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Comprovante de lnscrição e dê Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pêssoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie.junt o
RFB a sua atualização €dasÍal

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRrÇÁo
09.509.608/0001-'t 0
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSCRTÇÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERÍURA
2st04t2008

NOME EMPRESAR AL

T F G SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

TiÍuLo oo ESTABELECTMENTo (NoME DE FANTASTA)

CIRULOGICA TAPAJOS

c E DESCR DA ATIVIOAO€ ECON

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos real ode imentos cirú icos

cÔolco E DEScRtÇÁo DAs aTtvtoÂoES EcoNÔMrcas SEcuNoÀRrAs
86.30-5{3 - Atividadê médicâ ambulatorial rêstdta a consultas

LOGRÀDOURO

AV BARJONAS DE MIRANOA
NÚMERO

441
COMPLEMENÍO

CEP

68.040-525
SAIRRO/OISTRITO

ALDEIA
lr,4UN CIPIO

SANTAREM PA

ENO€REÇO ELE NICO

ahoo.com.br
TELEFONE
(93) 9122-0028

ENÍE FEDERâTryO RESPON

srruÂÇÀo caDASrRÂL
ATIVA

MoTIvo oE slÍuaÇÃo CaDASTRÂL

srÍuaÇÀo ESPEcTAL oAÍA DA stÍuAÇÀo ESPEcTAL

Aprovado pela lnskuÉo Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 29/06/20'17 às í6:29:43 (data e hora de Brasília). Páaina.'l11

O Copyright Receita Federal do Brasil - 2910612017
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscríção: 09s09608/ooo1-10
RAZãO SOCiAI:T F G SERVICOS MEDICOS LÍDA ME

Endereço: AV ALTAMIRA 91 / PRAINHA / SANTAREM / PA / 68005-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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.

validadê: t5/O6l21l7 a t4/07/2017

certif icação N úmero: 20 1 706 1 503070 67 627 l23o

Informação obtida em ?9/0612017, às 08:37:00.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 2910612017
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14t06t2017

MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEOERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T F G SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
CNPJ: 09.509.608/000í-í0

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:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 15'l da Lei ns 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Codigo Tíbutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão iudicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não conslam inscriçõ€s em Dívida Ativa da Uniáo na Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento lem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à siluação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. '1'l da Lei ns 8.212, de 24 de iulho de '1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www. receita.faz enda.gov.bP ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de OZ10|2O14
Emitida às 17:44:56 do dia 1410612017 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 111122017 .

Código de controle da certidão: DA61.O391. D45B.C20C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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#1p
Prefeitura MuniõiPal de Santarém

Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças

Av. Dr. Anysio Chaves, 853 - Aeropo rto Velho CEP ô8.030-290 Santarém - Pará

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome EmpTesaTiâI: T F G SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

Insc Municipal: 5.4.35077

CNPJ: 09.509.608/0001-10

ENdETEçO: A\TN BARJONAS DE MIRANDA 44I . ALDEIA

Certidão Númerot 23120

Emitidâ em: 12 de Junho de 2017, às 14:12:15

Válida até: l0 de Setembro de 2017

Código de Autenticidade: P3T3.T5U6.746,CP88

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE

Atenção: Qualquer rasura invalidará esle documento
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Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apurados, é Certificado que não constam pendências

"* ,áu no.", relativas à tributos administrados pela Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças

(SEMGOF) e inscrições na Dívida Ativa do municipio, junto à Procuradoria Fiscal do Município.

A presente certidão, emitida nos termos do Decreto Número 382, de 08 de outubro de 2009' somente

prôduzirá efeitos com a confirmação de sua autenticidade, pela internet, no endereço eletrônico

www.santarem.pa. gov.br.



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRJABALHISTÀS

NoMe: T E G SERVICOS MÊDICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.509.608/0001-10
Certidào n" : 125908882/2011
Expedição: ).4 / A3 / 2071, às 16:01:01
Validade: 09/A9/2A11 - 180 (centc e orLenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que T E c SERVICOS MEDICoS LrDÀ - ME (MATRIZ E FILIÀfS),
ínscrito(a) no CNPJ sob o no 09.509.608/0001-10, NÁO CONS!À do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certldão emitida com base no art. 642-A da Consol-idaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no f2.A40, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa no L47A/2011 do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual_izados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão,
No caso de pessoa juridica, a CerLidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeLêcimentosf agências ou fiLiais.
A ace j-tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst.jus.br) ,

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÃO
Do Banco

IMPORTAIiITE
Nacional de Devedores

neces sários à identificaÇão das pessoas naturais e j uridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabatho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judlciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i de n c i á r i- o s , a honorár i os, a custas, a
emolumentos ou a recolh.l-mentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minister.io pú
Trabal-ho ou Comissão de Conciliação prévia.

Trabalhistas constam os dados
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https:/iapp.sefa.pa. gov.biemissao-certidao/emitiúertidao-actior

SERVIÇO GRATUITO

*6
tr..iJ:a

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRITARIA DE ESTADO DA FAZENDA

0r--

CERTIDAO \EGATI\i{ DE NATLREZA \ÃO TRIBLT RIA

Nome: T F G SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNP.I: 09.509.608/000 I - I 0

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que r-ierem a ser apuradas, e

certificado que NÃO CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome,

relativamente aos debitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de

natureza nào tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.u 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da lnstrução Normativa n.'0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a

confirmagão de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva

de Estado da Fazenda no endereço eletrônico wwiv, sefa.pa.gov.br.

Emitida às: l6:03: l5 do dia 1410312017

Válida até: 1010912017

Número da Certidão: 702017080131406-8

Código de Controle de Autenticidade: FD4B4E6D.692E08E3.01555381.D5F40B46

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9o da Instrução Normativa n.'0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por

meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo tenitório paraense

SERVIÇO GRATUITO
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SecretarÍa da Micro e Pequenâ Empresa

Sêcretaía de RacrorâIzáçpo e S mphficaçào

Dêpanâmento de Reorsko EmpÍesarial e lntegração

B'UCETT

SIMP LIFICADA DIGITAL

notlâ ê são vigentês na data de sua êxpodiçáo.CertaÍicamos qu6 as informaçôos abaixo

SERV]ÇoS MÉDICOS
cLlNrcAS MÉolcA EM GÉRALI

SERV ÇOS DE ÊNDOWPIA;
cLÍNrcA i,{ÉD

ALBERTO [,iARIANO G SMAO
175.640.772-M

NIRE: )«xxxx
EnderêÇo: XXXXXX

CNPJ: XXXXXX

176563075
§

CONTROLE: 25.799.317.1 13.04 CPF SOLICITANTE: 205.557.172-91 NIRE: 15201018856 Emitida 2310312017 9:09:28 - CERTIDÃO SIMPLI

CONFERE COM

ORIGINAL

EMPRFSA
Nome Emp.esarial TFG s E RVIÇOS.MÊ§ICOS li'IQAM€

NaturêzâJuridicâ: SOCIE

lnicio da ativrdade

2510412008

N R deE(

520

OBJETO SOCIAL

Endeíecoi
AV BARJONAS O

coONE L

DE EXAN'ES

PRÁzo DE DURAcÃoPORTECAPIIAL SOCIAL

do rnandalo

socl

XX

nistrador,r'rndCoParticipação R§

socro l

DI]TENTOS MIL REATS

Capitãl

R$ 200

DUZEN

E ADMINISTRADORES

, 18.000,00

Mrcloempresa
R9 200.000.00

OS

SOCiO »«Xx,/XXXX

X)«XXXXXX18.000,00

18.000,00FABIO LAMBERTINI TOZA
o72 125 0AA-29

SELVIO FERNAIIDO D

o54.329.102-25

m.o00 00 /ADMÍMSTRAOÔB XX/X}íXXXX

soc10 XíXXXXXXRoNALDo FARTAS GUTMARÃES . '

206 465 772-44

sócro / ADMTNISTRADoR xíxxxxxxMARCOS FRÁGA FORÍES
4a5.144.895-34

CARLOS ALBERTO SINII\A AU DF
758.866.502-53 i:

ULÍIMO stÍ

SOCIO

COM I I\,1 PED LI!,4 ENTO JU DICIAL
Data

o6to712015

Número rr'
24004444736

I

REGISTROATIVO

Evento

903. CO[,,IUNICACAO EXTRA.JUDICIAL
S16 - INDISPONIBILIDADE DE COTAS

FILIALíAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAcÃo oU FoRADELA

-"tt..l.
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18.000.00

XX/X)(/XXXX
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Certificamos quê as informaçóes abaixo

Endêreco:
AV BARJONAS D

Secretaría da Í\ricro e Pequena EmpÍesa

SecÍBlaÍia de Ràc'onalzaçáo e S mpliÍ.caÇão

Deparlamento de Registro Empresâ al e lntegrêção

CERTIDÃO §I

docuÍtotdoa

Marc€lo A. P Cebolão

' krrr:,:ia
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úrrla Co.ltôÍcial e são vigentes na data do sua expodiçáo
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coNTROLE: 25.799.317.1 13.04 CpF SOLTCTTANTE: 205.557.172-91 NIRE: ',]5201018856 Émilida:23103t2017 g:O9128 - CERTIDÃO SIiTPLIFICAOA

Nome Empresarial TFGSE

NaturezaJurídica: SOCIÉ
lnicio da atividade

25tO412008

NIRE(sed

1520

túARTANO

Observação

175.640.772 F 049.282.61BIR RÊLio44 E o

ZUMPANO

DIRETOR
GUSMÃO

CONFO
N".260/2

ADMINI

IN

"§f,§iil*
176563075
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ATENÇÃO: CERTIDÁO AUÍENTICADA.
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Protocolo:

CPF/CNPJ do Solicitantê:

NIRE

Data da Emissão:

Código dê controle:

't76563075

1520't 0í8856

2310312017

257993't71't 304

Certidão emitida por êsta iunta em 23103/2017 .

Para conÍerência do documento original, clique no botão Visualizar Arqüivamento

CONFERE COiJI

í)r. r, ' l- J
\Ê

irJ
tsr

http://reginj ucepa. pa.gov.br/regi n. paffELAVALIDAD OC S.aspx 1t1

/-).
't

\ v



TNSTRUMENTO PARTTCULAR DE pRtMEtRA ALTERAçÃO CONST|TUtÇÃ ODE

DE SOCIEDADE LIMITAOA, DEI.IOMINADA _ T. F. G, SER SME o
F,S

//

Fubrici

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social de Sociedade Limitada,
tendo de um lado, ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO. brasiterro
casado em Comunháo Parcial de Bens, nascido em Santarém pará em
30/03/ 1965,. médico, podador da Cédula de ldentidade sob o no 000621728/SSp-
PA e do CPF 175.640 7 72-04, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém
- Pa na Av. Altamira, no 91, bairro Prainha, CEP 68005-510./ MARCOS
FRAGA FORTES,'brasileiro, /casado em Comunhão Parcial de Bens, nascida em
Salvador Bahia em 31/03/1968, Ínédico, portadol da Cedula de ldentidade sob o
n " 8811/CRM-PA e do CPF 485 144.895-34/ residente e domrciliada nesta
cidade de Santarém - Pa na Av. Altamira, no 91, bairro Prainha, CEp 68005-510
e RONALDO FARIAS GUIMARÂES, brasileiro, casado em Comunhão parcial de
Bens. nasoda em Juruti Pará em 15.08. 1 965,. médico,' portador da Cédula de
ldentidade sob o n.o 5306/CRM-PA e do CPF 206.465.772-04, resrdente e
domiciliada nesta cidade de Santaré
bairro Prainha. CEP 68005-470

m - Pa na Av. Rosa Passos, no 3
'únicos sócios da firma que

30, Apto 03,
gira sob a

denominaçá o SoCiaI de T. F. G. SERVICOS MÉDICoS LTDA ME , éom registro na
JUCEPA sob o no 15201018856 em 25.042008,e CNPJ/MF sob o no
09 509 608/0001-10, situada na Av. Altamira, no 91 , Sala A Bairro Prainha.
Santarém/PA, CEP 68.005-510. résolvem de comum acordo alterar o Contrato
Socral de Constituição, mediante as cláusulas e condtÇôes a segurr:

CLAUSULA í.o - Retira-se da sociedade o sócio cotista RONALDO FARIAS
GUIMARÃES, cedendo e transferindo todos os seus direitos existentes sobre a
mesma aos sócios remanescentes ALBERTO MARIANO GUSMÃO
ToLENTINO e MARCOS FRAGA FORTES.

CLÁUSULA 2." O Capital Social que é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
drvidido em 30 000 (Trinta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real ) cada.
totalmente integralizado em moeda legal e corrente no País, permanece
inalterado. passando a sua composição a ser da seguinte forma

A)

Zt

O Sócio ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO, participa com R$
15.000,00 (Quinze mil reais), ou seja, í 5.000 (Quinze mil) cotas,
integralizado em moeda corrente do Pais.

8) O Sócio MARCOS FRAGA FORTES participa com R$ 15000,00
(Quinze mil reais), ou seja, 15.000 (Quinze mil) cotas, integralizado em

moeda corrente do País .

CLÁUSULA 3.O . A
denominação Social, ser
TOLENTINO e MARC

aÇão da Sociedade, bem como o uso da
pelos sócios ALBERTO MARIANO GUSMÃO

FORTES, com autofizaçáo para executar
namento da Sociedáde. A nenhum será

administr
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T. F. G. SERVICOS MÉDICOS LTDA ME,

permitido o uso ou emprego da denominaçáo Social na prestaçáo de fl
qualquer espécie estranhas aos interesses da Sociedade, sob pena d
responder civil e criminalmente pelos prejuizos decorrentes desta infração.

CLÁUSULA 4.o - o sócio retirante RONALDO FARIAS GUIMARÃES dá plena,
geral e irrevogável quitação a sociedade e individualmente a todos os sócios das
quotãs transferidas, nada mals tendo a participar ou reclamar sobre a mesma.

GLÁUSULA 5.o - Os administradores declaram sob as penas da lei gue não estão
impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal. ou por se encontrarem sob eíeitos dela, a pena que

vede. ainda que temporariamênte, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sístema financeiro nacional, contra as normas de

defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, a Íé pÚblica ou a
propriedade.

CLÁUSULA 6.0 - Continuam em vigor as demais cláusulas do ContÍato de
Constituição que náo foram alteradas por esse lnstrumento de Alteração
Contratual.

rém-Pa, 16 de fevereiro de 201 1

OLENTINO

a3 E RÊGl3ÍRO CIV I l-

E. por estarem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando os sócios em 03 (três) vias
de igual íorma e teor, com a cópia sendo destinada a arquivamento na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO PARAJUCEPA.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CON
DE SOCTEDADE LTMTTADA, qENOMTNADA - T. F. G. SERVI o

LTDA ME,

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social de Sociedade Limitada,
tendo de um lado, ALBERTO MARIANo GUSMÃO TOLENTINO, brasileiro,
casado em Comunhão Parcial de Bens, nascido em Santarém Pará em
30/03/1965, médico, portadoÍ da Cédula de ldentidade sob o no 000621728/SSP-
PA e do CPF 175.640.772-04, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém
- Pa na Av. Altamira, no 91, bairro Prainha, CEP 68010-510 e MARCOS
FRAGA FORTES, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, nascida em
Salvador Bahia em 3'l/03/1968, médico, portador da Cédula de ldentidade sob o
n.o 8811/CRM-PA e do CPF 485.144.895-34, residente e domiciliada nesta
cidade de Santarém - Pa na Av. Altamira, no 91 , bairro Prainha, CEP 680'10-510
unt cos sócios da firma que grra sob a denomrnaç ão social de T. F. G. SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA ME, com registro na JUCEPA sob o no 15201018856 em
25.A4.2008 e Alteração Contratual no 20000267488 de 01.04.2011e CNPJ/MF
sob o no 09.509.608/000'l-1 0, situada na Av. Altamira, no 91 , Sala A Bairro
Prainha, Santarém/PA, CEP 68.005-510, resolvem de comum acordo alterar o

Contrato Social de Constituição, mediante as cláusulas e condiçÕes a seguir:

CLÁUSULA 1.o - A sede da Sociedade passa a ser na Av. Barjonas de
Mrranda, n.o 441 , bairro Aldeia, CEP. 68040-525, Santarém-Pa

CLÁUSULA 2." - Entram na sociedade os sócios: RONALDO FARIAS
GUIMARAES, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de Bens, nascida em
Juruti - Pa em 15 08.1965, médico, portadôr da Cédula de ldentidade sob o n.o

5306/CRM-PA e do CPF n.o 206.465.772-04, residente e domiciliada nesta
cidade de Santarém - Pa na Av. Rosa Passos, no 330, Apto 03, bairro Prainha,
CEP 68005470; CARLOS ALBERTO SINIMBU DE CARVALHO, brasileiro,
solteiro, nascida em Belém - Pa em 11.12.1983, médico, portadoÍ da Cédula de
ldentidade sob o n.o 8751/CRM-PA e do CPF n.o 758.866.502-53, residente It

domiciliado nesta cidade de Santarém - Pa na Av. Tropical, no 665, bairro
Prainha, CEP 68010-420; FABIO LAMBERTINI TOZZI, brasileiro, solteiro,
nascido em Sáo Paulo - SP, em 23.03.1959, médico, portador da Cedula de

ldentidade sob o n.o 5230486/SSP-SP e do CPF n.o 072]25088-29, restdente e

domiciliada nesta cidade de Santarém - Pa na Av. Lago Verde, no 130, bairro

Alter do Cháo, CEP 68109-000; MOACIR BORELI TORMES' brasileiro, solteiro,

nascido em Bugre - RS, em 11.04.1950, médico, portador da Cedula de

ldentidade sob o n.o 1826/CRM-PA e do CPF n.o 049.282.612-91, residente e

domiciliada nesta cidade de Santarém - Pa na Rua Juvêncio Navano' Esq. O
Lobato, SN, bairro Alter do Chão, CEP 68109-000 e SELVIO FERNAND0 DOS

SANTOS, brasileiro, casado em comunhâo parcial de bens, nascido em Santarém

- Pa, em 20.11.1950, médico, portador da Cédula de ldentidade sob o n o

2006/CRM-PA e do cPF n.o 054.329.102-25, residente e domiciliada nesta cidade
cEP 68040-

Fls
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CLÁUSULA 3." O Capital Social que e de R$ 30.OO0,OO

dividido em 30.000 (Irinta mil) cotas no valor nominal de R$ 'l

totalmente integralizado em moeda legal e corrente no PaÍs,

3 rr.

í

200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200,000 (Duzentas mil) cotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real ) cada, sendo o aumento integralizado neste
ato em moeda legal e corrente no PaÍs, passando a sua composiçáo a ser da
seguinte forma.

A) O Sócio ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO, participa com R$
60.000,00 (Sessenta mil reais), ou seja, 60.000 (Sessenta mil) cotas,
integralizado em moeda corrente do País.

B) O Sócio MARCOS FRAGA FORTES participa com R$ 60.000,00 (Sessenta
mil reais), ou seja, 60.000 (Sessenta mil) cotas, integralizado em moeda
corrente do País

C) O Sócio RONALDO FARIAS GUIMARÁES participa com R$ í8.000,00
(Dezoito mil reais), ou seja, 18.000 (Dezoito mil) cotas, integralizado em
moeda corrente do País.

D) O Sócio CARLOS ALBERTO SINIBU DE CARVALHO participa com R$
18.000,00 (Dezoito mil reais), ou seja, 18.000 (Dezoito mil) cotas,
integralizado em moeda conente do PaÍs.

E) O Sócio FABIO LAMBERTINI TOZZI participa com R$ í8.000,00 (Dezoito
mil reais), ou seja, 18.000 (Dezoito mil) cotas, integralizado em moeda
corrente do PaÍs.

e 201
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F)

G) O Sócio SELVIO FERNANDO OOS SANTOS participa com R$ 18.000,00
(Dezoito mil reais), ou sêja, 18.000 (Dezoito mil) cotas, integralizado em

moeda corrente do País.

CLÁUSULA 3.0 - Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato de

constituição que náo foram alteradas por esse lnstrumento de Alteração

Contratual.

E, por estarem em pleno acordo em tudo qüanto neste instrumento particular foi

laviado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando os sócios em 03 (três) vias

de iguat fonãa e teor, com a cópia sendo destinada a arquivamento na JUNTA

GoüERCIAL DO ESTADO DO PARÁJUCEPA.

*

*^Ff.,V sa*aím-ea,t&í (,: /

Qo§

O Sócio MOACIR BORELI TORMES participa com RS 18.000,00 (Dezoito
mil reaís), ou seja, 18.000 (Dezoito mil) cotas, integralizado em moeda
corrente do País.

cada,
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Pelo pÍesonte instrumento parlicular de Conkato Social de Sociodade Limitada,
tondo d€ um lado, ALBERÍO iJiARIANO GUSMÃO TOLENTINO, brasileiro,
casado em Comunhâo Parcial de Bens,,nascido em Sentarém Pará €m
30/03/19ti5,'médico, portador da Cédula de ldentidade sob o no 000621728/S§P-
PA e do CPF 175.640.77244, rêsidente e domiciliado nesta ddade de Santarêm
- Pa na Av. Allamlra, no 91, bairro Prainha, CEP 68005-510, MARCOS
FRAGA FORTES, brasileiro, câssdo em Comunhâo Parclal deFens, nascida em
Salvador Bahia €m 31/03/19ô8, médico, poriador da Cédula/e ldentidade sob o
n.' 8811/CRM-PA e do CPF 485.144.895-34, resident/e domiciliada nesta
cidade de Santarém - Pa na Av. Altamire, no 9'1, bairro Prainha, CEP 68005-510
e RONALDO FARIAS GUIMARÃES, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de
Bensí nascida em Juruti Pârá em 15.08.1965, médico, portador da Cédula de
ldentidade sob o n.o 5306iCRM-PA e do CPF 206.465.772-04, residente ê
domiciliade nestã cidad€ de Santarém - Pa na Av. Rosa Passos, n" 330, Apto 03,
bairro Pralnha, CEP 68005-470, tem iustos e acertados enlre si a constituiÉo
de uma Sociedade Limitada, que será íegidâ pelas cláusulas e condi@es
seguintes:

CLÁUSULA 1.' .
E ". A expÍessáo fantasia será 'CIRULOGICA_-

TAPAJ S" e terá sede e domicilio na Av. Altamirâ, no 91, Sala A, bairro Prainha,
CEP 68005-510 na cidade de Santarém - Pa.

CúUSULA 2.' - O Capital Soclal é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
dividido em 30.000 {Trinta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real ) cüda,
sondo inlêgralizado nest€ ato em moeda legãl e corrente no PaÍs.

A) o Sóclo ALSERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTIND, participa com R$
10.000,00 (Dez mil reais), ou seja, í0.000 (Dez mil) cotas, intBgralizado
neste ato em moêdâ corrente do PaÍs .

TNSTRUMENTO PARTTCULAR OE CONSTITUIçÃO DE SOCTEDADE
L|MTTADA, DENOÍ$|NADA - t F. G. SERVTCOS itÉDtCOS LTDA.

B) O Sóclo MARCOS FRAGA FORTES participa com R$"10.000,00 (Dez mil

reais), ou sêra, 10.000 (Dez mil)cotas, sendo integÍalizado - neste alo em
moeda corrênte do País.

C) o Sóclo RONALoo FARIAS GUTMARÃES participa com R$ 10 000,00
(Dêz mil reais), ou seia, 10.000 (Dez mil) cotas, sondo integralizado neste alo
em moeda corrente do Pais.

cúusul-A 3.' - O obietivo social da Sociedade será:

- Servigos Módlcos de Clrurglas Geral, UÍologiss e Oncológica§.
- Clinica Módicâ em Gor.l.
. Servisos de Endorcopia.
- Clínica Módica Ambulatorial com Rocuruoa
Complementarss.

ro§ /

a

ds Exames 6

xReallzaç

tt*lt'S"i:t*

T

A Sociedade girará sob o nóme empresarial de "T. F.

(
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CLÁUSULA 4.o - A sociedad€ iniciará suas atividades na

de seu registÍo nâ Junta Comercial do Pará - JUCEPA, e s

indelerminado.

n

data do aÍquivãmhto..-
eu prazo de duraçào ê

o

cLÁusuLA 5.o - As cotas da .sociedade sâo indivislveis e náo poderâo seÍ

cedides ou transferidas aem gxpr€gso consentimento do outÍo sócio, cabendo em

igualdaoe de conôições ê Preço, o direito de preferência paÍa sua aquisiçâo se

pistas à venda,, fóÍmalizandó, se rêaliza ce§são delas, a alteraçâo contratual

pertinenle.

cLÁusuLA 6.o - A responsabilidade de cadâ sócio é restritâ ao valoÍ de suas

"J".. ,"a todos respondLm solidariamênle pela integralizaçáo do capital social.

CLÁUSULA 7." - A administÍação da Sociedade, bem como o uso da

ã"norninaao Social, será u*át"iãà pàro. sóc'oi1!-qF:!!ro MARIANo GUsMÃo

TOLENTINO, MARCOS TNÀS'ÉõNTES E RONALDO FARIAS GUIMARÀES,

com autorização para executar normas adequadas ao perfeito funcionamento da

Sociedade. A nenhum §êrá permitido o uso ou emprego da denominaçáo Social

n, 
-prl"taçao 

de Íianças de qualquer espécie estranhas aos interesses da

Sã..,'"J"0", 
-"oO 

pena.do infratoi responder civil o criminalmente pelos preiuízos

decorrentes desta infíaçâo.

CLÁUSULA 8.o - Ao téÍmino de cada exercÍclo social' em 3'Í de dezêmbÍo' o

administíJdor prestará contas iustificadas de sua administraçâo' procedendo.a

ãÉOàt"çio do inventário, do uatanço patrimonial e balanço de .resultado
econômico, cabendo aos sócios, na 

-proporção 
de suas quotas os Iucros ou

oerdas aourados. Nos quatro meses segúinte§ ao término do êxercicio social' os

ãã;,ã Jãt-iô;.rão iõúrà-ãr contas s dãsignarao administrador(ês) quando fôr o

OU

CLÁUSULA 10.' A sociedade Poderá' de comum acordo, fixar uma retirad

mensal, a titulo de 'Pro laboÍe", observad as as disPosiçóes regulamenta

pe inentes

cLÁusULA 1í." ' Em caso de

continuarâ §uas atividade§ com os

áossivel ou inexistindo interesse d

ã" s"r" haveres será apurado e Í

sociedade, à data da Íesolução, ve

falecimento de um dos sócios' a sociedade

nuia"itot, sucêssores e o incapaz Nào sendo

;t* ; d" sócio(s) remanescente(s)' o valo'

ãuioãuo to. base na situaçáo patrimoniai da

tft""á, "a 
balanÇo especialmente levaÍrta'lr

{toÜ,.r'§t*i:*

o
caso

' 
CLÁUSULA 9.o - A sociedade poderá, a qualquer tempo' abrir ou fechar frliais

ã,ltm OepãnOe"cia, meaiantã iti"Íaçâo contÍatual assinada por todos os sÓcios
t
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r. F. c. §çRvlços MÉDtcos LrDÂ Y8í
PARÁGRAFO ÚN|CO - O mesmo procêdimonto será adotado em outros
em que a sociedade se resolva êm relação o seu sócio.

§(

CLÁUSULA í2.o - Fica eleito o foro desta comarca da cidade de Santarém - P
para dirimir qualquer questão e,,ltre os sócios que náo puder ser Íesolvida
amigavêlmente.

CLÁUSULA í 3.o - Os administradores declaram sob as penas da ler que nào '

estâo impsdidos de exercer administÍaçâo da sociedade, por lei especial, ou em
virtudo de condenação criminal, ou por sê enoontrarem sob €feitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o ac€sso a cargos públicos; Ou pro crime
falimentar, de prevaíicaçáo, pleita ou suborno, @ncussâo, pêculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contÍa as normas de
defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, a Íé pública ou a
propriedale.

E por estarem de acordo os signatários do presente pacto, com as condrçÕes
neles contidas, tendo sido este instrumenlo elaboÍado em 03 (três) vias de igual
toor € forma que passara a se constrtuir ao único documento pelo qual se regera a
firma.

"t1o Fls.êé

*c
)
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ntaÍém-Pa, 17 de abril de 2008
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Alberto Mariano Gusmão Tolentino
Endereço para àcessar e§e Cv: ht@://laltes.cn pq.bt 17055É55950A7]9n

Úkrma atualização do currictr lo em 09/022017

Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com Residência em CiÍurgla Geral e

U rologia.Obtenção do título de Especialista em Urologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira

de Urologia. Atua como Vice CooÍdenadoÍ dos Programas de Resldências Médicas, Coordenador do Programa de

Residência l4édica em Cirurgia Geral, Professor Auxiliâr no Internato Saúde do Adulto - Clínica Cirúrgica e

Habilidades Clínicas no Curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA) - Campus XII Santaíém

(Texto informado pelo autot)

Identificação
Nome
Nome em citações bibliográlicas

Albefto Mariano Gusmão lolentino
TOLENTINO, A. M. G.

Endereço
Endereço ProÍissional Hospital Municipal de Santarém.

Avenida: Presidente Vargas,no 1539

Santa clara
68005110 - Santarém, PA - Brasíl

felefone: (093) 35232155

Fôx: (093) 35232us
URL da Homepage: betol6s@yahoo.com,br

."t$s
Formação acadêmlca/titulação
1994 - 1996

1993 - 1994

2005 - 2006

198s - 1992

rorqqçãqÇ9rnplelg$lt
2014 - 2015

2013 - 2014

2013 - 2013

Especialização - Residência médica.

Universidade Federal de l4ato Grosso do Sul, UFI'15, Brasil. Residência médica em: urolagia

Número do registro: .

Especializaçâo - Residência médica,

Uni\€rsidade Federal de l,4ato Grosso do Sul, UFl4S, Brasil. Residência médica em: Cirurgia

Geral
Número do registro: .

Grande áreô: Ciências da sôúde
Setores de atividade: Atiúdades profissionais, científicas e técnicas.

Especialização em EduçaÉo t4edica. (Carga Horária: 360h).

Universidade do Btado do Pará, UEPA, &asil.
Título: -,

OÍientador: -.

Graduação em lYedicina.

Universidade Federal de lvlato Grosso do Sul, UFl"1S, Brasil.

E*ensão universitária em Câpacjtação Tecnica em Transplante Renal. (Carga horária:
3o0h).
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, IIEPAE, &asil,
Extensão univeIsitária em Cêpacitação de Preceptores da Residência Médica. (Carga

horária: 80h).
lnstituto de Educação e Ciências em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,IECS, BÍasil,
Extensão universitária em Curso Introdutório á Captação de Orgãos - Figado e Rim. (Carga

horária: 80h).
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, IICFMUSP,
&asil, \
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Vínculo institu€ional
2015 - Atual

Vínculo institucional
2009 - Atual

Víncrlo institucional
2013 - 2014

J'^';L\,*W/Uriversidade do Estado do Pará, UEPA Brasil.

Vínculo institucional
2012 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquôdramento Funcional: Vice Coordenador da Comi
Resid, Médica, Carga horáriar 20

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenador do pRM de Cirurgia C,eral,
Carga horáraai 40

Vínculo: , Enquadramênto Funcional: Professor Auxiliar no curso de Medacina, Carga *
horárid:40

Vínculo: , Enquadramento Funcionêlt Coordenador do Internato do curso de lledicina,
Carga horária:40

Vínculo: Colêborador, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 20
Ministrou o 60 t4ódulo do II Curco de EspecializaÉo em Educação Médica. ofertado no
Càmpus UEPÁ,/l4arabá, intitulado "ENSINO DE nqAIUOIOtS Ct-ÍllCnS'.

Vínculo institucional
2013 - 2013
Outras infqrmações

Vínculo institucional
2012 - 2013

Outras informações

Vínculo: Comissão, Enquadramento Funcional: Comissão de Residência Médica, Carga
horária:20
Comissão de acompanhamento da Residência [4édica do Hospital Regionêl do Baixo
Amazonas do Pará, de acordo com a PORÍARIAN. 4767112,D82! OE NOVEMBRO DE

2012, Diário Oficial No.32291de 0311212012.
vínculo institucional
2006 - 2009 Vinculo: Professor Substituto, Enquadramento Funcional: Docente no Curso de Graduaçâo

de Medicina, Carga horária:40

Hospital Regional do Baixo Âmazonas DÍ Wâldemar Pena/ HRBÀ Brasil.

Vínculo institucional
2007 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadra.nento Funcional: Cirurgião Geral

Prefeitura Municipãl de Santarém, PMS. Brasil,

Vínqrlo institucionâl
1998 - Atual i Víntulo: Servidor Público, Enquadramento Funcionalr Plantonista, Carga horária: 20
vínculo inctitucional
2OO4 | 2OO4 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Secretário lvlunicipal de Saúde

Faflldades Integradas do Tapajós, FtX Brasil.

Vínculo institucional
2003 - 2004 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional; Professor Adjunto, Carga horária: 4

Projetos de extensão
2011 - 2012 "3a Fase e com a Liga C1.ú.gica do Tapajós: Um projeto de apoio ás Escolas Púbticas para

o vestibular 2011"
DescÍiÉo: AtuêÉo como OrientadoÍ do Projeto
Situação: Concluido; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduaéo; (5) ,

Integrantes: Alberto Mariano Gusmão lolentino - Coordenador
Número de orientações: 1

§

"-§

Idiomas
€spanhol

Prêmios e títulos q
2011
2011

Sou Parceiro da l,lNECOS, União de Eotidtsdes Comunitárias de Santarém-UNECOS.

Parceria na luta em defesa da criôção do EstaCc do Tapajós, Instituto Cidadão Pró Estado
do Tapajós.

WA

Compreende Bem, Fala B€m, Lê Bem, Esc.eve Bem.



2010
2007
2004

Cidadâo do Pará, Assembléia Legislati\" do Estado do pará
Honrã ao l'lerito por Serviços prestãdos à Saúde, Câmarô Munjcipal de Santarem -:i5

Ao DE L

Colaborador no Diagnósiico da Saúde da população euilombola de Santarém,
Comunidades Remanescentes de euilombolas de Santarém
Membro Titular do Conselho Estadual de Saúde, Colegjado de Secretários Í\4unici
saúde.
Membro da Comissão Intergestores Bipartite, Coleg
saúde do Estado do Pará,
Cidadão Santàreno, Câmara lYunicipal de Santarém

iado de Secretários [4unicipa

2004

zoo4

2004

Produções

,3 r".S"L
o\soeríl

rtut)Íica -
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ProduÉo bib liognifica

Bancas

Iol"gr_"-!"! de cursos de aperfeiçoamento/especiaÍização
1' ' FORTES, M, F.; TOLENTINO, A. M. G.; [-ESSA, H.. Participação em banca dã Manuela Ortiz Rocha, "Cisto de Colédoco em

um paciente assintomático: Relato de caso". 2016. Monografia (Aperfeiçoamento/Especiàliza6o em Residência lÍédjca em
Cirurgia Geral) - Uni\€rsidade do Estado do pará.

2. TOLEI{TINO, A. M. G.. Participação em bânca de Debora Cristina Silva Pereira, Caqueia e InflamaÉo: diagnóstiço,
terapêutica e condições associadês.. 2014. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em ResidêÀcia MéJca em Cirurgia
Geral) - Universidade do Êstado do pará.

3' TOLENTTNO, a. M. G.. Participa(ào em banca de cesar Augusto Raizer cossio. PeÉil das internaçôes l-ospitalares em
cllnicô cirurgica do Hospital Municipal de santarém.. 2014. Monografia (Aperfeiçoamento/Especiilização em Residência
l,ledica em Cirurgia ceral) - Universidade do Estado do pará.

4' TOI"ENTINO, A. M. G., Participação em banca de Jessica Leite Toledo Echeverrra. Sindrome de Cocooll Relato de Caso e
Reúsão de Uteratura. 2014. l4onografia (Apeffeiçoamento/Especiallzôção em Residência Médica em Cirurgia ceral) -
Universrdade do Estado do pôrá.

5. TOEÍ{IINO, A' M. G.. Participação em bancn de l-leber Esquina Lessa. Apendicite Aguda por Ingestão Incidental de
Pelotas de Chumbor Relato de Caso. 2014, tlonografia (Apeíeiçoamento/Especialização em Residência Médica em Cirurgiô
Geral) - tlniversjdade do Estado do pará.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1. TOLEÍ{TINO, A. M. G.; FORTES, M, F.; MENDES,l. F.. P;rticípaÉo em banca de Alvaro l4agalhães Cardoso e Rene Guibson

Campos de CarvalhoÍ€ratoma sacrococcígeo versus Fetus in Fetu em paciente adulta - Relato de Caso.. 201S, Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) - Universidade do Estado do paÉ.

Concurso público , i

1. TÓLEIYTINO, A. M. G.. Concurso Público para Docentes para vaga do Internato- Saúde do Adulto: Clínica Cirurgica. 2013.- Uni!€rsidade do Btado do pará.

Eventos

Participação em bantasÍde trabalhos de €onclusão

PaÊicipaÉo em bancasrde comissões julgadoras

Qo§.,tl
PaÊicipação em eventoa; congressos, exposições e feiras

1. )«VI congresso P?nimericano d" traurlta, ui«vi congresso chileno e Internacional de Cirugía, )XLV Jornadas chllenas de
Coloproctología y )(I lgrnadas Chllenairde Cirugía Plástica. C. Digesti\o "sindrome Del Capullo Abdominal: Relato de Un
Caso En El Amazonas Bíasileõo',. 2014. (Congresso).

2. AcreditaÉo OllA-.Nivel 2. 2013, (Ouha),
3. t Seminário Regionalrde Apoio Matricial para a Formação de Especialistôs do SuS. 2013, (Seminário). , 17-4, Isimpósiodas LigôsÂbdome A9udo.2013. (Simposro). \.r't

§

\
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5
6
7

9

10.

' , ll
W"Congresso Internqçional de Uro-Oncdlogla. 2013. (Congresso).
»«Mongresso 8ía5ileiro de Urologia. 2013. (Congresso),

Acreditação ONA-Nivel 1. 2012. (Encontro).

X Congresso Norte f.+ojdeste de U.ologiâ.2012. (Congresso),
I Simpósio de Cirurgia do Oeste do Pará: a Cirurgia e a atuação multiprofissional.A CiÍurgia e a Atuação Multip
2011. (Simposio).

»O«Il Congresso Brasileiro de Urologia- C!rso de NefrolitotÍipsia Percúânea e Curso Prático de Endourologiô.
(Conqresso), I

yüXIl Congresso Brasileiro de Urologia- Curso de U. semirigida. 2011. (Congresso).
Atiüdades da ugê Açadêmíca de oncologia do pará.câncer de próstata, bexiga e pênis,.2010. (Ençontro).
11 Simpósio de Oncologia do Oeste do Pa.á.Câncer de Próstata. 2010. (Simpósio).
IX Congresso Norte Nordeste de Urologia,2010. (Congresso).
Tutorial de Endourologia. 2010. (Congresso).

XI Congresso Paulistâ de Urol09,a. 2010. (Congresso).

320 Congresso Brasilelro de Urologia. 2009. (Congresso).

320 Congresso &asjleiro de Urologia- Curso de Aperfeiçoamento de Transplante Renal. 2009, (Congresso).
320 Congresso Brasileiro de Urologia- Curso Prático de Emprego em Telas em Urologia Feminina. 2009. (Congresso).
320 Congresso Brasileiro de Urologia- Curso Prático de Sutura Laparoscópica. 2009. (Congresso).

320 Congresso &asileiro de Urologia- Curso Prátjco de Urodinâmica. 2009. (Congresso).
320 Congresso BÍasilFlro de urologia- Cúrso Tutorial de Urolrtias€ e Endourologia. 2009. (Congresso).

Curso teórico Cirurgia.Percutânea, 2008. (Congresso).

Curso teórico Crrurgiâs Penianas e Uretrais, 2008, (Congresso).

Cu.so Teórico Iransdlante Renal. 2008. (Congíesso).

I Simpósio das Unjmeds dos Estados dà Amazônia. 2008. (Simpósio).

I §mposio Integrado de Oncologia.UnE Abordagem M!ltidiscipllnar do Sistema Genitourinário. 2008. (Simposio),

Iutorial de DisfunÉq Eretil. 2008. (Congresso).
Tutorial de Pedratriai 2008, (Cooqresso).

Tutorial de Uropediatria. 2008. (Congresso).

VIII Congresso Norte-Nordeste de Urologia. 2008. (Congresso).

X Congresso Paulista de Urologia. 2008. (Congresso).

31o congresso Brasilelro de Urologia. 20p7. (Cong;esso).

3Io CongÍesso Brasileiro de Urologiá. 2007. (Congresso),

II Encontro de FisioteÉpia êm Urologia,2007. (Encontro).

III Congresso Centropeste de Urologia, 2007. (Congresso).

III Congresso Centro'Oeste de Urologia: 2007. (Congresso).
I Jornada Multidisciprofissional de Afei:ções do Sístema CirculatórioÁfecçõês do Sistema Circulaúio. 2007. (Outra).
V Encontro ftasileiro de Enfermagem em Urologia, 2007. (EncontÍo).
I Conferência Estaduãl de Saúde Bucal.2OO4. (Outra).
t Jornada InternacioÀal de Cirurgia Geral. 1999. (Outra),
Xl curso de Disfunção Erétil. 1995. (Oflcina).

OD

1

Organização de event6, congressos, eiposições e feiras

* rourrrno, L rr. c.; oLIVEIRA, N. s. x. ; silva, I r. c. e. . t Simúsio de cirurgia do Oeste do pará. 2011. (Oúro).

Orientações
*-

orientações e supervisõÊs concluidas
CONFERE COM

ORIGINAL

Monografia de conclqsão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1. Mariana Cardoso da Silva, Tratamento de Apendlcite Aguda: Antibioticoterapia ou Cirurgia? Revisão de literatura. 2014

Orientações de outra hatureza
1. Dscentes do cursó de t4€dicina. llga Cidrgica do Tapajós. 2013. Orientado de outra natureza.

do fstado do Paíá-. qíentador: Alberto Mariano Gqsmão Tolentrno
2. Dscentes do cursó dà+4edicina da UEPA Sôntarém, Uga Cirurgica do Tapajós, 2012. Orientação

- (l4edicina) - Universidade do Estado do Pará. Orientador: Alberto Mariano Gusmáo Tolentino.
3, Discentes do curso dê Medicina da UEPA SantaÉm. Liga Cirurgica do Tapajós. 2011. Orientação

(l\4edicina) - Universidade do Estado do Pará. Orientador: Alberto l4ariano Gusmáo Tolentino.
4. Discentes do curso de lYedicina, Uga Cirúrgica do Íapajós, 2010. Orientação de outra naturezê.

do Estado do Paíá. Orêntador: Alberto I'4ariano Gusmão Tolentino.

:

- Í'

(Í'ledicina) - UnilErsidade

:
de outra natureza.

de outra natureza,

(tledicina) - Univeísidade
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12.
13.
14.
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16.
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18.
19,
20.
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24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

:Í

. Nlonografia, (ApqúeidÀmentolÉspecialização em Residência lYédica em Cirurgia Geral) - Universidade do Estado do Pará,

Orientador: AlbeÊo li'lariano Gusmão Tolentino; .
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ry "#ffiffi"#*
Contrato de prchção de Servlçoe iâódicoa

ffi
Ecpocinlidad{s): Cirurgia Geral, Oncotogia Ciúrgica e UÍologia CiÉrgica.

rJiiliffi stÊtfl ft ssÃfi tr;;iã.","o;,fi [À!t.Fil&?H,?"%§#i

Equlpamentos: do HqSptTl
wjtoÉürÀCpÉu*^, róôfifi#^ffiEjoNAl 

Do R4r(o ÂilrAzorv{s oo PARÁ DR.

CONTRATANTE

"-s^s
PRó§aúDE Adlcct çÃo BarEncer,ne oe Á,ssrsrâ.q^ SoqÁ! E Hosprrer-,rn, com sêdesocial em Fêmando pres{as/sp e seOe aOmiÃÃtr-Jfr"'ãil"ffi pauto/Sp,cNPJ Z4.zszffitffií'l2o. dminisradora -;;";u-;';;ôo" 

Íscddenominada HosprTAL REG,oNÂL oo-üxo iu,czsix'oo panqDR WALDEXAR pENl,tA. tocatizad" 
", S"r,t ê.ràÃ i-r-À;iergio H.nn,no í 1 00, cNpJ ?4.232.886b0&_0s, d;;;bd;';,!u,1.Ã*.àoo, .u"iroassinado e identificado.

CONTFáTADA

DECLÂRAçOES tNtclAts

quê
TRATANTE foi qrialifrcada como OrgnnizaÇáo Social polo EsÊado do paí-á,e essinatura de contrato de ges{áo ênf€ equelas partes pÉlGt

,|

o
de serviços. de administaÉo

Waldernâr pânna.
haspitalar ao Hospital do Baixodo Pará Dr. Regi{rnâl

Donominação
socÍal

T. F. G: t Dtc IOS TDA ME,

cRlt da PJ
CNPJ
Sêdô

09 509 1 I 0
Âv.

UF:

PA4S
CPF/MF 75.

,'lo I 1Altamira, Saia BainoA, Pra n ha
PA

MARIAN o Li o o
noRG 62 I 728 SS

1 640 772 -04

1377

c no
Dr FRAGA
RG no 3.499.0&í SSp/M
CPFflvtF:485.1 r14.895-34

no 88'11 IPA
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ry HDspatsl Rnatonat do
E}alxo À§raro§a.! alo psil

Dr. \rvâlEt6ín rÍ penôã

3. Declaram os sócios da CONTRATADA que
CONTRATANTE dêsde a data de Junho de 2008.

i!

o Fls:

oDE(4:,/
1,

2 Deciaram as partes sêr sabecloras quê a pr&Saúde ABASH á mera gestora(admÍnistradora) do hospitar acima mencionado e que nâoisÃume, de nenhumaformâ, os risgos do negó6io. A aüvidade continua dnao JoUr,,o " 
e o ente pofitici

acima mencionedo quem a§sume o9 Íiscos ao se, riug-ócio, qual seja, a demanutênção do d€senvotvirnêr*o ds ativil€des do hospá, qr. O . cóúini,".asendo público.

Lrbric.,r

prestãrn s6rviços para a

4. A CONTRATANTE é associaÉo cívil regbfada .iunto aos óígáos cômpetentes,estândo suas finâlidades retratadag em seu ãstatuto so"àf. 
-- -

5. A CONTRATADA é sociedade civil Egutarrnente constitulda e que, dê âcordocom s€u 
-@ntrato social, tem qor oblet-o^? !çstâçâo de serviços meaicos, seãqualquer forma de exctusjvkJade junto ã coruiúrfúiE.- - '

PARTES

OBJEIO
o§

"-.*-*-,

6.,4 CONTRATADI se okiga a prÉter à CONTRATANTE todos os sewiçosmêdicos nas especialidadss acima mencionadas, contorme àpecficaçôes abaixo:

6. í. Os procadimentos médicos referentes à especialidade de OncologiaC,úrgica são:

a. Realizar os procêdimentos cirurgicos relativos à área de Oncoiogiâ C,rúrgic€;
: 5::p_":=9i!zar-se peto acompanhamerrro oos paciÀniÀs-intemaoos;
c. Keâflzar 64 @nsultas ambulatoriais por mês:
d. Mantêr a Responsâbiiidâdê Técnica no Serviço de Oncolooie.
e. Atêndêr aos câsos de urgência e emerggncia sempL qü?oi'sorijtâdo

q

612. Os nrocedimentos médicos referentes à especialidade de Urolqgia Cirúrgica

a. Realízar os procedimentoe ciúrgicos relativos à árêa de U rologia Carurgica;b. Reãlirâr 64 consultas embulatoriais por mês;
c. Responsabilizar-se pelos pacienles Ínternados sob seus cuidâdos:
d Atendar aos ce6os de urgência e cia sempre que for solicitado;emeçên
e, FomecÉr par€Br aos pacisntes intemados em todas as áreas do Hospital.

3. Os procedimentos médicos de Ckurgia Gerel são

A,R bilizar-se pelo aÇompanhamento dos pacientes intemadôs;
Manter uma escãla de plantáo 24hs/dia durante o mês todo, sendo .l2h emo prêêôncial ê 12h em sobreavi.so e nog finais de semana e feriados
breaviso de 24h:
Rêaiizar 320 consultas ambulatoriais por mês;

,d Realhar cirurgias de urgência e eletivas conforme a demanda dos pacientês
ados e regulados pela Central

"O * 
* Au sé*p trênn, i1c0- §S tpgrCIm- ccs 6s0a§{o §ffi+

{

Y-



Parágrafo primêiro.

Parágrafo segunCo

Pârágrâfo tarcÊiro

Parágrefo primeiro.

fo segundo. '

Os serviços aquí contÍÊtâdos seráo prestados por meio de
profissionâis mádicoe p€Ílêncentês eo quadro dê p€ssoal dapóúa CONTRATADA ou por ela escothidos e expíessamênte
designados, quê desdê já declarâ assumir irÍteiÍa rêspÕnsâbiEdadê
poÍ eles, em todos os seus espêctos tegais.

A prÊstâção dô seryiçG abrangerá o at€ndimerúo a todos os
paoientes que úerem a ser âteMidos pelo hospital na
especialidade em questão, oriundos do SUS (Siôtêma único de
Saúde).

w l-to.p.tti R.aior| t do
Bâlro A]nazôÍtâaL dÔ' Pâ.á

Dr" l íildartla! P6ônâ w

Desejam as pertâs deixaí daro que a CONTMTANTE está
confatando os s6MÇos médicos a sêrÊm prosiados peia
CONTRATADi. sendo que a designeção e sscolha do médico'que

'!_. {§!1. lai6 Bôrviços deve ser feita oxclusivamente Sh
CONTRATADÀ Pere e mNTRATANTE irÉ€íssss que o médicD
designado para a prêsteção de sêrviços sêje cornp€tÊnte
têcnicâmênte e adenda a populaçáo â corú;nto, nâo lhe
interessando sua kJenüdade.

§o() -.r
.qa§lgo

oà*ot-()

-<íím2;

.i,o,_!L",
\ (f,L, /', Rubriêâ

O atBndimorÍo aos pacíentes sêrá prêsEdo na área êspqcífica
destinada à especialidade nas dependências do próprio hospitrl ou
em local a sêr indicado pela CONTRATANTE.

ESCALAS DE PLAI{TÂO

7. Será de única e exdusva responeabilkiade da CONTRATADA e ds Eêus gócios
a êlaboração das escahs dê plentão dos médicos que pr6s@o serviG ao
hospital, sem nênhuma irúâríeÉrrcia, opiniáo ou ingeÍência aà COlhnereri=
L As escalãs elaborâdâe unilatBralrÍl6ntc pela CONTRATADA dêvêrão ser
entregues no úftimo dia de cada mÀs parÊ confBcimârío da CONTF{ATAMfE.

A CONTRATADÀ utiüzendo-sê de sua tcúAl e inestrita
rêsponsabilkjade e liberdade pâra elaboEr as esc{as de plantão,
poderá. substituir, a qualquer momsnto, os mádicÉs preüamente
escalados para o.rmprir os plantôes. porém, o médico substiuto
deverá eatar devida, prévia (com 5 (cinco) dia8 utêis de
1q=!i§?)__ c obrbeloriemente identificado Junto à
CONTRATANTE, por meio da apÍêsentêÉo dos doqJmentos
abako agêsentedoe, simplcsmentê para coátrecimento e para que
posse zêler pêlo coÍrBtc e ad€quado áendimento da populaáo,
ssndo que tal atividâdê é inêrêntê à gestão que desenvolve no
hospital.

- 9. ObrEa-se e CONTRATAOA a dêsignar médicos para pGstar sêMçôs à

^ 

CONTRATANTE quê tanhern, rscassgrai obrfoTatoriarnenüa, rui"ue,.r,i.r a titirro oe\ I êspêciarrsta na espacidiJade ora oontrâtada, devendo o proÍrBlsionâr estar,,/ Tgsq+ e em dia junto-ao.CRM e ao órgáo regutador dê sua eôpêciatidadê,

i - 
devêndo aprêsar(ar o cêrtiflcâdo dê rê-cêrtificaÉo anualmentê.

1)

§
\

§0
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Horpltàl Flcgtonal do
Bâ.lxo Àrnazonàr clo Psrá

Dr- YYáldEittti Pennâ

10. Para conhecimento dos profissionais que prestam serviços ao hospdal e para
confecção dE crachá para que êles transilem nas dependências do hospital, a
CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE relaçáo contendo a
quâlificaçâo compbta (nome, estado civi!, número de RG, PF, CRM, íegistío no
órgão rêgulâdor da espêcialidade, êndêrêços rêsicjencial e do consuhório, número
dos lalefones comerciâ|, cduhr, residência, nêxtêl ou bip) dos médicos quê ela
designar para prestãr serviços e cópie autenticada dos seguirúes documentos:

Diploma dê graduaÉo em medicinâ;
Certillcado de conclusão da rêsidênciâ:
CertiÍicado de regisfo junto ao órgão Egulador Ca especialidade;
ceÍtêira do cRM;
Certidáo de quitaÉo de anuidade do CRM.

EQUIPAMENTOS

11. A CONTRATADA receberá da rcNTRATANTE os eqúpamentos necessários
pare a realiza@ dos serviços da especialidade acima mencionada, sendo que a
manutenÉo deles seÉ de sua exclusiva responsabilidade.

12. Pere que a CONTRATADA prê6te os serviços qui combinados, a
CONTRATANTE lha rapasará os equipâmentos necassários dê sua especlelidâde,
obrigando-sê a CONTRATADA a cuiúâr 6 zelú pêla sua intsgridade como s€ seus
fossem, respondendo perante pelo6 danoe a êles causados por qllpa ou dolo dos
seus prepostÉ que os utilizarcm, ficerdo desdê iá autorizado o dêsoonto na fatura
do valor equivalente ao dano causado.

'13. Os equipamentos. mobíliários, instrumento€ e dêmeis it6ns nêcessários ao
desenvolvimento da especialidade em queslão delerão ser relacionados e
Í&ntificadoe ern inventário específico. Sernpre que houver aqui§ção, mudança ou
trefisbrência & quaQuer equipamento, motiliário ôu Ínslrumêntel, o inventário
deverá sêí alterado para registrar sua nova cqÍnposiçáo.

OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

í4.iPr€6taÍ o§ 6eMgos aqui paduados.

15., Responsaulizar-§e, eín todG os aspeclos, pebs médicos quê âla desirnar páía
pretar eervigos nas dependências do hos5ital.

itir men6alm8nte as respecii\.as notas fiscais dê prestaçáo de serviços

í7.EnviaÍ à CONTRATANTE comprovaÉo dê íecdhimêÍ{o des
trabelhistas, pravidanciárias e dEmais legais que emrolverem os médioos por
dâsignados Fra prsíar serviços à CONTRA rÂNTE, sob penâ de râtênçáo do
pagamênto até que hl providênoia s€ia efeüvada.

18. Cumprir os horários pr&€stâbelecidos paÍa as consultas ambulâtoriais.

9. Atender os pacientes intemado6, obêdêcendo a ReEoluçâo no '1.493/gB do
CFM.

*

a)
b)
c)
d)
e)
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20. Cornunicâr à DireÉo, com antecedência de 15 dias' os ÔasÔs de ausência

ã.1irt" jt^ro.oes oL aíteração da dâtâ dê seu atendimento' êsPêciícando os

motivog e e data quê fárá a r€posiÉo do rÊspe61ivo dia'

21- Manter afualizados os Prontuário§ H6pilalares de acordo com as noÍmas

ã.tJüãià",aÃ-p"t" §istema único de Saúde e o Manuâl Técnico Opêracional do

éü;;;;;1"6*aÉo Hospitalar, obsewando as informaç6es de diagnósticos e

"ioÃàirànto". 
tempo de permanência e oPMEs conforme Tabela

buslstcfRp, iegibilldade e completeze des informaÇóês'

22. Perticipar de elaboração ê exêdjÉo dos protocolos cllnicos'

23. Psrticioer das rêunióôs dê 6quipê pare discutir os cesos clínico§ e elaborar

os relatórios de decisóes coniunta da condúa terapêutica'

24. EntÉgar relatóÍios dô produÉo des aüvi1âd* tealizadas mênsâlmente'

25. coláborâr com as âtividâdes das Comisaõ6s HosPitalarês'

28. Manter a Rosponsabilidade Técnicâ junto ao CRM'

27. zelar pdocdrnpdrnerúo do Ro§im6nto tnbmo do corpo Ctínico

28. lrúêgraÍ-se e comPmmebr-se com a polltlce e gestão l"Fsl"dt de qualidade'

;;id;, ;;rt*ç", méio anrbiente e íeeponsabilklede social da GONTRATANTE'

29. lúrmar o usuário sobrê suâ doença, tratamênto propodo e rÉcos inerentÊs no

t t"r"nio ar"ugs da aplicaçáo do Têrmo dê consentimento lnformado d€ acordo

com a polttica instifucionEl.

§o(l) -,
o.'t ãar(,

õ'5-o

Parfurafo prirneiro-

OBRIGAçÔES DA PRÔ.SAÚDE

30- Pagar o píêço combinedo, tão logo recaba os rêspeclivos rêpas8ês do 6ntê

politico adme mencionado.

3'1. Acornpanhâr a prestaÉo de serviços da CONTRATADA visando o regular

atendimento da poÊdaÉo assistida.

32. lnformar por êscrito à CONTRATADA eventual oconêncis com os prepostos

desta,. para qú da tome as providàncias que cada caso rêquerer'

PREçO

Nos casos ôÍn quô a CONTRATADA contibuir dretarncnte Para o

náo cumprirnaito do objeto do pre§ênte conHo, câusando
preiuízoe finâncoiros à CóNTRATANTE €'/ou descontos sobre as

,eias pact ad"s com o Govêmo do Eapdo, o-valor
conespoirdente eo desconto repassado @o GoÀmo do Estedo

seÉ cobmdo da CONTRATADA.
"§

§

§
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33.1. Declara a CONTRATADA ser sabedora de que o dinhêiro que a
CONTRATANTE utilizará para lhe pâgãr o^ preço âcima combinedo será objeto
ds repasse proveniente do Bnte politjco acima menc.ionâdo e quê podêÍá,
eventualmênte, ocôrrer atreso, tendo êm vista â naturBza jurídica a a buiocracia
inerenle a ele.

33.2. Declara â CONTRATANTE qu€ repas8ará à CONTRATADA o vatoí acima
combinedo no pÍazo máximo de 5 (cinco) dias úteís após o efetivo rêcêbiÍnento
dos valores a tal tltulo provenienta do enie politim acirna mencionado, sêndo tal
prazo necessário pâra quê o Valôr seja drsponibilizado na sua coÍIta conente.
q3t?:_?ia{e d1 acima pactuado, náo haverá dia preCeteíminâdo para que a
CONTRATANTE faça o respectivo repasse à CONTRATADA

33.4. Decleram as partes ser sabedoras que a obrigaÉo do êntê político acjma
mencionado é lazer o repasse à CONTRATANTE sempre até ô 50. (quinto) die
util de câda mês. Hâvêndo rigoroso adimplêmonto do ênte polltico, a
CONTRATANTE também repassará os valores devidos à CONTRATADA no
prazo acima mencionado-

34. O repasse s€É síetuado mediante a êmissão e apÍesentaÉo de respêctiva e
competênte nota fiscal de presteÉo dê sêrvlços pela CONTRATADA

35. A CONTRATADA autoriza a CONTMTANTÊ a proceder, por ocasiáo do
pagamefito. do pfeço evençâdo, os &contos legais portinentes e a considerar,
para fins. dê apurâÉo de percêniagem, os velorês eÍetiyemêntB rÊcebidos pela

IÊ:ouqna e a procêder a retênção dos valores devidos em razão da aplicaçáo da
legislação.

36. A CONTRATADA âssumê a obrigaÉo de, mênselÍnente, apressntar à
CONTMTANTE cópias autanticadas do recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdsnciários. e FGTS dos emprêgados e/ou prepostos designaOos para a
prBteÉo de sgrviços ore pâctuada dentro das dependênctas da Cq{TRATANrE,
sob pêna de retenÉo do valor que lhe for deüdc até que tal cbrbaÉo sejá
cumprida.

§_

t"-&-

37. O preçô dos seNiços de CONTRATADA somênle será reajustado por fneio
de aditâmênto êscrito, a ceda ano.

\

PRÂZO

38. Este. contrato é cêl6brado pera vigoÉr por prezo ind€têímioâdo, podsndo ser
rêscindido por quâlquêr uma das partes, a quaquer tempo, desdê quà comuneue
sue intênÉo à outra, por escrito, com antecedêncie mínima de 3O (kinta) dias,
dêôorÍidos oB quâis o conlrato eEtârá rÊscindido de Íato 6 de dirêito, som di'reito a
quaquer multa ou indeniz@o, a nenhum tÍtulo.t
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3g.Este cor{rato é âcessório do principal que toi rêalizádo enke a prôSaúde e o
ente político aôima mêncionado, âssinado em 08/05/2009_ Assim, se aqtrele
conkato principal for rêscindido por qualquar moüvo s a quahuêr tempo, §ste
também se rescindirá âo rÍl€amo têmpo a de meneíra automâlca e instántânee,
sêm que. haja. e nê6ê:gqâde de nenhuma comunicaÉo formal neste senüdo por
n€nhuína das partes, hipótese em que náo haveÉ a oominação dê n€nhuma multa
ou indeflÍzação, a nênhum iftulo e sob nenhuma rub{ic€, com o que concordam
expressamente as partes.

Ha6l,rt.t Fa-glo^âl do
BâI:o ,Ar'razon.. do Paíú

Dr- W.ld.!n.Í Fêôn.

RESPONSABILIDADES ADMINISTR.A,TIVAS DÀ CONTRATAOA

42. A CONTRATADA á a única e exdusiva rêsponsável por pDvidenciar sê for o
caso, o registo, in§criÉo ê cumprimênto de todas as okigações constânt6s do
SESMET, PCMSO, PPRA ou quelquer orÍrâ obrigaÉo ,Bgal, em relâçâo a sêus
empregados ou prepostos, sendo que ela dedara desde iá que se responsabiliza

de toda e quaQuer autuaÉo quê a CONTRATAI{TE vier a sofrêr,
eventual inércia

RESPONSABILIDADE TRABALI{ISTA DA CONTRATADA

*
--:*r
ifffiB

,,",*a 1i.ffit

40. A responsabilidade téoníoa o profissionêl pela prestagáo da serviços, bem como
a ciül e criminal junto aos órgáos e podcres competãntes, serâo exclusvas da
CONTRATADA e dê seus sócios que, €n1 contrapartidâ, gozarâo de ampla
liberdade proÍissional, ressalvando-se apenas a abordagem de àspectos médicoi e
elicog que se envolvem com a prestaÉo de serviços junto ao Diretor Clinico e/ou
Íécnico do hospital acima mencionado.

41.CorBráo por conta e responsabilidace exclusiva da CONTF"{TADA todos os
êncargos fisoais, tributáríos, trabâlhistas, impoíos, taxas, emolumentos,
côntribuições Íi§cais o parafiscais e obrigaçôes previd€nciárias êmânadas do8 três
nÍvêis de adminisraÉo públi€ que foíEm devidas e que incidirem soble o exêrcÍcio
da ativilade a ser deserwoMda êoonente da prestação dê seMços aqui pacduada,
bem coíÍto outros que evêntualmêntê incidirem q aindâ, âs obrijaçÕ.es e en@rgos
deconêntês do vÍnculo êntre ela e seus empregaOos ou prepostos que foÉm
exclusivamente por eh des§nados para a execuçáo dos serviços aqui contratâdos.

§o(l -.r
-qas=

§"-§

11. !:l!ff yl"ulo empregatÍcio se estabêteceÉ, em hipótese atguma, Êntre a
9?UI4I4ITE e quatquer pêssoa, indusiv" médicos, deÉisnada peta
CONTRATADA.pâra F{êster os seMços pâcüJedos neste conúo.

14. A CONTRATADA declarâ expr8ssamefite que tem pleno conhecimento do
Enunciado 331 cfc Tribund Superior do Trabalho, comproínetêndG,se neste âto â
responder perante a CONTRATANTE por todas as ve'rbas, valores, ,encargos ou
ônus deconenEs de evênt€r rÊconrÊcimento dê víncuro empregatíciri pera iustiç
do Trabalho.em Reclamâçáo Trâbalhista ou quaquer ouüo proceli.edà que ,úià
ser promovirJo por emprBgado, ex-€mpregado ou preposto dela (conkatada),
indusive e espêdalmente médlcG, conbe â COI\ITRÂTANTE.

45. A CONTRATAD\ recorftêcerá coÍflo seu o yalor total êventualmente aFurado
em execuçáo de sontênça proveniente da Justiça do Trâbâlho, em processo
impetrado por qua§uer empregado, ex-empregado ou pIêposto, inclusivo médicô§,

qd
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ou eventual valor que for ajuslado am§avelmente entre as partes tanto nos aulos
do processo quanlo extraiudlcialroentê, sêmpr6 com a paíticipaçáo da
CONTRATADA" que desd€ ,iá comprometese e âcebr compokges amigáveis
fêites orúrê a CONTRATANTE e o respectivo aúor de eventuais âçóes judiciais.

46. Eventuâis desFesas, custas prDcessuais 6 honorários advocatÍcios dêspêndidos
pela CONTRÂTANTE serão ressarcidos imediatamente pela CONTRATADA, que
deede já oe reconhece cômo sêus, seründo os comprovantes, guias ou notas como
recibos dê pagemerrto e documentos há!êi.B a instruir a cobrança.

47. Caso s€ja a eONTRATANTE aciônada judiciâl ou administrativarÍlorÍe,
inclusive rBclamaç6e8 fabelhistas, por qualquer ato inserido no rol de
rcsponsabirdade dâ CONTRATÂDA (que é total e amplo), €§ta a68umirá para si a
respomabilidade por toda e quaquer evênhlal cordenaçâo, isentarÉo a
CONTRATANTE dê quai8quer obrEâçôes, aplicando-se no cílso concÍáo unâ das
formas de intErvenção de Ercdros pr€vistes no Código de Procosso CMl,
êsp€ciâ.lm6nb a dêÍrundaÉo cla Iirê (erl 70 - CPC), com o qrE concorda e aceita
a mNTRATADA dêsde já ê elpr€ssamér e. ,

RESPONSABIUDADE GIVIL DA CONTRATADÁ,

48.4 intençáo da8 paÍtas, aqui maniíadada expre{§amer ê, é a de quê a
CONTRATADÀ a6suma ê sê Ínltponsabilize direte e intagralmonte pêlo pleno ê total
funcionemenb da espedalidads adma idêntificadâ, aí hduidG tod6 os s€rviÇo8
m&icos qus forem naoessários pera que o servigo aünje o seu pleno
funcionâmênto.

49. A COTITRATADA respmde, exclnsiva e dirstamêntre, por todo ê quâlquer ato
prâticado por se{]s gmpregâdc ou prÉpoôbs que dele decoÍra a ob,rigaçáo ê/ou
neoessidade de ressarcimenb de danos mâteriâis ou nrorab, n6 têÍrnos do aÍtigo
932, lll, do Coq'rSo Civil, não podêndo a CONTRATANTE sêr rêspÕn8abilizada, a
nenhum tihlo, por elsq vez qus a responsabilidaê total ê comdsb lela pre§âçáo
d6 sêrviços ne lespêcialidade adma idênüfiôedê êstá s€fido aseuiilita epressâ e
integiãlmêntê pgh CONTRATADA. i

unlco. A CONTRATADA sêÉ e únicâ e êxdusive responsável por
lquaisquar redamaçóes e êvêntlais eÍros màiicos (termo aqui
utilizedo gênericaÍneflte) dos ir{êgrântes de sua oquipe, etmindo a
CONTRÂTANTE dê lode s qualquer responsabilidade.

UULTA coupENSATÓruA (clíLrl3qfepênal)

50. A paÍte qus violaí qudquer dáusula desb contrâto inconerâ em multa
equivalente a 10% (dêz por ceÍ o) do valor menEal pago a tílulo d6 p,rêço acima,
sêm prêjuÍzo de.sua rêscbâo imediata e da adoçào dae medidas judiciais cabÍwis,
sendo quê a multa componsatóriâ aqui êstipulada o é tendo em vista o pdinclpio da
libêÍdâdê & conMr.

MANIFESTA9ÃO DE VONTADE DAS PARTES

§o()-r
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Dr. liráld.rnã! Pênna

51. A8 Dartes dêclarâm que suas Yontâdes estâo manifestamente retratadas

^""i" 
1áÀá" e que não há qualquer Íeserva mentai quê possa ser aplicada

nesta caso.

52.ACONTRATANTEdeclaraquenáotemconhêcimentodequalquersituação
ór"-irpri-qú na invooaçáo do artigo 110 e seguirfies do Código civil'

DlsPosçÔEs GERAIS

53. Eíe conlrato é ebsolutamentê intransúerivel, náo Pod€ndo a CONTRATADA'

;; hipót*" alguma, 3ub-rcger seus dirÊitos ô obrigaçõês- a lercêims estanhos à

;;;";Ãü td"çã;;^r"úl, &m anuência por escrito da cONTRATANTE'

*

r Fls
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C
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54. Ficam fazerdo pârte iBtegrante deste contato cóPia do insbumênto constitúivo

da CONTRATADÀ comprometendose esta a enkegar à CONTRATANTE cópia

das re6pec{i/as alteraÉes, caso vênham a ocoÍer.

55.osSóciosdeCoNTRATADAre§porrdemsolidáriaesubôidiaÍiamentêpelas
obrigaçõês assumidas âm nomê da pes§oa jurídica.

FORO

56, As partes elegem o foro
p€ndôncias.

soluçáo dê e\€

Santarém, P 0 de da 70

ASSIST. 66êirr- HOSF'TALAR
PARÁI

I

PRÓ*SAÚDE E

HOSPÍTAL DO AIúÂZONAS DO
PASQUARELT-I

Procuredor

T. F. G. SE LTDA ME

Dr FORTES
SôciÕ

*$§J$
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UNIVERSIOADE OO ESTADO DO PARA

PORTARIA N" 2481/Í6 de 05 de setembro de 2016

O Rertor da Un,versidadê do Estado do Parà. usando das atriburçôes iegars e Êsta(utaÍras qu, rne
sáô conÍeridas peio DeÇreto Estàdual s/n. pubticado no Diàrro oÍroal nu 3?.406 de ?g 05 2013

CONSIDERANDO o disposto no artrgo 31. rncrso xll do Estatutc da lJntversrdade do Esraúo Ço
Pará que autoriza o ReitoÍ a delegar atÍrbuiçÕes ao Vice - Reitor ê outros auxiltarês da
Adminrstraçào.

\-/ CONSIOERANDO tinalrnente os valorosos serviços prestados a estã IES duronte as atrvidades
desenvolvida§ no Curso de GraduaÇão de Medrcina de Santarém e ainda o Memgrando nc 193/1ô,
GR/UEPA DE 05 09 2016

RESOLVE:

AGRADECER E ELoGIAR os servidoíes desta tES abaixo retaôronados comc forrnâ cie
Íeconhecimento pêIos VALOROSOS IRABALHOS DEDICAD0§ DURANTE AS ATIVIDADES
DOCENTES NO CURSO DE GRADUAÇÂO DE MEDICINA DO CAMPUS DE SANTAREI\,I DÂ
I.JEPA

lo FUNCTOry^!

ALBERTO M,dRIANQ GUSMAO TOLENÍINO
MOACIR BORELI TORMES
O§MARINA NASCIMENÍO PIRES
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PIRES
PAULO SàRGIO ROORIGUES LIMA
VALTER PINHEIRO SINIMBU
ZILMÂ NÀZARE DE SOUZA PIMENTEL

571746,4 2
57174266t 2
51 17 457 0t 2
55589940/ 3

5118689/ 3
571"t 4582Í 2
571:4ô08/ ?

*$§-§.
REGISTRE.SE PUBTIQUE-SE E CUTJiPRA.SE

GABINETÊ DO REITOR DA UNIVERSIDADE ÜO ESTAOO DO PARA 05 dê seteftrbro 5e 2C1ô
iiii

,IiL
i .1 ,l l.',',1/.--.,v1 I

i['-.^r -'| ,,/t-'
JUARü ÁITONIO SIi,IOES OUARESITIIA

I / I R.itor, da uEPA
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DECLARAÇAO

l)eclaro pxra os devid..ls lins de direito e a quenl possa interessar qtte o
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Santarettr,23 dejunho de 2009

t) Mar ina Olivcira C ini

i)i rtor'a fecnica do Fl.M'S

s§

)

"*s,ls
il

§
\

( \

1



DE

oFt

Declaranros para os devrdos tins clue o Dr. Alberto Mariano
Gusnrão Tolentino, é SOCIO cla Sociedade Brasileira cle Urologia
desde 02i04i 1998. passando a ser sócio MEMBRO TITULAR após

obtenção do 
.lítr"rlo 

de Especialista em 02/09i2008, estando em dia
com as obrigações.

Dríeloía Executiva

"*$Ís

Rio de Janeir-o, 4 de t-e dc 201 5

UGUSTO SEABITA, IUOS
Sccretário Geral da Sociedade Brasileira de Urologia

Gestão 20141201 5
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HONRA AO MERITC)

Rendernos hornenagí,ÍTl âo
SR. ATBFRTO MARIÀNIO GI,|S''NÃO TOIE}iÍINO

pela 1;arceria na krta ern defesa da criação do
ESTATTO r)q TAPAJOS.

,

Santarém, 28 de ciu.zemL;c de 20L1
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OSWALDO CRUZ :ÍL] PROÂ.D! SUS

--

!,,JS
OS

Mrnrstênô dê
Sâúdê

WALDO CRUZ

§ roro*,ro"o
Certificamos que

participou

no período

com duração de

na qualidade de

ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO

Curso de Capacitação de Preceptores da Residência Médica F.
08 de julho de 2013 a 26 defevereiro de 2014 b'

B0 h ora (s)

Aluno

l](br

São Paulo, 19 de maio cle 2014

e5 Maria Eugêni a nzo lin i

re rl ndente de Educação e Ciências HA0C

D efferson Dr. Milt de Arruda Martins

4r*" {

R'

Coordenadora Técnica e Conteudista do Curso Coordenador
o

e Conteudista do Curso

(

I

)
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MODULO I - Elementos para o Diagnóstico Situacional de um Programa de Residência Medica
MODULO tt - Residência Médica: aspectos pedagógicos

UÓOUIO lll - Residência Médica: gestão de pessoas e processos

MODULO lV - Educação Permanente na Residência Médica

Este certrticado Íoi registrado sob n' 164'11

na folha 99
do livro ll
do lnstjl.uto de Educação e Crências em Saúde

do Hospital Alemão 0s,raldo Cruz

Sâcr Par.rlc -191 05 l 2514
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OSWAIDO CRUZ $i nnoaor sus
J7,

'osf'4inisteno cla
Saúde wl\IDO (RUZ

§ roro*,ronuo
Certificamos que

pa rticipou

no período

com duração de

na qualidade de

ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO

Curso de Capacitação de Preceptores da Residência Médica

0B de julho de 2013 a 26 de fevereiro de 2014

B0 h ora (s)

Aluno

*' IlGr

'wrfr1r,,
SãoPaulo 19 de maio de 2014

CS Itlaria Eugêni anzolini
,erl ndente de Educação e Ciências HAoC

ort

q,}

/;,

D efferson Dr. Milto de Arruda Martins
Coordenadora Tecnica e Conteudista do Curso Coordenador Téc e Conteudista do Curso
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MODULO I - Elementos para o Diagnóstico Situacional de um Programa de Residência Medica
MODULO Il - Residência Médica: aspectos pedagógicos
MODULO lll - Residência Medica: gestão de pessoas e processos
|\,IODULO lV - Educação Permanente na Residência Medica

Este certifrcado Íoi registrado sob n, í6411
na tolha g§

do livro ll
do lnstituto de Educação e Ciências em Saúde

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

w Sâo Parrlr, 79 i A5 I 2DA
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GOVEÊÊO FÊOEPAt

PÂrs Rrco Ê PAIS sÊta PoBaEzÁ
^E§'Êau

PROADI-SUS §usrtI saúde

CERTIFICADO

Certifico que Dr Alberto Mariano Gusmão Tolentino participou da Capacitação Técnica

em Transplante Renal realizado pelo Programa de Transplante de Órgãos do lnstituto
lsraelita de Responsabilidade Social -Hospital lsraelita Albert Einstein, com carga horária
total de 540 horas.

São Paulo, 31 de Janeiro de 201"5.

ALVARO PACHECO E SIIVA FITHO

Coordenador Médico do Transplante Renal

Albert E instein

F ELIPE SPINELLI

Drrr.tor de Ensino tlo lnstrtutolsÍaelita de

Ensino Albert Einsteirr

ã)\,
ALBERT gIN5íTIN

r.,r,,',,, ri.ri'.r. 6la
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DATAS DAS SEMANAS DO CURSO:

Carga Horária
(l semana por mês duÍante 6

me5ea)

,\act\,

1e

)o

4e

5e

6e

SEMANA :1.8108 a

SEMANA: 15/09 a

SEMANA: 20110 a

SEMANA :241!1 a

SEMANA:15/12 a

SEMANA:19/01 a

22108/L4
1.elos/1.4

24hoh4
2811.1/1.4

lsh2/1.4
23/07/Ls

NÚMERo DE CIRURGIAS DE TRANSPLANTE ASSISTIDAS

Transplante de Rim : 7 w
Disciplinas

Modulo V - Cursos complementares (obrigatório para

cirurgião e a nestesiologista, opcional para clínico)

A* g

a)(
4>-

shMódulo teórico
Módulo I - Pré-transplante 170h

Módulo ll - Transplante 170h*

Módulo lll - Pós-Transplante 170h

Módulo lV - Reuniões clínicas de discussão de casos

1,2h
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R()TARY INTERNATIONAL

.t

ROTARY CLUB DE SANTAREM . ALDEIA
DISTRITO 4720
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O CONSTLHO

t
DIRETOR DO ROTARY CLU

§

CY-FgruIr
ZlLbeúo €Ju8mõo §ole ntíno

B DE SANTARÉM . ALDEIA, concede

erviços prestados

Santarém, 1B de outubro de 2004

Edson Queiroz\ il

Av. de Serviços Profissi

O diploma de Reconhêiimento pe,los relevante

ao Médico
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Rurbrica

lc'
,()

F

.r".--
certiÍicamos que o sr Alberlo Moriono

TOlentinO. Secretário Municipal de saude de santarém-PA,

Conselho Esladual de SaLlde-CES. coÍro membro titular. ano 2004

6usmão
participou do

Belenr. 24 de Novenrbro de f004 -

11á \-eloso
PrcsideIt ()s8§Ís.iPÂ

,'

ceÍtiricamos que o sr Alberto Mariano 6uSmão
TOlentinO. secretario Municipal de Saüde de Santarém-PA, panicipou da Comissào

Iutergestores Bipaftite CIB como membro suplente. ano 2004.

Belém,24 de \ovenrbro de 2004

rÍá Veloso
o EIVTS/PA

.t

Àá ""-S^C'
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Rubiica

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARÁ

CERTIFICADO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, de

acordo com a Resolução CFM no 1.634102, certifica que

registrou sob o no 6196 a qualificação do (a)

médico (a) ALBERTO I.'ÍARIANO GUSI'IAO TOLENTINO

Na especialidade de CTRURGTA GERAL C/ AREA DE COr,rCrlrrnaçÃO

EM UROLOGIA

Belém, 28 ABRIL 2003

reslP dente do CRM/PA
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Beiéur. 06 de de 1010

do Estado do Pará

UMvEBSIDADE Do EsrAD() po panÁ
G.âBIÀ*ETE DA REITONIA

O )lagnifico Reitor da Liniversidade dc, Estado do Pará concede a

ALI]EITTO MAITIANO ( } USMÂO TOLIII\ITINO
Mençào Honrosa pela atuaçào corno docette no Curso de Medicina no Catupus XII - Santar'éru. desde seu prelúdio eu !006.

l

Reitor da
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O Beitor do Fundocm Unrversidode Federol de lüoto Grosso do Sul,

no uso de suos otribuiçoes e tendo em visto o conclusõo do curso de rt,teotcrrua

em rg de DEzEMBRo de lgsz , confere o tÍtulo de
MEDICO

A

Repriblico Federotivo do Brosil
Ministório do Educoçõo

FUNDAçÃO UMVERSDADE FEDCRAL DE MATO GROSSO DO Sttr

Álber fu Wariarf Sueu! í+ 8, tlertirr+
(ocjulo de ldontidode n:pv454i635sp/pÂ ,noscido (o) oos so de uango de lges , noturol de BÀHtÂ

e outorgo-lhe o presente Diplomo
,

nocionolidode BRÂsr LErRÂ

c)oozat'í'a*
zÍnP6ro

=

o fim de que posso gozor de todos os direitos e prerrogotivos legois

Compo Gonde, oe de JANETRo de l9se
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EURSA DE

@IGELHO RÊGION^L OE YEO'C'X^
OO ESTAOO OO PÀRÁ

lrltr r {.. O2 .do Livrr-.](í*
rô r N.'-6l9-É"- Ea,---;ÍiL--J,
Luab À._.!9.38

-13.

\)

CONFERE COM
ORIG'IiAL

)

RÊCONH€CiDO PE LO DfCAEfO

d..1â.5,31.-o o.u.,, 18 - !-a)1iL
Ítt EC-U l.i l! iE -ii t ÂDÉ tEDr:tlAL DE mATOGRü550 Do su l

Rêglrti rce:r,
Fç" Ct68

DIPLOMÁadq. rir -fn
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L.-. -.--.--.

Ch,.i* ca Úirl k,:( de DiFloÍr,ae

EsÍaao ds Mato Grosoo do Sul
Diploma Rogiotrado a íolha o.o.-fl!!-
c. livro r,o -,-F-, - ,- do acôÍdo cnm I
lrl n,o 3-!63 do 30 de sctsmtrro dr ll[L

soiir o Rogtonal dü Modlolnr
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A Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar certifica que:

ALBERTO IVIARIANO GUSMÃO TOLENTlNO

Cargo de CIRURGIÃO GERAL- UROLOGISTA parlicipou no HRBA, do processo de
Acreditação ONA - Nível 2 do Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará - Dr.

Waldemar Penna, ocorrido no período de 07 a 10 de outubro de 2013, em avaliação
realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini com base no Manual Bràsileiro de

Acreditação da Organização Naciona! ile Acreditação, versão 2010.

Santarém, 1 1 de outubro de 2013

Heb, JVlorescl'ri Veru ska Arnorim Ramallreiro
Assessoria de Qualida deDiretor Geral
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t-:3 HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Divipão de Transplantes de Fígado e

Órgãos do Ap'arelho Digesiivo
Depaftamento de Gãstroenterologia - FMUSP

Faculd'ade de Medicina da"Universidade de São Paulo

CERTIFICADO
Certificamos que o Dr. Alberto Mariano Gusmão Tolentino, realizou

"cuRso TNTRoDUTÓnto À carrlçÃo DE ORGÁOS - FÍGADO E RIM',,

coordenado pelo "Serviço de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo"

e "serviço de Transplante Renal" do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

no período de 25 de fevereiro a 08 de março de 2013.

Com carga horária totalde 80 horas.

Prof. Dr. L AugusÍo C eiro D'A erque Dr- Well ndraus
Cursosfesso lare D Coorde

co ERE COM

IGINAL

/r

c

ar
f_ Ç

( q
,e*

Local: Av. Dr. Enéas de Carualho Aguiar, 255 - 9o andar- sa/a 9íí3-São Paulo, S.P - Brasil
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ll Curso de Treinamento em Laparoscopia Urológica
de São João da Boa Vista.S.P

Certifico que AlbeÉo Mariano Gusmão Tolentino, participou do ll Curso de Treinamento em
Laparoscopia Urológica, realizado no Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, da Faculdade de Medicina
Veterinária da UNIFEOB, com carga Horária de 20 horas de cirurgias em ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃg,

durante os dias 29 e 30 de setembro de 2007, na cidade de São João da Boa Vista-S.P., na qualidade de aluno.
São João.Boa Vista, 30 de setembro de 2007 ,

I

CO

Prof. Dr. Lísias N Dra, Priscil de
oR/

0g rvalho veira
Prof.Livre-docente da FMUSP

Coonlenador do Curso
Direto Hospital Vet 4fl0

t]NIFEOB
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Cerlifico que o
TOLÉNTINO

DO TAPAJOS, orgão

àU
Sa

e20

Fábio Lambertini Toãti

nida do

omento.

Santarér4 24 de fevereiro de 2013.
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A Càmara Municip al de Santarém, outoÍga o Títu[o Honorífico de

pelosrelevanres serviços presrados ao MUNEíPIO DE SANTARÉM, Esudo doParâ.

,,üolo#3fl,?,

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Santarém

Art. 1í - LOM: Compete privativamente à Câmara Municipal as seguintes atribuições:
XVlll - Conceder Titulo de Cidadão de Santarém, Título de Honra ao Merito, Medalha do Mérito Leqislativo e

iledalha do l,lérito Esportivo à pessoas que tenham reconhecidamente prestado
serviços ao Municípío, mediante Decreto Legislativo aprovado pela maíoria de dois terços

de seus membros.

@{fl**L, oMrro.rro- c?%/,/,n-

Santarém pai, /4 dedezembro oe 20-A5

tfuale.t, Víaáalo Zt'sa
Presidente da Câmara l\,4unicipal de Sanlarém
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RçPÚBUCA FEDERATIVS DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAÇAO E DESPORTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GBOSSO DO SUL
HOSPITAL UNIVEBSITÁBIO

PíogÍâma Cíêdêncládo pelâ ÇNRM/MEC PBi6cêr ne 31 94 d. t2.L2.91

CERTIFICADO
CertiÍicamos que ÀLBERTo MÀRrÀNo cusMÃo roLENTrNo

cRM 27e6 /
(Ns)

MS , concluiu Besidência Médica na área básica de crRURGrÀ GERÀL
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no perÍodo de 0I. 02. 9 3 a

no período de 02.02.94 a

6.932, publicada no Diário Oticial em 09/07/81

oi

01.02.94 e na área de concentraçáo uRoLoGrA

02.02.96 , a quêm conÍerimos o título de especialista, de acordo com a Lêi
t

c.mpô sÉndêMs, 01 do abril dote98
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V Congresso Brasileiro
de Prevenção e

TRATAMENTO
DE FERIDAS

Feridas e
Conflitos

I Congresso Debro Brasll
I Fórum de Práticas lntêgrôtivâs
ll Fôrum de Eníermrgem em Estéti€a

{ertif icodo

24 a 27 de novsnbro de 2015 - CeatroSul - Florianópoth - SC

Ro(io 6onrales

ceÍtificamos que o trabalho

tttctoÊtctl DE AMpurAçôEs ocAstoNADAs poR DIABETES MELLtrus REALIZADAS EM uM HosPtraL PÚBLlco No MUNlclPlo DE sat'lraRÉlil,
EsrADo pARÁ, No PERloDo DE rAI{ElRo DE 2010 À DEZEMBRo DE 2013'

dos autoÍes

i{ARtÂ TATIANE GoNÇALVES SÁ; I{ATHÁL|A EVELII{ Dlttlz DA slLvA; FnANclsca roslLANE Got{çALvEs DE oLlvElRA; ALBERTO MARIAI{O

GUSMÃo TOLEI{TI O; LEIDIAIE MARIA MANIA SILVA GONçALVES

foi apresentado na forma de pôster, durante oV CongresÉo dê Píevençáo 6 TÍatamento de Forldas / lCongresso DEBRA Brasll / I Fórum de
Prátlcâs lntGratlvas / ll Fórum de Eníêrmâgem êm Ettétlca.

ttodinóPollt, SC, ?7 d. novrmbro de 2015.
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INSTITUTO H ELLIS

CERTIFICAMOS QUE ALBER?O MARIANO GUSMÃO TOLENTINO

Participou do XI curso de I'DISFUNÇÃO ERÉTIL,' rea1láado no
periodô de 14 a 18 de agosio 1.995.
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Socirrlad I'* rra nlerica na de-li'aurrra
I)ananrr:r'it:trr'li aunra Socielr

S0L'I}:DAD DI], CIRI]JANoS I)I] LI III,II

CERTIFICADO
Ceftificamos que el siguiente Trabajo ha sido presentado al XXVI
Congreso Panamericano de Trauma, LXXXVI Congreso Chileno e
lnternacional de Cirugía, XLV Jornadas Chilenas de Coloproctología y Xl
Jornadas Chilenas de Cirugía Plástica. Santiago 2013.
C. DIGESTIVO 'SINDROME DEL CAPULLO ABDOMINAL: RELATO DE
IJN CASO EN EL AMAZONAS BRASILENO"
Drs.: M. Foftes, A. Tolentino, K. Borges, J. Toledo, C. Raizer
(Hospital Regional Del Bajo Amazonas. Santarém, Pará, Brasil)
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DR CRI.çTIAN OVAI I F I DR. MARIO URIBE M.

Secretario General Presidente

Santiago,0S de enero de 2014.
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