A BVKSSÃO DA NOTA FISQql
Entrega
Ux;aI tt
Os serviços, desta 'licitâção, deverá ser entregue uma única vez (sem ônus de entrega), para a Secretaria
Municipal de &iucaçgó dç Çruzeiro do guaçu.

Pág ina1

Erriticb em

06/01/2023
Processo Gerado
Nürrero

9/2023

UF:o

Contratação de Serviço
QuanhdaJedeitws

1

n 1x3

Depósito bancário

Prazo

1 Elas

Descrição:

O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contratação de treinamento em primeiros
socorros- NR7 para professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino conforme ezigências
estabelecidas neste instrumen 1:o.

Justificativa:

A. presente aquisição justifica-se pela necessidade capacitar os professores e
funcionários pará identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas,
até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível. Ainda para atender o
contido na Lei Lucar.s ( 13722/18 ) que foi sancionada dia 04 /10/2018 e obriga as escolas , públicas e
privadas e espaços be recreação infantil a se prepararem para atendImentos de primeiros socorros

CÍHigo Nome

046216 Treinamento em primeiros socorros NR7;

Treinamento em primeiros socorros NR7:
Duração de 08 horas
O treinamento deverá ser com certificado. conforme norma. realizado em local a ser definido
pela Secretaria de Educação na data de 03/02/2022.

UnIdade Quantidade

UNID 1.00

Unitário
1.450.00

Valor
1.450.00

TOTAL 1.450.00

Emitido«;-mE=íiT)-CmB;=mf 06foin023 11:26:oi



MUNICÍPIO DB CRUZBIRO DO IGUAÇU
–––--–---–--–––--®STADO DO PARARÁ–--–--–---–-–-–

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cnlzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 890031

PARECER JURÍDICO n'’. 004/2023 – Dispensa de Licitação

Da; Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto
contratação de treinamento em primeiros socorros – NR7 para

professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino,
conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'. 8.666/93,
que tem como objeto aquisição de escâner para administração municipal.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a
dispensa de licitação para aquisição de escâner para administração municipal, com

respaldo no disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o
valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com

o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II

do caput do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

11 - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de urna só vez;(...)”.
DECRETO hP 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 84, caput, inciso

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei n'’ 8.666, de 21 de junho de

(. .)

Página 1 de 4



=UNICÍPIO DB CRUZBIRO DO IGUAÇU
--------–----–------–--asTAna DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Igpaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 688332

Art la Os valores estabelecidos nos incisos l e 11 do caput do art. 23 da Lei no 8•666T 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 preços - afé R$ 3.300.o00,00 (três milhões e trezentos mil íeais>; e

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
11 - para compras e serviços não incluídos no inciso 1:

a) na modalidade convite - até R$ 476.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocento= e trinta mil
reais); e
c) na madaHdade <,oncorTência _ acima de R$ 1.430,000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

Art. 2. Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 48 de junho de 2018: 197'’ da Independência e 130' da República.

reais)

Neste sentido, temos que é possível a dispensa de licitação nos

termos do artigo 24, II da lei 8.666/93, em razão do valor.

Contudo, entendemos que deve preceder de pesquisa de preço
e ou de merc,ado1 no mínimo de três quando possível, comprovando que se está

contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei

8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de

Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as
micro e pequenas empresas e não exclusivamente.

No entanto, sendo certo que .a licitação busca selecionar a oferta
que melhor atenda ao interesse público, sencÍà.também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdadà, assegurando a todos os indivíduos
interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade
de condições e visándo selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os

princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em

razão da urgência na realização dos serviços.

Página 2 de 4
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

180833
O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o
presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. II, da Lei n. a 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto

Federal nc). 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de

enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,

conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com

o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação;

(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi
justificada a necessidade da contratação, tendo em vista ser preciso capacitar os

professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de
emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou

remoto, se torne possível. Ainda para atender o contido na Lei Lucas (13722/18) a qual

obriga as escolas públicas e privadas, bem como espaços de recreação infantil a se
prepararem para atendimentos de primeiros socorros;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram

anexados os seguintes orçamentos: AD Treinamentos e Saúde Ltda (R$ 1.450,00),
Neodimar Moterle (R$ 1 .800,00) e Adriani Alberti (R$ 1 .600,00), sendo que o 3reço que

a Administração está disposta a pagar corresponde ao menor dos valores pea]uisados
Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da compatibilidade
dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são objeto
de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante da
contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou
parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6c), ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da contratação direta, via dispensa, da empresa AD Treinamentos e
Saúde Ltda, para realizar treinamento em primeiros socorros – NR7 para professores
e funcionários da Rede Municipal de Ensino, ao custo máximo de R$ 1.450,00 (um mil,
quatrocentos e cinquenta reais). h
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Este é nosso entendimento juríçiico.

É o parecer, de cunho meramente opinativo,
Apreciação Superior.

que submeto a

OAB/PR 59.899
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Voltar

Detalhes processo licitatória
•Informações Geralr

EntIdade Executon MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano* i 2023

Na licitação/dispensa/!nexlglbilldade# : 3

Modalidade* i Processo Dispensa

nUl=+Une=»+n=na#nVÇqnm+Vgnn+e+=VnaÇnPq»4+n

Instituição Financeira

n’ m

IRecursos proveniont=es de organismos intetnacionais/ muI.qI.a}grp.:o gR..gé4iÇ.g

Contrato de Empréstimo

Número edital/processo' lo05 !

DescFiÇão Resumida do Objeto* O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contratação de

treinamento em primeiros socorros- NR7 para professores e funclanáRos da Rede

Municipal de Ensino conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

/â
Dougo Orçamenüria+ 08ó03’13392d;!020573390390000

Preço máximo/ReferêncIa de preço - 1.450rdó
-R$# --–------'-'–

Data Publicação Termo ratifIcação 1 06/01/2023 i

Dab de Lançamento da nhl - - - -- ------ - 1

Data da Abertura das Propostas - '-- - - ’ ]

• Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempruas regionais ou locais?

Data Cancelamento

:v
-v, Percentual de participação: i Oroo

V
v.

DEMiBâg
CPF: 6966554979 (bgggE)

https://servicos.tce.pr.gov.br/fCEPR/Municipal/AMLJDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

-----–--––--–-–––-ESTADO DO PARANÁ-----,-,-,-,-.-.-.---.--.----

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu

@Ig<
@

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para contratação

de treinamento em primeiros socorros NR-7 para professores e servidores da rede de ensino.

Valor estimado da contratação de R$ 1.450,00.

Nos termos do art. 24, inciso, II da Lei 8.666/93, foi opinado pela

possibilidade do procedimento, conforme parecer jurídico.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

Iguaçu/PR homologo este procedimento de dispensa de licitação 003/2023.



009837
PREFEITURA MUNIêIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Av. 13 de Maio, 9o6.- . .' Véjefojlê:(46)3572-8ooo
- CNPJ_95=5ê$:.ã3o7POQr/#}

ÇRUZEIRô-bO IGUAÇU
URI NOVO TEn P (>

PROCBSSO DB DiSPENSA„Da LICITAÇÃO NO o03/2023

subse lentes alterações
1. ÔRl o m

deMunicipal
o do Iguaçu.

Ref. Normativa: Lei n' 8,666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U, de 22.06.1993 e

2. DATA DA
BMISSÃO
06/01/2023

3 PROCESSO
NO8.666/93

003/2023
Artjgo 24, Inciso II

0
O objeto do presente termo é dispensa de licitação para
contratação de treinamento em primeiros socorros- NR7
para professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino
conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

Z 1 A
EMITIR
( X ) S/ INSTRUMENTO
( ) CONTRATO

AD TREINAMENTOS
SAÚDE:

CNPJ: 34.469.844/0001-06
( X ) CADASTRADO

1 ( ) NÃO CADASTRADO

OS NECESS,DOC'

El ( X ) FGTS
FEDERAL
( X ) TRABALHISTA
ESTADUAL
( X ) MUNICIPAL
CPF

:OS 9 aiNFORMAÇÃO
( X ) COMPLEMENTAR

( X ) Nada consta.

( ) RG e

10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93
E SUAS ALTERAÇ'ÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇ'ÃO.
11. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição justifica-se pela neces©dade capacitar os
professores e funcionários para identificar e agir preventivamentà em situações de
emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especjalizado,
remoto, se torne possível. Ainda para atender o contido na Lei Lucas (13722/18) que

local ou

foi sancionada dia 04/ 10/2018 e obriga as escolas, -públicas
recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros

privadas e espaços de

1 12. DOTAI bo ORCAnaENT,
33.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros a Dessoa Idica.
13 o mr 16. Total15
Quant. tJaitário

17 DATA
BASE

18
CONDIÇÕES
DE
PAGAMENTO

1.450,00 1.450,00 2

' R$: :1.450,OO ( um mil quatrocentos e cinquenta red§) eÍnissão da
nÓta fiscal

PRAZO DB FORNECIMBNTO/BNTREGA

06/01/2023 30 dias após a

P
CONTRATADO:
AD TREINAMENTOS E SAÜDE:
CNPJ: 34.469.844/0001-06

mÁTh
De acordo conforme Parecer Anexo.

CONFORME SOLICITADO

4„„:4„i"\&,
IRCELO #-.r8kRnrÉÀ SOARES

IPresidente da Comissão .

DATA: 06/01/2023

e

e-mail:cruzeiro@wln.com.br
6=38A 9 b iro lguaçu

http://www..cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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Município de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/0001-44

sÃ
Parecer: em anexo.

DATA:06/01 / 2023
23. PROCESSO

KARINA MAIER OAB/PR: 59.899
F

Ratüicamos o presente pleito, Áácordando com
Contratação, dispensada a licitação.

( ) CONCLUÍDO
( ) CANCELADO

a

DATA: 06/01/2023
't.

’ANTÔNIO GELHEN
Prefeito Municipal

ANEXO 1

'Treinamento em primeiros socorros NR7;
:Duração de 08 horas;
IO treinamento deverá ser com certificado
lconforme norma, realizado em local a seri

81

ldeünido pela Secretaria de Educação ni
ldata de 03/02/2022.

1

01 und 1.450,001 1 .450,00

4

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-1181 - 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu A Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO. IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 001/2023

DOTAÇÃO: e Maud31 Permanentr4 4 90 4? 03 CO

PA 1 : 1 LS :::1:: :::1! IT:F=TáH::11:9:1l1:) :1:1=?p•B ::: 1:901 A 023

O 3bjeto :3 ríeb+l•te :+rr» + d.spens3 ce bc laçao Ba-a 8abi$1çê) de dll ebc:not ;afa a a.JIn ni$1raQ1a.

unlone a>rciç,&s cçat:idadeb 8 exigêncIas e$1a=elecid3s le'sle inÉtrimeüo

VALOR TCTAL RS: RS 4 6/1.ca ' qual'c m l oitüwltus e satan:3 c cu,1:ro reaIs}

PRA=C: A:é :20 03/2023

C,8JET')

EXTRATO DE DISPENSA N' 002/2023

ESPECIE CONTRA-O DE PRESTAÇÃO DE SEPVIÇ,O

l,'luNCIPIO CE CRUZEIRO DO IGUAÇU. DISPENSA tF 1: )2.'ze:3
1;1;\ReiD JOSE BEPJq/+ROI CNPJ: 13.02? 35fv.XtDI' ss

O obJet-I da :'c 3e-1:o tc,tra c +sc-,rsa do tnt3ç80 pata contrataçiIe do torB3Çao pcrt3gqra ra

ana de EdJcaç,)o Espect,d 3aH plaícssor.3s ca R)le l,lunlct pal c/) erSinD e:nformc ONqón:ta$

e$133e18ci\95 leste insvJmenIO

v.'',Lon TOTAL: RS RS 7 StD.co { sete ml e qduoerlos realsI

PRAZO: Ale .2aoTY:323,

DOTAÇÃO: 33.90.39.00/>3 Ou:ios ser\Ips ce teraei’oq 3 oes50a Iuri:fIca-

PARTES

C 6JETO

EXTRATO aE DISPENSA N' o03/2023

L$PLCI L coii ipa'o DL PRLSI AÇÃO DE SLRVtÇO
lb'lUNIL:IntO OF CRL7FIRC) DO tGtJA';IJ. fHSPFNS A hp (F)31?c 23

AF) TRFINAMFt\TOS F SAUI:)F CNPJ: 34 169.8:alMlol.06

O objeto e.> r/'escntc tento e di$11erso de li'Jt3çàrç f:818 cc.nt18hçao dt, :lr..naírt’nIo an r•lime.ros

wear 189 NF/ pare 3cfcssont. c IJrcknó'ios da }{cda \luni{ipül dc L,ns co corÍ{> Irc cx gend3s
os{aaA dIda ; aeste Htstr.uncltlo

RS; R$: 1 4:SO Cfl ( .r11 m l gba'r.valley e crrltlenla tcr+ 51

AIr 2f4nPJ:323

3.+.ÇXt3ÇI.iD/l 1 (1111:1(6 APlhiGGS t:e lorI at'i n 3 nt,ssta 11111:tra

PÀRTFS

CbJL l O

VALOR TOTAL

FRÀZrl

DOTAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO NO 001 /2023

ESPÉCIE CONTRA-O DE PRE:T4ÇAí) DE SERVIÇO

MUNICIPIO DE L RYZaRO DO IGUAÇU PREGÃO :LETRe\NIce if 03- 2028

Lc'pezü u C?3r3enuçêu PE'.IA 1 Ida - CN:>J 03 tKO 285/0001'82

::3nlr8lação JP pm21esa para Nesta{á3 ce sonçc; «dqtjluat:os de ai ?n. tmn\poqe c ce\in8çàt)

final ,ip Fieslút:a', S3111 €:as Urbanos çeraca s ao blbrtripia ae Creaare co lgtlaç.1. rQn'orne ,'anclÇec's

quantdade e exIge a.: as psl80,d,'nelas ne3te termô dÊ Int&rene 8 e seus ant'x3s

VALOR TOTAL: RS RS 497.63' .)4 (qualío:+rtos e raven.: !ele eu ic,l'onlos e 119+br 1a url e quatro c+ntdvgsJ

PRA:C3: Atb'24/U' 2’)24

DOTAÇÃO; 33 gO 39 00 03 Quilos $9rvlç3t' eu teR;d’os a oessc,J juri Jlcir

PARTES

CeJE TO

MatérIa publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/01/2023
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioem s.corn.br
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