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Prefeitur& MunìcípøI de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Ní¿mero da Casa:

Baírro:

Cídøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

71510
CARLOS LtMA 72588853900

1735722810001-36

Data do Pedído: 2110612022

Tipo de Pessoø: V1

Marmeleiro

85615-000

Paranâ

Entrega de envelope para Credenciamento no Chamamento
Público no 00212022.

CARLOS LIMA
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Gertificado da Gondição de

Mic roempreendedor I nd ivid ual

Ernpresário(a)

Nome Civil

CARLOS LIMA

CNPJ

17 .357 .22810001-36

Nome EmPresarial

cARLOS LIMA 72588853900

Nome Fantasia

PREFEITINHO SERVICOS GERAIS

GapitalSocial

\ÿ 5'ooo'oo

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Ëndereço Gomercüal

CEP

8561 5-000

Bairro

IPIRANGA

Data da Situação Cadastral

0410112013

CPF

725.888.539-00

Logradouro

RUA NELSON ROSALINO SANDINI

Munícipio

MARMELEIRO

Data de Abertura

04t0112013

Número

1370

UF

PR

Gomplemento

CASA

Fim

Situaçäo Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Periodo lnício

1o período 0410112013

Atividades

Forma de Atuação

I nternet, Estabelecimento fixo

Ocupação PrinciPal

Jardineiro(a) indePendente

Atividade PrinciPal (CNAE)

81 30-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias

Prestador(a) de serviços de colheita, sob

contrato de empreitada, independente

Prestado(a) de serviços de preparação de

terrenos, sob contrato de empreitada'
independente
Prestador(a) de serviços de roçagem'
destocamento, lavração, gradagem e

Atividades Secundárias (CNAE)

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

0'161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

0161-O/03 - Serviço de preparaçäo de terreno, cultivo e colheita

qq
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Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
de empreitada, indePendente

Ø
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Termo de Giência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licenca de

Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do

Município parc adispensa da emissão do ntvaiã e Licença de Funcionãmento, compreendidos os aspectos sanitários'

ambientais, tributários, de segurança púbrica, rro 
" 

o"ri"ção do soro, atividades domiciliares e restriçöes ao uso de

espaços públicos; autorìio a-reatizäçào de inspeçäo e iiscalização no local de exercício das atividades para fins de

verificação da observån"ã ¿o. referidïs requ¡s¡tos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o näo atendimento

dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela piete¡tura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo

de Ciência e Responsabìlidadä com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento'*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este certificado comprova as inscriçóes, arvará, ricenças e a situação de enquadramento do empresário na condiçåo de Microempreendedor lndividual A

sua aceitaçäo está condicionadäã uäi¡i¡""øo ¿e sua áutentiðidade na lnternei, no endereço: httos://mei receita economia oov br/certificado'

certificadoemitidocombasenaResoruçåonosg,del2deagosto dezo2o,docomitêparaGestãodaRedeNacional paraas¡mplificaçãodoRegistroeda

Legalizaçåo de Empresas e Negócios - CGSIM'

ATENÇÄO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

(
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nepúeltcA FEDERATTvA Do BRAstL

cADAsrRo NActoNAL DA pESSoA ¡uníolcn

CARLOS LIMA
APF

725.ffi.ffi-oO

PORTE

ME

ouALrFtcAçAo
Empresário

0161-0102 - Serviço de poda de árvores para lavouras
1161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

NUMERO DE tNSCRtçAO
17 .357 .228t0001-36
Matriz

CoMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

UAIA Uts AtsERTURA

0410112013

PREFEITINHO SERVICOS GERAIS

GARLOS L|MA 72588853900

81 30-3/00 - Atlvldades palsagfstlcas

213.5 - Empresário (lndividual)

NELSON ROSALINO SANDINI CASA

MARMELEIRO

(46) 99051262

NUMETIO

1370

(;EP

85615000
ËAtt{t{o/uts I fltTo
IPIRANGA

Uts

PR

ADATR@ARtSt.cOM.BR

Ativa
|JA¡A DA tit IUAçAO CADASTRAL

0410'I2013

DAIA IJA SITUAçAO ESPECIAL

QUADRO DE sóclos E ADMtNtSTRADoREs (NAo HÁ tNFoRMAçÃo NA BASE DE DADos Do cNpJ)

Código de autenticidade: 1 1 799434 07bc7 0e7

pela no1 2018. I na data da
Em¡tido no dia 21 às 09:35:53 (data e hora de Brasflia) por CARLOS LIMA - CPF 725.888.539-00O código pode ser consultado no endereço https://consultacnpj.redesim .gov.brlautenticidade-comprovante-inscricao
(https://consultacnpj .redesim.gov.br/autenticidade-com provante-inscricao).
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tt;ü ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
SEGRETARTA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO E F|NANçAS
G.N.P.J : 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1196212022

Contribuinte

Nome/Razão: 56863 - CARLOS LIMA 72588853900

CNPJ/CPF: 17.357.22810001-36

Endereço: Rua DOUTOR NELSON ROSALINO SANDINI, 1370

Complemento:

Bairro: IPIRANGA Cidade: Marmeleiro - PR

Finalidade

ffin

SITU FISCAL

DATA DE EMISSÃo DATA DE VALIDADE

17t06t2022 16108t2022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomede
CARLOS LIMA 72588853900 até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos
municipais.

Marmeleiro - PR, 17 de junho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANçAS
DrvsÃo DE CADASTRO E TRTBUTAÇAO

{-
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IPM S¡st€mas Ltda
AlcnrlÊ Nât - WGT v rnl3 0'l

ldenùfiedor: WGT21 1201-2248-IWPJVYMQKFGKG-4 - Emilido por: CARLOS LIMA

\

1710612022 13:42:30
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027014643-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.35t.229/000i-36
Nome: CARLOS LIMA 72588853900
Estabelecimento sem registro no Gadastro de Gontribuintes do lcMS/pR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidäo 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 1511012022 - Fornecimento Gratuito

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

\ (
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Páglna 1 de 1

Em¡t¡do v¡a lntemet P(tbl¡ca (17/06n022 13:39:29)
a^ fi

,l



13}fl

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D¡UDA
ATTVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS LIMA 72588853900
CN PJ : 17 .357 .22810001 -36

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

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dlvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

todos os órgäos e fundos priblicos 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 alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçåo desta certidåo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751,de2t1012014.
Emitida às 1 1:31:03 do dia 1710612022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1411212022.
Código de controle da certidåo: C19C.8637.98A8.8043
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\ l-

4vÿr^ û

,a(



13q

Vmltar Nmprirrrir

\ I

t rrxrt
ûA tx,4 Eçot¡Òn¡¡c¡ FEÐE FIAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: t7.357.228/ooo1-36
Razão Social:cRRl-Os LIMA 72s88Bs39oo
Endereço: R NELSON ROSALINO SANDINI 1370 / TPTRANGA / MARMELETRO / pR /

85615-000

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

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

Validade: 1 7 / 06/2022 a t6 / 07 / 2022

Ce rtif icação N ú mero 
= 

20220 6L7 L3 43357 9 6 17 67 I

Informação obtida em L7/06/2022 L3:43:37

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

Wætl 
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CERTIDã.O NEGATTVA DE DÉBITOS TR.ABALITISTAS

Nome: CARLOS LIMA '12588853900 (MATRIZ E FILTAIS)
CNPJ i I'7 .35'1 .228l0001-36
Certidåo n" : 79252t42/2022
Expedição: 1,'1 /06/2022, às 13:51:55
Validade: L4/1,2/2022 - 180 (cento e oitenta) dias' contados da data
de sua expedição.

Cert.ifíca-se que CARLOS LIMA 12588853900 (MATRIz E FILIÀIS)/
inscrito (a) no CNPJ sob o no 17.357,228/0001--36, Nã,o coNsrA como
inadimpl-ente no Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 72.440/20II e

13.461/201'7, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Traba.l-ho.
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
f nternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçAO TMPORTAIiITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recorhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabal-ho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tít.u1os que, Por
disposição legal, contiver força executiva.
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERT|DAO DE DTSTRTBU|ÇÃO - FrNS GERATS - CíVE|S - ESPECíF|CA - NEGATTVA

Certifico que revenclo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CiVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇAO JUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro
contra

cARLOS LIMA 72588853900

CNPJ: 17 .357 .22810001 -36

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientações:

Esta certidão ruÃO RpONfR ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados 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 identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais 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 EMPRESÁRlO INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffsica

MARMELEIRO, 20 de Junho de 2022

Allan Pericles Lucas Pacheco

Distribuidor

\ t
44
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SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:20/06/2022 17:17 Páqina 1 de 1 /f
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DEcLARAçÃo uNtFtcADA

A Comissáo Permanente de Licitaçáo;

Pelo presente instrumento, a empresa CARLOS LIMA 72s888s3900, CNPJ no

17.357.228/0001-36, com sede na RUA NELSON ROSALINO SAND|NI, No 1970,

BAIRRO IPIRANGA, neste município de MARMELEIRO, estado do PARANÁ, através

de seu representante legal infra-assinado, que:

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

acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que náo empregamos menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo empregamos menores de 16 (dezesseis)

anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condiçáo de aprendiz (a partir

de 14 anos, deverá informar tal situaçáo no mesmo documento).

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

licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.

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

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da

empresa é o Sr. CARLOS LIMA, Portador(a) do RG sob no 51192664 SESP/PR e CPF

no 725,888.539-00, cuja funçáo/cargo é administrador responsável pela assinatura do

Contrato.

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

ou funçáo pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administraçáo pública.

5) Declaramos de que a empresa náo 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 no 013 do STF

(Supremo Tribunal Federal).

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

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contrataçáo,

concordo que o contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : contato@arisi.com. br

Telefone: (46) 9 9905-1262 \ fç

/ì4
cARros LIMA 72588853900 - CNPJ 17.357.22810001-36

Rua Nelson Rosalino sandini L370 - Ipiranga - cEp 85615-000 - Marmeleiro - pR

Cel. (46) 9 9905-1262
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7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteraçáo junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado

como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor CARLOS LIMA, portador do CPF/MF sob n.o

725.888.539-00, para ser o responsável para acompanhar a execuçáo do Contrato,

referente ao Chamamento Público n.o 00212022 e todos os atos necessários ao

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

Contrato.

Marmeleiro, 20 de Junho de 2022

pRH F E |lTft tNJ þüCI SH RVllçOS, 6 E RAIS

%n4 ,!=,:.,,
Carlos Lima

RG no 5.119.266-4 SESP/PR

CPF no 725.888.539-00

Administrador

\
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CARLOS LrMA 725888s39O0 - CNPJ 17.357.2281000L-36
Rua Nelson Rosalino Sandini t370 - Ipiranga - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR

Cel. (46) 9 9905-1262 tl
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DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNTCA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislaçáo vigente

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

referida licitaçáo, é:

Declaramos, outrossim, que o profissionalacima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais.

Marmeleiro, 20 de Junho de 2022

Carlos Lima

RG no 5.119.266-4 SESP/PR

CPF no 725.888.539-00

Administrador

-36

\ t{
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CARLOS IIMA 72588853900 - CNpJ 17.357.
Rua Nelson Rosalino Sandini 1370 - Ipiranga - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR

Cel. (46) 9 990s-1262

No NOME

01 CARLOS LIMA

ASSINATURA
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DECLARAçÃO DE POSSUTR EQUTPAMENTOS

A Comissão de Licitaçóes da Prefeitura de Marmeleiro

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos para os devidos fins e

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

execuçáo dos serviços constantes no Anexo I do Edital de Chamamento Público no

00212022.

Marmeleiro, 20 de Junho de 2Q22.

C

Carlos Lima

RG no 5.119.266-4 SESP/PR

CPF no 725.888.539-00

Administrador

a
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cARros rrMA 725888s3900 - CNPJ 17.3s7.2281000L-36
Rua Nelson Rosalino Sandini L370 - Ipiranga - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR

Cel. (46) 9 990s-1262
Ul
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REQUERIMENTo eARA truscnrçÃo No cREDENctAMENTo DE pEssoA

.luníolct
À Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Setor de Licitaçoes e Contratos

Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE

PESSOAS JURíDICAS para execução de serviços de roçadas em terrenos baldios,

praças, parques, córregos e áreàs de propriedade do município de Marmeleiro,

objetivando a prestação de serviços especializados, nos termos do Edital de

Chamamento Público no OO2|2O22, divulgado em 25l0S \2OZZ.

Razão Social: CARLOS LIMA 72588853900

CNPJ : 1 7.35 7 .228 10001. -3 6

Telefone: (46) 9 9905 1262

E-mail: con lato(ärarisi.cr¡rn.br

Endereço: RUANELSON ROSALINO SANDINI N": 1370

Bairro: IPIRANGA

CEP:85.615-000 Cidade:MARMELEIRO Estado:PARAN

Banco: no 0001 - Banco do Brasil n" 2282-9
C/C: no: 6.L35-2

Item Quant. Unid. de
medida

Descrição Valor M2
quadrado

Valor total
para período
de L2 meses

01 150.000 mzlano

Contratação de mão de obra para execução
de serviços de roçadas em terrenos baldios,
praças, parques, córregos e áreas de

do de Marmeleiro

0,75 112.500,00

Valor Total I12.500,00

Marmeleiro, 20 de Junho de 2022.

Carlos Lima

RG no 5,1 19.266-4 SESP/PR

CPF no 725.888.539-00

Administrador

\ t
{¿ 4
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CARLOS LrMA 72588853900 - CNPJ 17.357.2281000L_36

Rua Nelson Rosalino sandini t370 - Ipiranga - cEp g5615-000 - Marmeleiro - pR

Cel. (46) 9 9905-1262




