
19/07/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: LAR DOS VELHINHOS DE UBIRATA 
CNPJ: 77.242.386/0001-72

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 2/10/2014. 
Emitida às 14:54:06 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2022.
Código de controle da certidão: 4545.45F0.A6C5.11C2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MEDENGE - CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LAR DOS VELHINHOS DE UBIRATA estabelecida na Av Joao Medeiros 2250, no município de 
Ubiratã, estado do Paraná, Inscrita no CNPJ sob n°77.242.386/0001-72 denominada CONTRATANTE 
e MEDENGE -  CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, estabelecida a 
Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1551, sala 10, edifício central no município de Ubiratã, Estado do 
Paraná, Inscrita no CNPJ sob n° 13.031.310/0001-15 doravante denominada CONTRATADA, firmam 
o presente contrato de prestação de serviços na elaboração do PCMSO (Programa de Controle Medico 
de Saúde Ocupacional) e o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços em segurança no trabalho;
a) Elaboração do PCMSO (Programa de Controle Medico de saúde ocupacional)
b) Elaboração do PPRA (Programam de Prevenção de Riscos Ambientais)

CLÁUSULA SEGUNDA -  INFORMAÇÕES

Parágrafo primeiro: A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA, o quadro funcional 
completo, delimitando os funcionários e detalhando a data de nascimento, admissão, cargo e área de 
atuação, atividades realizadas além de colocar a disposição da CONTRATADA para esclarecimento 
de dúvidas, interlocutor que deverá canalizar toda as informações necessária ao bom andamento dos 
trabalhos.

Parágrafo segundo: A CONTRATANTE deverá observar e avisar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, toda e qualquer admissão, mudança função, 
afastamento igual ou superior a 30 (trinta) dias e as demissões ocorridas no decorrer do contrato.

Parágrafo terceiro:_Não faz parte deste contrato os serviços de avaliações quantitativas dos riscos 
ocupacionais, treinamentos ou cursos, ordens de serviço, mapa de risco, relatório anual, PPP e outros 
programas ou laudos relacionados à segurança e saúde do trabalho.

Parágrafo quarto: Referente à implementação dos programas PPRA e PCMSO fica sob 
responsabilidade da empresa contratante a executar e desenvolver as ações determinadas nos 
programas. A clínica Medenge o técnico de segurança e o médico do trabalho não são responsáveis 
pela não implementação dos programas. As informações contida no PPRA e PCMSO foram extraídas 
in loco na empresa e em documentos de escritório do cliente e com avaliações quantitativa e 
qualitativa.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Parágrafo primeiro: Para a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -  
PCMSO será cobrado o valor por funcionário de R$19,10 (Dezenove reais e dez centavos) , para 
elaboração do PPRA -  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais será cobrado o valor mensal de 
R$50,00 (Cinquenta reais) A realização de consultas, admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, 
demissionais e .exames conforme descrito no PCMSO para cada função , se realizada pela clínica 
Medenge receberá os valores estabelecidos por exame conforme Anexo I.
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Parágrafo segundo: Os valores contratados serão reajustados anualmente por livre negociação entre 
as partes, levando em consideração a tabela de grau de risco de cada atividade e observando os 
reajustes dos laboratórios, clínicas, exames, médicos.

Parágrafo terceiro: A CONTRATANTE devera avisar a CONTRATADA com antecedência mínima 
de 04 (quatro) horas quando houver cancelamento de consultas agendadas, caso contrário será cobrado 
uma multa de R$ 40,00 (quarenta reais) por consulta.

Parágrafo quarto: No decorrer deste, se houver reajuste de exames (tabela em anexo, cláusula 
terceira), por parte das clinicas e parceiros, o valor ora aqui contratado será reajustado, podendo ser 
feito um aditivo de contrato para atualizar os acréscimos.

Parágrafo quinto: Cabe a CONTRATADA escolher os mecanismos de cobrança (boleto bancário, 
cheque, depósito, etc.)

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES

Não haverá vínculo empregatício entre CONTRATADA e a CONTRATANTE 

CLÁUSULA QUINTA -  PRAZO

Parágrafo primeiro: O prazo para realização dos serviços, ora contratados inicia-se dia 08/03/2021 e 
seu término previsto para 07/03/2022 Não havendo manifestações contrárias de nenhuma das partes, o 
contrato será prorrogado automaticamente, podendo as partes rescindi-lo em qualquer data, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias e ainda pela inadimplência da CONTRATANTE, após notificação por 
escrito, da CONTRATADA.

Parágrafo segundo: Na rescisão contratual por parte da contratante ocorrida antes do término da 
vigência do contrato, será cobrado o valor proporcional dos documentos entregues (PPRA e PCMSO) 
utilizando como referencia a data da rescisão e a data de vencimento do presente contrato.

Paragrafo terceiro: O prazo para entrega dos documentos impressos (PPRA e PCMSO) pela 
CONTRATADA será de 90 dias a contar da data de assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA- EXTRAVIO
Referente ao extravio dos documentos (PPRA e PCMSO) na solicitação da 2a será cobrada uma taxa 
de R$ 200,00.

CLÁUSULA SÉTIMA- FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Ubiratã, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas e ou 
questões que possam surgir do presente contrato.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor. 

Ubiratã-PR 0 1 -Junho de 2021. /)
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Lar Dos Velhinhos De Ubiratã. /Medenge -  Clrhica Médica e Segurança no
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Anexo 1
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Tabela de valores para realização de consultas ocupacionais e exames complementares na Clínica 
Medenge.

DESCRIÇÃO VALOR

Consulta (Admissional, Retomo ao Trabalho, M. de Função Demissional, 
Periodico)

50.00

Hepatite B Anti HBS 45.00

Hepatite C 45.00

Hemograma Completo 20.00

Rx Coluna Lombar 90.00

Coprocultura 30.00

Parasitológico de Fezes 25.00
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