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Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados go relatório 	
j 

Número do processo: 000150212021 

Número do processo: 	000150212021 	 Número único: 604.187.006-8D 

Solicitação: 	 291 - credenciamento 	 Número do protocolo: 16229 

Número do documento: 

Requerente: 	 103556 - Clínica do coração DR.Lauro José Herner - LTDA 	 CPF/CNPJ do requerente: 

Beneficiário: 	 CPF/CNPJ do beneficiário: 

Endereço: 

Complemento: 	 Bairro: 

Loteamento: 	 Condomínio: 	 Município: 

Telefone: 	 Celular: 	 Fax: 

E-mail: 	 Notificado por: E-mail 

Local da protocolização 

Localização atual: 

Org. de destino: 

Protocolado por: 

Situação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

001.001.001 - PROTOCOLO 

001.001.001 - PROTOCOLO 

001.001.005- COMPRAS 

PROTOCOLOPMCM 

Não analisado 	 Em trâmite: Sim 

2710512021 08:57 	 Previsto para: 

credenciamento 7112021 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Concluído em: 

ii 

1' 

PROTOCOLOPMCM 	 Clínica do coração DR.Lj José Her r - LTDA 

(Protocolado por) 	 (Requerente) 

Hora : 08 57:44 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 
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Data: 27/05/2021 

Número do processo: 	000150312021 

Solicitação: 	 291 - credenciamento 

Número do documento: 

Requerente: 	 103556- Clinica do coração DR.Lauro José 1-lerner- LTDA 

Beneficiário: 

Endereço: 

Complemento: 

Loteamento: 	 Condomínio: 

Telefone: 	 celular: 

E-mail: 

Local da protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO 

Número único: AF3.B98.900-34 

Número do protocolo: 16230 

CPF/CNPJ do requerente: 

CPF/CNPJ do beneficiário: 

Bairro: 

Município: 

Fax: 

Notificado por: E-mail 

Localização atual 

Org. de destino: 

Protocolado por: 

Situação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

001.001.001 - PROTOCOLO 

001.001.005 - COMPRAS 

PROTOCOLOPMCM 

Não analisado 

2710512021 08:59 

credenciamento 7112021 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Previsto para: 	 Concluído em: 

E 

PROTOCOLOPMCM 	 línica do coração DR. 
LW o José erner - LTDA 

(Protocolado por) 	 1 	(Requerente) 

Nora: 037 

Sistema: Protocolo FIy 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 
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CLINICA CARDIOLOGICADR.LA1JJOSi Ti?JIB, LTDA 

C0NTtÀTO S0IAL 

LAURO JOSE RiRN1R,bras ile iro, casado ,maior ,mdi-

co, residente e domiciliado à .ua D. Pedro II n 2  685 - Aparta-

mento nQ 22 - União da Vitária - Paraná, portador da Cédula O 

vil de Identidade ng 1/í-492.022, expedida pelo Instituto de 

Identificação do i,,'atado de Santa Catarina, &3gistro no C.k.M 

sob nQ 9642/PR e C.P.F. n 2  415,857.479-04 e MLRQIA REGINA COAS 

TERNEa,brasi1e ira, casada,maior,empresaria, residente e domici-

liada à iva D. Pedro Ii nw 685 - partamento ng 22 - União da 

Vitória - Paraná, portadora da Cédula Civil de identidade n 9  

18I11-961.768, expedida pelo Instituto de Identificação do Sa-

tado de anta Catarina e C.F.F. n 2  392.515.359-49, resolvem en 

tre 81 constituirein uma "S0CIEDAD KU JOTA 	kES1CNSABILI- 

£AA LIMITA" que se regerá pelas CLÁUSULAS SiGDINTES : 

CLÁUSULA PiDLIRÂ - daz.o Social : CLfl1IUÀ CMDI0L4GICÂ D1.LAU 

RO JOSL TEiNEJ 1  LTDA. Seda e Foro : Avenida Getulio Vargas n 

186 - 4Q Andar - União da Vitória - Paraná. Prazo de Duração : 

Indeterminado. Inicio da Atividade : 01 de dezembro de 1996 

Atividade conoirdca : Serviços Médicos em Cardiologia e Clíni-

ca médica. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Capital Social : R$ 25.000,00 (Vinte e cin-

co mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas - 

no valor de !* 1,00 (Um real) cada una, fica assim distribuido 

entre os sócios : LÁIJIiO J0S9 HHNER i4 12.500,00 (Doze mil 8 

quinhentos reais) e MACIA ILGINA COAS HÀMR 4 12.500,00 - 

(Doze mil e quinhentos reais) integralizad.o da seguinte manei-

ra ; Mediante entrega de : Um munitor cardiaco nQ 0452019 no 

valor de 4 3.363,0 (Tres mil, trezentos e sessenta e três re 

ais e sessenta centavos), Um aparelho de i-ressao marca TYcoa - 

nç 50802 no valor de 44,  711,25 (eteoentoa e onze reais e vir, 
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e cinco centavos); Mveie e Utensílios diversos no valor de 4 

2.249,27 ()ois mil, d.iisentoe e quarenta e nove reais e vinte ø 
sete centavos); Uz muritor cardíaco L)0810 c/pulso perUerico e 

cabo de interligaço para eletro no valor de 4 3.722,19 ( Tra 

mil, setecentos e vinte e dois reais e deenoie centavos); Um 

ziunitor Peak ilow adulto no valor de 4 992,79 (Novecentos e ria 
venta e dota reais e actenta e nove centavos); Um adipometro no 

valor de zjt 70,21 (etenta reais e vinte e uz centavos); Dois 

Microcomputadores o/monitor, winohster e d..rives no valor da 4 
6.803,06 (seis mil, oitocentos e troa reais e seis oentavos);Um 

aparelho de eletrocardiograma modelo JsX3 no valor de 142.546,00 

(Dota mil, quinntos o quarenta a seis reais); Uma Balança as 

ca FtIizolla no valor de 8 393,43 (Seiscentos e Noventa e ires 

reais e quarenta e troa centavos) e 4 3.848,20 (Troa mil, 01t2 

centos e quarenta e oito reais 8 vinte centavos) em moeda cox 

rente nacional, no prcf3ente ato.— 

CLIUSULA TUCkI1A Gerentes : LÁU1) JOSÊ ff1W& e kt&R4 

GIRA COAS 	Uso da tirm&: Indiy1dn1onte. Pr6-'1abor : 

A03 86cios e outros que prestarem serviços à sociedade fixado—

de ao== aordo Obrtç&a s Proibidos aval, endosso, liança 

e caução de favor. Cao da diretoria : D1zpen* 1s,- 

CL1JS1JLÀ .UA4TÂ - rapnsaoi1id.aae clinica perante o Conselho 

egiona3. de Medicina 4 do aScio I4U) JOS4 , P14RUai, devidament.- 
\ registrado no respectivo orgso sob nk VbWrÃo- 

OUWMã QUINTA - Ia1anço Geral : 4nualmenta em 31 de dezembro, 
esultaios 1 Atribuidos proporcionalmente aos aáoioa oom quot) 

intagrsltu ou mantidas es reserva na sociedade.- 
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CIJXTJSULÃ SíXTÀ - Lsempediiento : Os soioa declaram que nk 

estio incurao$ em MnhUfll doa crimes previstos em Lei, que os 

impeçam de exercer atividade mercantil.-  

CUUSULA S?1À - iIibraç6ea ooiaia : Por maioria absoluta.. 

de votos, ino1u3ive a de tra e!romaç.o do tipo jurídico *  caben 
do U3 voto para cada quota de capitaL- 

ÇLÁIJSULA OITAVA TranaÍrnoia de quotas : Por consentimento-
doa dem ais s6oios e decurso do prazo de direito de preZerncia 
sessenta dias, mediante notificaç ão prvia.- 

Lavrado CIL 03 (tr) vias de igual teor e forra. 

ni10 da '(it4ria, O'? cia Novembro de 1996.- 

I&RCIA RMIn COÀS 

TSTMVNJTA 

- 	 - 

B1LSKI 	 üQU LLtkiIÀ T. LÁMP% 
4,39.286-0-P4 	 17.40?.9-P 

Dr. 
OAB/SC o 
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DO 
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CLICA CARDIOL(X,I(.'A L)R. LAUROJOSÉ 1IER4R LTJA 
C.P.J. N'01.572.96410001-77 

PRI \ILIRA ALTERACÃO DE CON TRAIO SOCIAL 

LRO JOSÉ HE RN ER, brasileiro, casado, médico, residente e domicilia-
do â Rua D. Pedro 1185.  Apartamento n°22- União da Vitoria - Paraná, portador da Cédula Ci-
vil de Identidade n° I/R-492.022, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado de Santa Cata-
rina e CPF n°415.857479-04 e MÁRCIA REGINA CÔAS IIERNER. brasileira, casada, em-
presaria, residente e domiciliada à Rua D. Pedro 11 685 - Apartamentp n° 22 - União da Vitória - 
Parank portadora da Cédula Civil de identidade n° 1 8&R-961.768, exjiedida pelo Instnuto de ideri-
tificação do Estado de Santa Catarina e CPF n° 392.515.359-49, únicos sócios componentes da so-
ciedade que gira sob o nome comercial de CLINICA CARDIOLÓGICA DR LAURO JOSE 
HERNER LTDA. com  sede e foro à Avenida Getulio Vargas n°186-4° Andar- União da Vito-
ria- Paraná com seu Contrato Social devidarnente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pa-
raná sob n 41203615623 por despacho em sessão de 0512.1996, resolvem alterar seu Contrato 
Social pelas CLÁUSULAS SEGUINTES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sedcda empresa que é na Avenida Getulio Vargas, 186 4o. Andar 
- Uno da Vitória - Paranâ - passa a ser na Rua. Or Cruf Machado n° 468 - União da Vitória - 
Paraná. -  

CLÁUSULA 8;E6t7iDA: A razão social da empresa que CLÍNICA CARDIOLÓCICA 
PR, 1A1410 JOSÉ JIERNER. LIDA passa a ser CLÍNICA DO CORACO DR. LAU-
RO -JOSÉ JIERNER. LIDA. -  

CLÁUSULA TERCEIRA : Permanecem ínalteradas as demais CLÁUSULAS do Contrato So-
cial. não modificadas pela presente a1teraço.- 

Lavrado em03(trs) vias de igual teor eforma- 

União da Vitória. 25 de Setembro de 2000.- 

ILIR01ETERNER 	 MÁjRCIA REGIN1ÔAS IIÉRNER 
ÇG. IIR-4921Á2 SSP SC 	 RG. 18A.R-961.768 SSP SC 

(W4B.87.479-04 	 CPF 392.515.35949 

T ESTEMUN HÁS 
/ 

-- 
LINDAMIR HORI3ACI, cÓAS rG  EN O'IIARA FURLAN 
RG651.481 PR 	 18R 1.790.439 PR 
CPF 813.680.549.00 	 CPF 820.445.899.15 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE: UNIÃO DA VITORIA  

CERTIFICO O 1EGISTRC EM 	R)92000 

SOB Q NUMERO, 
2C O O225052 7 	-rL 

0/Z252-1 
 

SISCRETARC GERAL 



SO(IAL(ONFORMF LEI N' 10.406/2 

CLÍNICA D0 CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 

ft((Í%Z7 
UUUUJ 	 - 
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CLÍNICA DO ÇORACÂO oit LACRO JOSÉ HERNER. LTDA, pessoa jutidica de 
direito privado. estabelecida em União da Vitoria - Parana, na Rua Dr Cruz Machado n° 
468- inscrita no CNPJ sob n° 01 57196410001-77, com seu Contrato social arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41203615623 por despacho em sessão de OS de 
dezembro de 1996. e posterior alteração sob n° 2000225052 7 por despacho em sessão de 28 
de setembro de 2000. por seus sócios NIARCIA REGINA COAS HERNEL brasileira, 
casada, e/regime universal de bens, nascida em l( de abril de 1961, natural de união da 
Vitória - PR, empresaria. residente e domiciliada á Rua Dr. Cruz Machado n° 468 - com 
cédula de Identidade n° 4.819.239 - SSP SC, portadora do CPF te 392.515,359-49 e 
LAURO .) OSï LIERNFRI brasileiro, casado, clregime universal de bens, nascido em 06 de 
março de 1961, natural de União da Vitória - PR, módico, residente e domiciliado à Rua Dr. 
Cruz Machado, 468 - l/R-492.022 SSP SC e sob a° 9642 no Conselho Regional de Medicina 
do Paraná, portador do CPF n° 415.857.479-04, resolvem de comum acordo alterar o seu 
Contrato Social e posteriores alterações conforme abaixo se declara: 

1. A sôcia MARCIA REGINA COAS HERNER,QUC posa.ai na sociedade 12.500 
(Doze mil e quinhentas quotas) no valor de R$ 12.500.00 (Doze mil e quinhentos 
reais) cede e transfere parte das mesmas ou seja 11 .250(onzc mil e duzentas e 
cinqüenta) quotas no valor de R$ 1 L250,0O para o sèáo LAURO JOSÉ RERNER. 
neste ato.- 

2. O capital social no valor de RS 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) representado por 
25000 (Vinte e cinco mil ) quotas no valor de RS 1,00 (uni real) cada una, fica assim 
distribuido entre os sócios. 

SÓCIOS 	 OUOTAS 	 VALOR 
LAURO JOSE BERNER 	 23.750 	 RS 23.750,00 
MARCIA REGINA COAS lUERNER 	1.250 	 R$ 1.250100 
TOTAL 	 25.000 	 RS 25.000,00 

3. A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

Cl.ÁtJSLILA PRIMEIRA A sociedade girará sob o nome empresarial de CLINICA DO 
CORAÇÃO DR LAURO JOSE HERNEL LTDA, tendo sua sede na 1k, Cruz Machado 
n" 468 ('entro - União da Vitória Paraná - PR - CE  - 840i'X)(KX) - 

CLÃ USUL.A S1G(INDA - O capital social e de 25.000 (Vime e Cbico Mil) quotas no 
valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando RS 25000,00 (Vime e Cinco MII Reais), já 
subscritos inte,ralizados, cm moeda corrente do pais, ficando o capital social assim 
distribuído,  

4 

i 
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SOCIAL CONFORIF 14,1 \' 10.406M2 
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NONTE 	 QUOTAS 	 ' •'1OR 
lARCIA REGINA COAS HERNER 	1.250 	 RS 1.250.00 

LAVRO JOSÉ HERNER 	 23.750 	 RS 23.750.00 
TOTAL 	 25,000 	 RS 25.000,0O 

CLÁUSULA TERCEIRA - 0 objeto da sociedade é de Serviços Médicos de Cardiologia e 
(linica Médica. - 

CLÁUSULA OU ARFA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de dezembro de 1906, 
e seu prazo é indetenmnado - 

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivjsiveis e aão poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, cm 
igualdade de condições e preço de preferência para sua aquisição se posta à venda. 
formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente - 

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada socrn é restrita ao valor de suas quotas,  
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social - 

CLÁUSULA SEIIMA - 	A administração da sociedade caberá a sócia MARCIA 
REGINA COAS IJERNER., e LAURO JOSÉ HERNER. Uso da Firma: Individualmente, 
com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa, passíva, judicial. e 
eçtrajudicia1mentc, podendo praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de 
suas funções e consecução do rim soçíal, autorizado o uso do nome comercial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imõveis da sociedade, 
sem autorização do outro socio.- 

CLÁUSULA OITAVA- A sociedade poderá delegar os poderes de administração a terceiros 
não socios. mediante outorga de procuração. observando-se o previsto no art. 1.061 da Lei n °  
10.406:2002 - 

9.? 

CLÁUSULA NONA
' 
 — Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

administradores prestaro contas justificadas de suas administrações, procedendo á elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados Uma vez havendo 
concordância dos sócios, poderão ser mensalmente disinbuidos os lucros apurados.- 
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SEGUNDA ALTERÁCÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CO TR1 	j 1 
SOCIAL CONFORME LEI N" 10.40612  

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social Os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso - 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependència, mediante alteração coniratua1 assinada por todos os 
sõcios - 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma 

Ww 	
retirada mensal a título de Pro Labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes.- 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEERA - A responsabilidade clínica perante o Conselho 
Regional de Medicina é do sócio LAURO JOSE HERNER, devidamente registrado no 
respectivo órgão sob n 9642!PR - 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o inc.apai.Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. -  

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio.- 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - 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 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.- 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL, CONFORME LEI N° 10.306/2.- 

FL. 04 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Esta sociedade será regida por este contrato social, 
pelas normas aplicadas às sociedade limitadas definidas nos artigos 1.052 e seguintes da Lei 
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com Regência Supletiva da Lei n° 6.404176, conforme 
faculta § 10 do an. 1.053 da Lei n° 10 46, para avaliação e escrituração contábil e 
demonstrações contâbeis/financeiras, onde então, será aplicado a Regência Supletiva dos 

artigos, -art. 80,  para avaliações", arts, 176 a 191 para a escritutação de demonstrações 
contábeis financeiras"e arts. 224 e 225 para as situações de fusão, cisão ou incorporação - . -  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de União da Vitória - PR para o exer 
cicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato - 

E. por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (trés)vias.- 

Uniãø da Vitória, 02 de janeiro de 2004- 	 4• 

MRCIA REG 4 CIS RERIER 	LAUJ.O .JJÍÉ }IRN ER 
CA. 4.819.239 SI SC 	 -CtiJR-492 ff22 SSP SC 
CPF 392.515.359-49 	 PF 415,857.479-04 

TESTEMUNHAS 

Ã8M14R_EN HELG KIRSCHNER 	O H4RA RiR 
RG 1.458.027-6 SSP SC 	 RqI8R 1.790.439 SSP SC 
CPF 682.907.649-87 	 / ÇF 820.445.899-15 

Contrato elaborado pela Técnica de Contabilidade LiNDA NIER 1EORBACZ COAS, 
portadora do RG 651.481 - SSP PR, CPF n° 813 - 680.549-00 registrada no CRC PR sob n° 
009323/0-8.- 

DO ~N 	 JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
ESCRITOR'O REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA 
CERTiRCOOEGJTROEM; 14í2/2005 

. ...s , 
 

~~RO. 2 0 050488112   

21 C13C1 ~ t5 
(' 	

. 	
Protocolo: 05(048811.2 

1' 	 ' ""° 	 MARIA THEREZA LOPES $A4AO 
SWRET.R'A0ZRAi. 

DA 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA 

CNPJ/MF N.° 01.572.96410001-77 
NIRE 412.0361562-3 

folha 1 de 6 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) LAURO JOSE HERNER, brasileiro, casado com Comunhão parcial de Bens, 
nascido em 0610311961, natural de União da Vitória, PR, médico, inscrito no 
CPF/MF sob n 2  415.857.479-04, Portador da Carteira de Identidade RG n°. 1/R-
492.022 1.1. - SC, expedida em 04/0211985, residente e domiciliado na Rua 
Coronel Belarmino, 547, Apto 401, Centro, Porto União-SC, CEP 89400-000. 

2) MARCIA REGINA COAS HERNER, brasileira, casada com Comunhão parcial 
de bens, nascida em 16104/1961, natural de União da Vitória, Pr, empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n 2  392.515.359-49, Portadora da Carteira de Identidade 
RG n°. 18R-861768 - II. SC , residente e domiciliada na Rua Coronel Belarmino, 
547, Apto 401, Centro, Porto União-SC, CEP 89400-000. 

Unicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER 
LTDA, com sede na Rua Or. Cruz Machado, 468, Centro, União da Vitória -PR, 
CEP 84600-000, e inscrita no CNPJIMF sob n2 01.572.96410001-77, registrada 
na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0361562-3 em 05/12/1996 e última 
alteração contratual sob o n° 20050488112 em data de 1410212005, resolvem 
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO NUMERO DA IDENTIDADE DE SÓCIO: A sócia Marcia 
Regina Coas Herner. acima qualificada, o número de sua Identidade Civil n° 18R- 
961768 - 1.1. - SC, foi cancelada, pelo motivo de ser emitida em duplicidade, tendo x 

como novo Registro Geral n° 4.819.239, 1.1. - SC, expedida em 2110312001. 

1 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de: Serviços Médicos de Cardiologia N  
Clínica Médica, a partir desta data a ter o seguinte objeto: (8630-5103) Atividade\ 
médica ambulatorial restrita a consultas, (8630-5102) Atividade Médica 
Ambulatorial, com recursos para realização de exames complementares. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralízação do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.40612002. 
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CLÁUSULA QUINTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas 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. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a LAURO JOSE HERNER e 
MARCIA REGINA COAS HERNER, com os poderes e atribuições de gerir e 
administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e 
extra 	judicialmente, 	perante 	órgãos 	públicos, 	instituições 	financeiras, 	entidades 
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à 
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
§ 1.0 É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.0- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, 	procuradores 	para 	período determinado, 	devendo o 	instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de '- 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 9 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n. °  10.40612002. 

lv 
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CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores 
declaram, sob as penas da lei, 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 e que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena 
vede o exercício da administração da sociedade empresária. 

CLÁUSULA NONA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de União da Vitória-Pr, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou 
venha ser. 

CLAUSULA DECIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem 
por este instrumento, os sócios consolidar o contrato social. 

CONSOLIDAÇÃO 
"CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA" 

CNPJ/MF: 01.572.96410001 -77 
NIRE: 412.0361562-3 

1) LAURO JOSE HERNER, brasileiro, casado com Comunhão Parcial de 
Bens, nascido em 0610311961, natural de União da Vitória, PR, médico, 
inscrito no CPF/MF sob n 2  415.857.479-04, Portador da Carteira de 
Identidade RG n°. 1/R-492.022 1.1. - SC, expedida em 0410211985, residente e 
domiciliado na Rua Coronel Belarmino, 547, Apto 401, Centro, Porto União, 
CEP 89400-000. 

2) MARCIA REGINA COAS HERNER, brasileira, casada com Comunhão 
parcial de bens, nascida em 1610411961, natural de União da Vitória, Pr, 
empresária, inscrita no CPF/MF sob n 2  392.515.359-49, Portadora da 
Carteira de Identidade RG n°. 4.819.239— 1.1. - PR, expedida em 2110312001, 
residente e domiciliada na Rua Coronel Belarmino, 547, Apto 401, Centro, 
Porto União, CEP 89400-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
raça sob o nome de CLINICA MEDICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE 
HERNER LTDA, com sede na Rua Dr. Cruz Machado, 468, Centro, União da 
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Vitória -PR, CEP 84600-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n2 01.572.964/0001-
77, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0361562-3 em 
05112/1996 e última alteração contratual sob o n°20050488112 em data de 
14102/2005. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade 
gira sob o nome empresarial de CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER 
LTDA e tem sede na Rua Dr. Cruz Machado, 468, Centro, União da Vitoria -PR, CEP 
84600-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 0111211996 em seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado, 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração 
no ramo de: (8630-5/03) Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e (8630- x 
5102) Atividade Médica Ambulatorial, com recursos para realização de exames 
complementares. 

' 1 
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 25.000,00 (vinte e , ' O 
cinco mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital rio valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda 
corrente do Pais. oelos sócios e distribuídas da seauinte forma: 

SÓCIOS: % QUOTAS VALOR R$ 
LAURO JOSE HERNER 95,00 23.750 23.750,00 
MARCIA REGINA COAS HERNER 5,00 1.250 1.250,00 
TOTAL 	- 100,00 25.000 25.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.40612002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas 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. 
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Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a LAURO JOSE HERNER e 
MARCIA REGINA COAS HERNER, com os poderes e atribuições de gerir e 
administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à 
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
§ 1.°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.1- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições A 

regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício 
social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.° 10.40612002. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REPONSABILIDADE: A responsabilidade clínica 
perante o Conselho Regional de Medicina fica a cargo do sócio LAURO JOSE 
HERNER, devidamente registrado no respectivos órgão sob o n° CRM 9642/PR. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
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 será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
administradores declaram, sob as penas da lei, 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 e que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena 
vede o exercício da administração da sociedade empresária. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de União da 
Vitória-Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado 
que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em uma 
única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

União da Vitória -PR, 22 de agosto de 2017.- 
	 1i 
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MARÇIA REGINA SOAS HERNER 

I 
CLÍNICA DO CORAÇÃO DR LAVRO JOSÉ HERNER LTDA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO DE ABERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CLINICA DO CORACAO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 
CLINICA DO CORACAO DR. LAURO 	 EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorlal restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

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

LOGRADOURO 	 ÚMERO 	COMPLEMENTO 

R DR. CRUZ MACHADO 	F468 

CEP 	 f  BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

84.600-010 	 ICENTRO 	 UNIAO DA VITORIA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 
(0042) 0523 -3130 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 27/08/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CLINICA DO CORACAO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da 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 está condicionada à 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 2/1012014. 
Emitida às 14:16:23 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/10/2021...,-' 
Código de controle da certidão: B7EC.A65A.DOBD.3107 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

.$ 	 Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N °  024006694-92 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.572.96410001-77 
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 2010812021 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (2210412021 14:18:32) 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

"1! ' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Mrrn / 	 r-'iI 

Data: 2010512021 1 5h33min 

Número 	Validade r 5752 Ti
9I06I20J 

CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA - EPP CNPJ: 01572964000177 

Âvin 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

F
Comprovação Junto à 	Finalidade  

Mnswiem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

•IIot.IIyaJ 

Contribuinte: 27745 - CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA - EPP 
Endereço: Rua CRUZ MACHADO, 468 - Bairro Centro - CEP 84.600-1 75 

R_Sk 
C.éu-lirin rl (rnfrnI 

- 

CWDAKZEYMSUTFOLI 

- A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
	151-91 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ 

União da Vitória (PR), 20 de Maio de 2021 

Rua Or. Cruz Machado, 205 - Centro 
União da Vitória (PR) - CEP: 84605575- Fone:4235211200 

Página 1 de 



1410512021 	 Consulta Regularidade do Empregador 	

000101 

Voltar 	imprimir 

CAj IÁX'wA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01.572.964/0001-77 

Razão Social:CUNICA DO CORACAO DR LAURO JOSE HERNER LTDA 

Endereço: 	RUA CRUZ MACHADO 468 / CENTRO / UNIAO DA VITORIA / PR / 84600- 
010 

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021 - 

Certificação Número: 2021041002595063124384 

Informação obtida em 14/05/2021 10:28:39 

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

ma 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageslimpressao.jsf  



Página 1 de 1 

000102 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLINICA DO CORACAO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 01.572.964/0001-77 
Certidão no : 13223870/2021 
Expedição: 22/04/2021, às 14:13:51 
Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 	' 

Certifica-se que CLINICA DO CORACAO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 01.572.964/0001-77, 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 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 constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou enÇ )  
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. 

go.~'ç" 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ 
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS 

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR 
R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho 
União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone: 42 3523 1431 
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada 

000103 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: 
Distribuição Cível (adendo 1 C do CNCGJ-PR) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias 
e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro 
para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta 
comarca, neles nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e 
Extrajudicial contra: CLINICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSE HERNER LTDA, 
CNPJ 01.572.96410001-77. 

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam. 

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação: 
Distribuição Criminal ( adendo 2C do CNCGJ.PR) 
Distribuição de Família Infância e Juventude (adendo 5 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo 14 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do 
CNCGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e 
Juventude, família e anexos)Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-PR) 
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCGJ-PR) 

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de 
União da Vitória, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de abril de Dois Mil e Vinte e 
Um. 

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino. 

União da Vitória, 27 de abril de 2021. 

Luciane Hoepfner 
Distribuidora Judicial Designada 

Cota: 155,10vrcs. 

LeÉ- 
uni* - d5  

OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇA() 
Cur;do ao Oficio u, Contador. Partidor. 
Avaliador e Depositário Público da 
Comarca do União da Vitória - PR 

Luciane Hoepfner 
Portaria no 02812012 

Distribuidora Judicial Designada 

Página 1 de 1 
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude. 



C NJ ES Cadastro Nacional de 

1 Estabelecimento de Saúde 

Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria de Atenção á Saúde (SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRÃC) 
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSI) 

Ficha de Estabelecimento Identificação 	 Data: 2710412021 

CNES: 2568772 	Nome Fantasia: CLINICA DO CORACAO 	 CNPJ: 01.572.96410001-77 

Nome Empresarial: CLINICA DO CORACAO DR LAURO JOSE HERNER Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS 	000104 
Logradouro: DR CRUZ MACHADO 	 Número: 468 	Complemento: - 

Bairro: CENTRO 	 Município: 412820 - UNIAO DA VITORIA 	UF:PR 

CEP: 84600-175 	 Telefone: (42) 3523-3130 	Dependência: INDIVIDUAL 	 Reg de Saúde: 06 

Tipo de Estabelecimento: POLICLINICA 	 Subtipo: - 	 Gestão: DUPLA 

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: 	LAURO JOSE HERNER 

Cadastrado em: 2410612003 	 Atualização na base local: 2011012020 
	

Última atualização Nacional: 2210412021 

Horário de Funcionamento: 

Dia semana Horário 

SEGUNDA-FEIRA 08:30 às 17:30 

TERÇA-FEIRA 08:30 às 17:30 

QUARTA-FEIRA 08:30 ás 17:30 

QUINTA-FEIRA 08:30 às 17:30 

SEXTA-FEIRA 08:30 às 17:30 

Data desativação: - 	 Motivo desativação: -- 

51 ®r  

L 
Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br ). 	Pag. 1 



000105 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ 

Certificado de Especialista 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, de acordo com a resolução 
vigente, certifica que registrou, em 11/12/1995, no livro n°. 13, RQE n°. 6165, folha no. 

6165, a qualificação do médico(a), 

LAURO JOSE HERNER, CRM no . 9642, 

na especialidade de 

CARDIOLOGIA 

Chave de validação 	0911e9eadOccfc9a1cc22c104a5df4c816394a18 

Emitida eletronicamente via internet em 11/01/2019 

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

III' 
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000107 
LISTAGEM DE APARELHOS E EXAMES REALIZADOS 

. 01 UN - ULTRASSOM SIEMENS ACUSON S2000 
Ecocardiodoppler Transtorácico (40.90.11.06) 

Ecocardiodoppler de Carótidas e Vertebrais (40.90.13.60) 
Ecocardiodoppler com Análise do Sincronismo Cardíaco (40.90.16.29) 

Ecocardiodoppler Transtorácico com Strain Bidimensional (40.90.18.07) 
Speckle Tracking ou STE 

.01 UN - ESTEIRA CENTURION MICROMED 
Ergoespirometria (40.10.10.61) 

Teste de Esforço (40.10.10.37) 

Tilt Table Test (20.10.20.70) 

.02 UN - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL WINCARDIO MICROMED 
ECG CONVENCIONAL DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES (40.10.10.10) 

• 14 UN - MICROLIFE - APARELHO DE MONITORIZAÇÃO RESIDENCIAL DE PRESSÃO ARTERIAL 
MRPA (20.10.20.38) - código por aproximação. 

• 02 UN - DYNA MAPA - APARELHO DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 
MAPA 24H (20.10.20.38) 

• 05 UN - HOLTER DIGITAL CARDIO SISTEMAS 
HOLTER 24H (20.10.20.20) 

• 04 UN - POLIGRAFIA RESMED 
POLIGRAFIA DOMICILIAR (40.10.35.28) código por aproximação. 

LE 



CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 
UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 

(42) 3523-3130 E-mail: faturecIinicadocoracaogmaiI.com  

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER - LTDA inscrita 
no CNPJ N° 01.572.96410001-77 sediada na rua Dr. Cruz Machado, n° 468 - 
centro na cidade União da Vitória - Paraná, por intermédio de seu 
representante legal, a Sra. MÁRCIA REGINA COAS HERNER portadora da 
Carteira de Identidade n° 4819239 SC e do CPF n° 392.515.359-49 DECLARA 
sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7 
Oda Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

União da Vitória - PR, em 27 de Maio de 2021 

MÁRCIA REGINA CÔAS H RNER 
CPF: 392.515.359-49 

RG: 4819239 SC 

1 101.572.96410001.771  

CLÍNICA DO CORAÇÃO 
DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 

R. DR. CRUZ MACHADO, N 468 
CENTRO - CEP 84600-010 mj 

UN1AO DA VITORIA - PR 

Q1 
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CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 
UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 

42 3523-3130 E-mail: faturecIinicadocoracao(qmaiI.com  

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI IMPEDIMENTO 
Edital de Credenciamento n° 007/2021 

Eu MÁRCIA REGINA CÔAS HERNER portadora da Cédula de 
Identidade RG n° 4819239 SC e inscrito no CPF n° 392.515.359-49 
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou servidor público municipal de 
Cruz Machado/PR e não possuo qualquer impedimento legal em contratar com 
o Município de Cruz Machado. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

União da Vitória - PR, em 27 de Maio de 2021 

MARCIA REGINA COAS HERNER fe)~_ 
kLC,.L 

CPF: 392.515.359-49 
RG: 4819239 SC 

1ç~ 
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CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 
UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 

(42) 3523-3130 E-mail: faturecIinicadocoracaogmaiI.com  

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 00712021 

NOME: CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

ENDEREÇO 

RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO. UNIÃO DA VITÓRIA - PR 
CEP: 84600-175 

TELEFONES: (42) 3523-3130 

ESPECIALIDADE 

ITEM ESPECIALIDADE VALOR DO SERVIÇO 

CONSULTA CARDIOLOGIA R$ 175,00 

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 
Banco: AGENCIA 0217-8 
CC: 08292-9 

loitckcKccc 	E7&ttcÁ4 
CLINICA CORAÇÃO 	( 

DR. LAURO J4$É HERI'JER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

h 
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CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 
CNPJ: 01.572.96410001-77 

RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 
UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 

(42) 3523-3130 E-mail: faturecIinicadocoracaogmaiI.com  

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
Edital de Credenciamento n° 007/2021 

Eu, MARCIA REGINA COAS HERNER, portadora da Cédula de 
Identidade RG n° 4819239 SC e inscrito no CPF n° 392.515.359-49, declaro 
que: 

- Estou ciente de que o meu possível credenciamento não gera direito 
subjetivo à minha efetiva contratação pela Secretaria de Saúde de Cruz 
machado /PR; 

- Conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente edital, 
bem como me responsabilizo por todas as informações contidas no projeto, 
caso venha a ser contratado, após apresentar a documentação exigida no 
EDITAL. 

- Estou ciente de que, caso venha ser contratado, os pagamentos 
sofrerão os descontos previstos em lei. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

União da Vitória - PR, em 27 de Maio de 2021 

MÁRCIA REGINA CÔAS HERNER 
CPF: 392.515.359-49 

RG: 4819239 SC 
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CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 

CNPJ: 01.572.96410001-77 
RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 
(42) 3523-3130 E-mail: faturecIinicadocoracaogmail.com  

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER - LTDA inscrita 
no CNPJ N° 01.572.96410001-77 sediada na rua Dr. Cruz Machado, n° 468 - 
centro na cidade União da Vitória - Paraná, por intermédio de seu 
representante legal, a Sra MÁRCIA REGINA COAS HERNER portadora da 
Carteira de Identidade n°4819239 SC e do CPF n° 392.515.359-49 DECLARA 
sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou 
servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 
2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os 
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na 
imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos, se o documento é particular. 

União da Vitória - PR, em 27 de Maio de 2021 

MÁRCIA REGINACÔAS HERNER 
CPF: 392.515.359-49 

RG: 4819239 SC 
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CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER LTDA 

CNPJ: 01.572.96410001-77 
RUA DR. CRUZ MACHADO, N° 468 - CENTRO 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR. 
(42) 3523-3130 E-mail: fatureclinicadocoracaogmail.com  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR. 

A Licitante CLÍNICA DO CORAÇÃO DR. LAURO JOSÉ HERNER 
LTDA, inscrita sob o CNPJ: 01 .572.964/0001-77 (qualificação) abaixo firmada, 
DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de solicitante de 
cadastramento de, objetivando credenciamento de pessoas jurídicas para a 
prestação de serviços de consultas em diversas especialidades médicas, 
para suprir a demanda da Secretaria de Saúde, sendo consulta 
cardiológica, neurologia, infectologia, reumatologista, consulta vascular, 
oftalmológica, urologia, hematologia e nefrologia, conforme detalhados no 
anexo 1, nos termos do Chamamento Público n°. 007/2021, que não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 
de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

União da Vitória - PR, em 27 de Maio de 2021 
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