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Prefeiturø MunicípøI de Murmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Cøsà:

Baino:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerenle:

7L492 Datø do Pedído:

LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

40476856/000 1 -52 Tipo de Pessoa: T1

1510612022

Marmeleiro

8561 s-000

Paranâ

LUCAS MELLO DE OLIVEI

(

\

,t/

blico no 00212022.
de Envelope para credenclamento no Chamamento
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TUCAS MEttO DE OIIVE¡RA ElREtl. CNPJ/MF: N.476.8561æ01-52, rua Padre Afonso ne 1814 balrroJardlm

Bandelra, CEP 85.61Sæ0 - MARMELE¡RO - PR, Fone (451 99932-9298, e-mail caslullome@gemail.com

REQUERTMENTO PARA |NSCRTçÃO NO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURíDICA

Á Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - Pr

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOA

JURÍDICA para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios, praças, parques, córregos e

áreas de propriedade do município de Marmeleiro, objetivando a prestação de serviços

especializados, nos termos do Edital de Chamamento Público ns OO2/2O22, divulgado em 25/05 /2022.

Banco: ne 033 Agência: ne 1494

C/C: ne L3OO2O28-à

Valor M2
quadrado

Valor total
Para período
De 12 meses

Unid.
Descrição

Item Quant.

0,75 112.500,00

Contrataçäo de mão de obra Para
execução de serviços em terrenos
baldios, praças, parques, córregos e
áreas de propriedade do município de

Marmeleiro.

01 1s0.000 M2/ano

Marmeleiro - Pr. L5 de junho de2022.

¿*, øä Cu*
LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

LUCAS MELLO - TITULAR

RG:12.436.4t9-t \
t

Razão Social: LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

CN PJ : 40.47 6.856 IOOOL-ï2
Telefone: (46) 99932-9298
E-mail: caslullome@gmail.com
Endereço: Rua Padre Afonso Ne 18L4

Bairro: Jardim Bandeira

CEP:85.615-000 Cidade: Marmeleiro Estado: Paraná

ur/ao 4 I
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[-I,JCAS MELLO DE OL¡VE¡R,A EIRELI

ATO CONSTITUT¡VO

[-ucas Mello De Oliveina, brasileiro, solteiro, maior, natural da cidade de Francisco

Beltrão Estado do Paraná, nascido em 27 t02l1 996, emPresário, portador da Cédula

de identidade RG no 12.436 .419-1, exPedida Pela SESP/PR., em 1210312008 edo

C.P.F. sob n.o 080.284.79944' residente e dom iciliado na rua Padre Afonso, 1814,

Bairro Jardim Bandeira, CEP 85.615-000, Marmeleiro, Paraná, resolve constituir uma

EIRELI (emPresa individual de responsabilidade lim itada), mediante as seguintes

c USULA T RA DO OBJETO: AEIRELI terá por objeto as seguinte

atividades ; 4213-8/00 - Obnas de Urbanização - Ruas. Praças e calçadas; 4211-

ltOZ - Plnturas Para sinalizações em pistas rodovias e aeroPortos; 4299-5199

Obras de engenharia civll; 43134100 Obras de terraPlenagem 43304104

Seeviços de pinturas em edifícios; 4330-4/99 Obras de acabamentos em

- Obras de alvenaria;

8li-T*ftìiA eRTMETRA - DA DENoM¡NnÇ49: lFgF, E Fo¡g :A.empresa girará sob

o nome "rpr"r"iiJ'åã 'ùcns 
MÉlld de olvernÂ ernelr, e terá sede e domicitio

na rua padre Afonso, 1814, ea¡rrolãiOim Bandeira' CEP 85'615-000' na cidade de

Marmeleiro, co*tr.ä de Niarmeleiro' Estadodo Paraná'

cLÁusrJLA *EGUñDÀ- oo cApiihi socnl' o capitat sociat é.de R$ 110'000'00

(cento e dezmir ráai-¡, dividido 
"¡1 

ìtO.O00 (cento 
" 

áàt mil) quotas no valor de R$

1,00 (um reat¡ caOa'u*", sendo'subscrito è integt"lizados' ñeste ato em moeda

"ått"nt" 
do País pelo enìpresário'
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construçöes; Obras de fundaçöes; 4399-1/03

4211-1101 de rodovias e ferrovias; 41204100 Construção de

edifícios; 4329-1104 - Montagens e instalações de sistemas e equiPamentos de

iNunrEnação e sinalização ern vias publicasn Portos e aeroportos; 8130-3/00

Atividades de Pa isaEísticas.
CLÁUSULA QI..IAR,TA DO PRAZO DE DURAçÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES: A

EIRE[-l iniciará suas atividades a partir do dia 3110112021 e seu Prazo de duração será

4391-0/00 -
Construção

åîÄîj8ûîi'åtüäffd-o'oo RESpoNSABTLTDADE: A responsabilidade do titular é

restrita ao valor de suas quotas, ;;;ã;do ainda pelá integralizaçâo do capital

å"u"fiirurA SEXTA - DO ENQUADRAMENTO: A Eireri decrara' sob as penas da Lei'

que se enquadra na condição de MIGRoEMPRESA' nos termos da Lei complementar

åïli,Î¡üîruÉff$tf - DA ADMTNTsTRAçÃo: A.administração da EIRELT caberá ao

titurar LUCAS MELLO DE OLrVErcÃ-cãm os poderes e atribuiçöes de administrador'

autorizado o uso do nome 
"rpr"J"ì¡ái 

inoiviäualmente, vedado, no entanto' effi

\. \
¡

;'o NOTARNL DE RENASCENçA
J No 77.609.899'0001-79
que o Selo dB Autentlcldade

.ros fol allxado na última folha
d()cumônto r:onfolme

$+
F

VALORENTAG MEoRcPQUOTASNOME
1 10.000 001 00%1 10.000vel raedcas MLu

o€

2

VIVIANE
pg ñ$ i,02

Certifico que o presente documento confere com

constantes

Ren

no site de autenti

Nortnat¡vã dc)

W* l.^
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LI.JCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI
ATO CONSTITUTIVO

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor própric

ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da ElRELl.
pARAGRAFO 1o - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituil

procuradores em nome da ElRELl, devendo ser especificado no instrumento de

mandato, os atos e operações que poderão patricar e a duração do mandato, que nc

caso de mandato judicial, poderá ser por prczo indeterminado.
PARAGRAFO lc Poderão ser designados administradores não titular, na form¿

prevista no artiqo 1.061 da lei 10.40612002.
buÁUSUt-A OÌTAVA - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que nãc

participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.
buÁu'sUl-A Nor,¡A - DA PRESTAçÃO DE GONTAS Do ADMINISTRADOR: Ac

término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balançc

þafuimonial, e do balänço de resultados econômico, cabendo ao empresário, , ñ€

proporção de suas quotas, os lucros perdas apurados'
bUÍrUSr¡UA ÞEClniA - A E|RELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial or

outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular. h

CLÁUSULA DÉclMA PR¡MEIRA - O empresário poderâ Íixar uma retirada mensal, ¿

título de pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

clÁuSÚt-A DÉGIMA SEGUNDA- Falecendo ou interditado o titular da ElRELl, ¿

empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz- Nãc

"endo 
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidaào com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificad¿

em balanço esp.ecjalmente levantado'
FARAGRAFO Úfr¡lco - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em qu€

a EIR,EI-I se resolve em relação a seu titular.
çLÁU5ULA DÉctMA TERGE|RA - DECI-ARAÇÃO: O administrador declara sob as

penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por

iei especial,-oü em virtude de condenaçäo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

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

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra ¿

economia popular, contra o ð¡stema financeiro social, contra normas de defesa d¿

concorrêncìa,'contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

cLÁusL,tn'oÉctrrnA oUAhTA - Do NoME DE FANTASIA: o nome de fantasia d¿

emoresa será " L. M. O. EMPREENDIÍIJIENTOS".
6LÁUS1JLA DÉctMA qUARTA - ELEIçÃO DO FORO: Fica eleito o foro da Comarce

de Marmeleiro, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigaçöes resultantes deste ato constitutivo.

\
l)
\

L'

DE RENASCÊ}.¡çA
77.609.899/0001.79
o Solo de Autontlclda<ls

¡l allx8do n¡ úlüma folha
, Conform6

No?mrtlvü do

VIVIANE
ultima i¡É Rô i,02 Viìtì

Certifico que o Presente

constantes llo site

documento conlere com

de autenticidade'

Ren

ry/o-

{¡ +-
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LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI
ATO CONSTITUTIVO

E, por estarem assim justos e contratados, lavra, data e assina, o presente instrumento
particular de constituição de Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada, lERELl,
em uma única via.

Marmeleiro -PR 18 de janeiro de2021

LUCAS DE MELLO OLIVEIRA

NO'rARnL DE RËNASCENçA
No 77.609.899/0001-79

Selo dtÐ AutlÐntlcldado
nã últlma folha

conforme
do

(

(

VIVIANE

Certifico que o presente documento

constantes no site de autenticidade'

ultima pÉ Êô

f.3h, senvrÇo DISTRITAL DE RENASCENçA-
ä'?'f n"¡-un¿o iosé Buzzacaro - Aqente Deleoado
\f,/ nua Rodr¡suos Alves,2oz - CeÞ, gSOto-oõo - Fone: (46) 3550-13c.i

PR

rycr*
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

secretaria Especial de Desburocralizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

Página 4 de 4
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ASSINATURA ELETRÔNIGA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

TDENTTFTCAçÃO ASSDO(S)

NomeCPF

LUCAS MELLQ DE OLIVEIRA08028479944

22

VIVIANE
ultim{¡ pg RS i,û? - V¡lC

Certifico que o presente documento confere com os

ade,

6,54

tê.

Ren

corrstarrtes no site de

Í'ìi,,

?6?
0.000

Copia

FUP6,?ÐEg

CERTIEICo O REGISTRo EM 20/OL/2021 10:48 SOB N' 41601076625'

PRoToCoLo: 207658552 DE L9 /0L/202L,
cóo¡co oe venlrrclçÁo: 12100349593. cNP.t DÀ sEDE: 40476856000152

NIRE: al16O1O?6625' COM EFEITOS DO REGISÍRO EMz L8/0L/202t'
LUCAS MEI.LO DE OT,IVEIRÀ EIREI.I

I,E.È}¡DRO MARCOS R,AYSEIJ BISCÀIÀ
spcnstÁR¡o-ePRÀr

ffi. empresafactl,Pr. gov 'br

I/)+
nrh

se inpressg, fica sujelto å comProvaçåo de sua autenti'cldade nos respectlvos portais'

inforrnaodo seus respectivos códigos de verificaçåo' À ¡ ,l 'rya/'

JUNIA CO¡AERCIAL
DO PARANA

A vali.dade deste documento

LI
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080¿,t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

20t01t2021
NUMERO DE TNSCRTçAO

40.476.856/0001-52
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSGR|çÃO E DE S¡TUAçÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LUGAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

L.M.O. EMPREENDIMENTOS
(NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

42.13.8.{10 - Obras de urbanlzação - ruoo, pragas e calçadae
PRINCIPAL

DAS ATIVIOADES

41.204-00 - Construgão de edlflcloe
42.11.141 - Gonstrugão de rodovias e fenovias
42.11-142 - P¡ntura para sinallzação em plstas rodoviáriae e aeropoÉos
42.996.99 - Outras obrae de engenharla civll näo especificadas antêr¡omonte
43.13-4-00 - Obras de terlaplenagom
43.29-l-04. Montagem e lnstalaçåo de elatemas e equipamentoe de ilumlnaçåo e slnalização em vias ptlblicas, portos e
aeroportos
43.304-{¡4 - Servlços de plntura de edlflclos em geral
43.304-99 - Outras obras de acabamento da conetrução
43.914.00 - Obras de fundaçöes
43.99-l-03 - Obras de alvenarla
81.304-00 - Atlvldades palsaglstlcas

230-5 - Empresa lndlvldual de Responsabllldade Limltada (de Natureza Empresári
DA NATUREZA

R PADRE AFONSO
NTJMERO

t8l4
COMPLEMENTO
ffi

CEP

8s.615{¡00
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BANDEIRA
MUNICIPIO

MARMELEIRO

TELEFONE
(46) 993242e8' (46) 3550-1852cASLULLOME@GMAIL.COM

UF

PR

ENTE
ffi

(EFR)

CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçÃO CADASTRAL

2010112021

CADASTRAL

DATA DA SITUAçAO ESPECIAL
ffi

Aprovado pela lnstrução Normat¡va RFB no 1.863, de27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1510612022 às 09:36:04 (data e hora de Brasflia). Página: l/l

\(
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uür ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR

SEGRETARTA MUN|CTPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS
C.N.P.J : 76.205.665t0001 -01

CERilDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS 1152712022

ffi

Contribuinte

Nome/Razão: 72575 - LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ/CPF: 40.476.856/0001-52

Endereço: Rua PADRE AFONSO, 1814

Complemento:
Bairro: JARDIM BANDEIRA Cidade: Marmeleiro - PR

Finalidade

FISCAL

DATA DE VALIDADEDATA DE EMISSÃO

26107120222710512022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as d¡vidas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomedeLUGAS
MELLO DE OLIVEIRA EIRELI até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos
municipais.

Marmeleiro - PR, 27 de maio de 2022

\
DEPARTAMENTO DE FINANçAS -

DrvrsÃo DE GADASTRO E TRIBUTAçÃO

(

ç

27lOSl2O22'lO:14:28IPM SlEt€mss Lüa
Atan.lÊ-Nât - WGT v:2O13.01

ldenüllcadon WGT21 I 201-00&KEYFQTHLPGIKMZ-3

Y/* af
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dlvida Ativa Estadual

No 02684905847

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.476.856t0001.52
Nome: LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

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 Gertidão 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 atê 2410912022 - Fornecimento Gratulto

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

\

084
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IIIIN|STÉR¡O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA GOII'I EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 40.476.85610001 -52

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

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. bÞ ou <http://www. pgfn. gov. be.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Gonjunta RFB/PGFN no 1.751, de2t1Ot2O14.
Emitida às 08:48:20 do dia 0810612022 <hora e data de Brasflia>.
Válida atê0511212022.
Código de controle da certidåo: 835E.64E3.86D4.962F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificaçåo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgäos e fundos prlblicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11 da Lei nu 8.212, de 24 dejulho de 1991.

2. nâo constam inscriçöes em Dfvida Ativa da Uniåo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

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

\

(
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151O612022'14:59

Voltar

Consulta Regularidade do Empregador

lmprimir

û8'-1

\(

q

C,.Ix/|
cArxA ecor.¡ôrvuc¡ FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãor 40.476.8s6/ooo1-s2

Razão Social:t-ucAs MELLo DE oLIVEIRA EIRELI

Endereço¡ R PADRE AFONSO L8L4 | IARDIM BANDEIRA / MARMELEIRO / PR /
85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.
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 Ceftificado não seruirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Val idade: 30 / 05 / 2022 a 28/ O6/ 2022

CeÉificação Númer oz 20220530 I 3 2 1 32 1 47 L9668

Informação obtida em t5/06/2022 L4:59220

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

https://consulta'crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf

4
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PODER JUDICIAR]O
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR,ABAI.HISTAS

Nome: LUCAS MELLO DE OLIVETRA EIRELI (MATRIZ E FTLIA]S)
CNPJ: 40. 41 6.856/ 000]--52
Certidão n" : 16881002/2022
Expedição: 21 /05/2022, às 10:1-0:41
Validade: 23/1L/2022 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que LUCAS MELLO DE OLMIRA EIRELI (IIATRIZ E FILIAIS) /
inscrito (a) no CNP.T sob o no 40.476.856/000L-52, NÃO coNsTA como
inadimplente no Banco Nacional- de Devedores Trabal-histas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaçäo
das Leis do Traba]ho, acrescentados pelas Leis ns.o 1,2.440/201,L e
l-3.46'7/20L7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 21, de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (httpz / /www.tst.jus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

rNE'ORMAçÃO TMPORT¡¡ITE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévj-a ou demais títul-os que, Por
disposiçäo legal, contiver força executiva.

OBry

41
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Dúviclas e sugestÕes: cndtGtst. jus.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTTDÃO DE DtSTRtBUtçÃO - FtNS GERATS - CÍVEtS - ESPECíF|CA - NEGAT|VA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CíVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAÇÄO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. desra Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

LUCAS MELLO DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ : 40.476.856/0001 -52

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientações:

Esta certidäo NÃO A.PONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a).
São aporrtados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a iclentidacle do NOME/RAZRO SOCtRt com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoâis fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. Bo, $2o da
Resolução CNJ 121l2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

MARMELEIRO, 15 de Junho de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Distribuidor
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TUCAS MELTO DE OUVEIRA ElRELl. CNPJ/MF: 40.475.856/0m1-52, rua Padre Afonso ne 1814 balrroJardlm

Bandelra, CEP 85.615-000 - MARMETEIRO - PR, Fone (46) 99932-9298, e-mall caslullome@gemall.com

DECLARAçÃO UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente ¡nstrumento, a empresa LUCAS MELLO DE OLIVEIRA ElRELI., CNPJ/MF ne

40.476.856/O0OL-52, com sede na rua Padre Afonso ne 1814, bairro Jardim Bandeira,

Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-

assinado, declara que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do arl.27 da Lei n.e 8.666/93,

acrescido pela Lei n.e 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16

(dezesseis) anos.

2) Declaramos sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para

licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, QU€ o(a) responsável legal

da empresa é o(a) Sr. Lucas Mello de Oliveira, Portador do RG sob ne L2.436.4L9-1 e

CPF ne 080.284.799-44, cuja função é Proprietário Titular, responsável pela assinatura

do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou

função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade

com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de

assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante ne 0L3 do STF

(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura

referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação,

concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: caslullome@gmail.com
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Telefone : (46) 99932-9298
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TUCAS MEttO DE OLIVEIRA ElREtl. CNPJ/MF: 40.476.85610001-52, rua Padre Afonso ng 1814 balrroJardim

Bandeira, CEP 85.61ÿ(l(¡0 - MARMETEIRO - PR, Fone (46) 99932-9298, e-mall caslullome@gemail.com

7l Caso altere o citado e-ma¡l ou telefone comprometo-me em protocol¡zar ped¡do

de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser

considerado como intimado nos dados anteriores fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor Lucas Mello de Oliveira, portador do CPF/MF

sob ne 080.284.799-M, para ser o responsável para acompanhar a execução da

Contrato, referente ao Chamamento Público ns OO2/2022 e todos os atos necessários

ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e

no Contrato

Marmeleiro - Pr. L5 de junho de2022.

l-, Jâ/t*-
LUCAS MELLO DE OLIVEIRA

TITULAR PROPRIETÁNIO

LUCAS MELLO DE OTIVEIRA EIRETI

C N PJIM F :40.476. 856/000 1-52
Rua Padre Afonso ne L8L4, bairro
Jardim Bandeira Cep: 85615-000
Marmeleiro - Paraná
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EDITAT DE CHAMAMENTO PÚBUCO N9 OO2I2O22

PROCESSO ADMI N ¡STRATIVO N9 045/2022.L'C

DEcTARAçÃo o¡ REspoNsABtuDADr rÉcucn

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a legislação

vigente declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer

a referida licitação, é:

AssinAturaNomeNe

01 LUCAS MELLO DE OLIVEIRA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s)

pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Marmeleiro - Pr. 15 de junho de 2022

'A- hrfu /,U-*-
LUCAS MELLO DE OLIVEIRA

RG Ns t2.436.4t9-L
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBUCO Ng OO2I2O22
pRocEsso ADM| N rsrRATlvo Ns 045/2022-LaC

DEC¡ARAçÃO DE POSSUIR EQUIPAMENTOS

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Marmeleiro

Conforme o disposto no Edital em epigrafe, declaramos para os devidos fins e

efeitos legais, que possuímos todos os equipamentos apropriados e veículo para

execução dos serviços constantes no Anexo I do Edital de Chamamento Público ne

00212022.

Marmeleiro - Pr. 15 de junho de 2022

LUCAS MELLO DE OLIVEIRA

RG Ne t2.436.4L9-L
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