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Gertificado da Condiçäo de
Microem preendedor lndivid ual

Hrnpresário(a)

Nome Civil

GUIMORVAN DE SOUZA

CPF

062.031.999-23

CNPJ

14.248.367t0001-33

Nome Empresarial

GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923

Nome Fantasia

GUIMORVAN DE SOUZA

CapitalSocial

10.000,00

.-, Situaçäo Gadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

06/09/2011

Data de Abertura

0610912011

Endereço Comercial

CEP

85540-000

Bairro

CACIQUE CRETA

Logradouro

1A RUA RUA GETULIO VARGAS

Munícipio

MANGUEIRINHA

Número

53

UF

PR

Complemento

CASA 2

Situaçäo Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período lnício
1o período 06/09/2011

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Em localfixo fora da loja, lnternet, Televenda, Estabelecimento fixo, Porta a porta, postos móveiS ou por ambulantes

Ocupação Principal

Prestador(a) de serviços de roçagem, destocamento, lavraçäo, gradagem e sulcamento, sob contrato de empreitada,
independente

Atividade Principal (CNAE)

0161-0/03 - Serviço de preparaçäo de terrèno, cultivo e colheita

Ocupações Secundárias
Verdureiro independente
Reciclador(a) de materiais plásticos,
independente '

Pintor(a) de parede independente
Coletor de resíduos não-perigosos '
independente

Cerqueiro(a) independente .l

Atividades Secundárias (CNAE)

4724-5lOO - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

3832-7100 - Recuperação de materiais plásticos

43304104 - Serviços de pintura de edifícios em geral

38114/00 - Coleta de resfduos não-perigosos

4399-1/99 - Serviços especializados para construçäo näo
especificados anteriormente
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Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato 
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para ravoura

de empreitada, independente

Comerciante independente de artigos do
vestuário e acessórios

Comerciante independente de produtos de
limpeza
Comerciante independente de cosméticos e
artigos de perfumaria

Piscineiro(a) independente
Encanador independente

47814100 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4772-5100 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4322-9101- lnstalaçöes hidráulicas, sanitárias e de gás

g4
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comerciante independente de artigos de cama' 
47ss-s/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

mesa e banho
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento

0.,r1

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município pa.a a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectas sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realizaçäo de inspeçäo e fiscalizaçåo no local de exercício das atividades para fins de
verifìcaçäo da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o näo atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acanetar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor lndividual. A
sua ace¡tação está condicionada à verilìcação de sua autenticidade na lntemet, no endereço: httos://mei.receita.economia.oov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução no 59, de f 2 de agosto de2O20, do Comitê pera Gestão da Rede Naclonal para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM.

RfeUçÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

curMoRvAN DE SOUZA 06203199923

GUIMORVAN DE SOUZA
PORTE

ME

E DA

01 .61{t-fr3 - Servlço de preparaçåo de terreno, cultivo e colheita

E DA

213€ - Empresá¡io (lndividual)

LOGRADOURO

IA R RUA GETULIO VARGAS
NUMERO

53
COMPLEMENTO

CASA 2

CEP

85,5,+0.000
BAIRROiDISTRITO

CACIQUE CRETA MAT¡GUEIRINHA

GU L.COM (46) e925.5783

(EFR)

ATIVA
DATA DA SITUAçÃO CADASTRAL

06r09r2011

DE

DATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

OATA DE ABERTURA

06/09/2011
NUMERO DE |NSCRIçAO
14.2,t8.367/0001 -33
MATRIZ

Cor'¡rpRoveNTE DE rNscRçÃo E DE struAçÃo
CADASTR.AL

3E.32-7-lt0 - Recuperação de materlals plástlcos
47.814-ll0 - Comércio varelista de artigos do vestuário e acessó¡ios
81.29.0.1¡0 - Atividades de limpeza não especlficadas anteriormente
43.22-3-01 .lnstalações hld¡áullcas, sanllárlas e de gás
47.2¿f-5-l¡0 - Comércio varelista de hortifrutigranjeiros
4?.55-5-03 - Comercio vare¡ista de artigos de cama, mesa e banho
38.11.f.{10 . Coleta de resíduos nãoperigosos
47.72-5.OO - Gomé¡clo varellsta de cosmétlcos, produtos de pefumarla e de hlglene pessoal
43,99.1€9 . Servlços especializados para construção não especificados ante¡iomente
{1.30.f-lt4 - Serviços de pintura de edifícios em geral
01.6t{¡{2 -Serviço de poda de áryores para lavouras
47.89{l-05 - Gomérclo varellsta de produtos saneantes domlssanltárlos

UF

PR

O3l05l2O222oi2\

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 03/0512022 às 20:19:39 (data e hora de Brasília)' Página: l/l
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MN|STÉR¡O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POS]TIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVDA ATIVA DA UNÉO

Nome: GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923
GNPJ : 1 4.248.367 10001 -33

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
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgåos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar|.. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, dte 2t10t2014.
Emitida às 08:33:24 do dia 2110612022 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 1811212O22.
Código de controle da certidäo: 3470.EAAI.923A.DDI9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027029311-70

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 14'218.367/0001'33
Nome: GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923
Estabeleclmento sem registro no Cadastro de Contribuintes do IGMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida alé 1811012022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazen da. pr. g ov. br

Pág¡na 1 de 1

Em¡tldo vla lntomêl Pttbilæ (2u06r2022 20:53:42)
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Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

SECRETARIA DE FINANçAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

Data: 2010612022 20h45min

Número

1337
Validade

1810912022

cUIMORVAN DE SOUZA 06203199923 CNPJ: 14248367000133

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

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

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

{¿ç

ôr-
Código de Controle

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

https://www.mangueirinha. pr. gov.br/

k

Mangueirinha (PR), 20 de Junho de 2022

P€ça FranclÊæ Assis Re¡s, 1060 - centro
Mangu€ir¡nha (PR) - CÊP: 85540000 - Fono:4632438000

pI

CWJFFAYOWTSAGNMl

Página 1 de I

kr



ii;,iqì nit

I)OD}IIì JUDTCÎÁ!ìTí)
JIJÍJTI(]A DO IIRABAÏ IìO

CERTID.ã,O NEGATIVA DE DÉBTTOS TR;ABALHISTAS

Nome: GUIMORVAN DE SOUZA 06203L99923 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ I ]-4.248.367 /0001-33
Certidão n" : 13968284/2022
Expedição: 03/05/2022, às 20zl6z48
Validade: 30/L0/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que GUIMORVAN DE SOUZA 06203L99923 (MATRTZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no L4.248.367/0001-33, NÃo coNsTA como

ínadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol-idação
das Leis do Traba.l-ho/ acrescentados pelas Leis ns. o 12.440/2011' e

13.467/20L"1 , e no Ato 01,/2022 da CGJT, de 2I 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 estabel-ecimentos, agências ou fil-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verifícaçäo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFOR!{AçÃO TMPORTAÌ{TE

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

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recothimentos previden ci-âr i-os, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçäo de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos QUer por
disposição legal, contiver força executiva.

Q,{,
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA

CERT|DÃO DE DISTR|BUtÇÃO - F|NS cERAtS - CíVE|S - ESPECíFrCA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CfVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAçAO EXTRAJUDICIAL, desra Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923

CNPJ : 1 4.248.367 lo00 1 -33

Local da Sede:

Orientaçöes:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitaçäo cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MANGUEIRINHA
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÄO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidäo.
A certidão em nome de pessoa jurldica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera+e NEGATIVA a certidäo que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8o, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDoR INDIVIDUAL e EMPRESÁR|O INDIVIDUAL abrange também a pessoa flsica

MANGUEIRINHA, 7 de Junho de 2022

CELSON CHRISTIAN A$rñedodêforma dleltãlpor
CELSON CHRIÍ IAN STEVENSI 0537

STEVENS:I0537 Dàdos;202.06.07r4:r83o-03'oo'

Celson Christian Stevens
Distribuidor
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20106120222Oi58 Comta Re$ffie do Empegador

187q

\loltar f rn¡,:r'irnir

C/NTXA
C.A IXA ECCII.¡O¡VI ICR FEÐE RAL

CertÍficado de Regularidade
do FGTS - CRI'

Inscrição: 74.248.367/ooo1-33

Razão Soc¡al:GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923

Endereço: RUA GETULIo VARGAS s6 cAsA 2 / CACIQUE CRETA / MANGUEIRINHA/
PR / 85540-000

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

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

Validade: 1 3 / 06 / 2022 a L2/ 07 / 2022

Certif i cação N ú m er o¿ 2O22O 613 0 2 1 5 2 86 548 0 1 I 5

Informação obtida em 2O/O6/2O22 20:57:32

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

a
ËV

I

hüps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
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SUPR NOVA

CNPJ 14.248 .g6Z I ooot-gS
Guimorvan de Souza oízo1tgggzg

ANEXO III
DECLARAçÃO UNTFTCADA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO2I2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 045/2O22.LIC

oBJETO: CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURíDTCAS PARA EXECUçÃO DE
SERV|çOS DE ROçADAS EM TERRENOS BALDIOS, PRAçAS, PARQUES, CÓRREGOS
E ÁREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO OT MARMELEIRO.

E-mail : ataselicitacoes@gmail.com
Banco: SICOOB
Agência no:4390 Conta corrente no:47.396-0

A empresa Guimorvan de Souza 06203199923, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 53
inscrita no CNPJ sob no 14.248.367/0001-33, neste ato representada por Guimorvan de
Souza, sócio proprietario, RG1 0. 1 46.567-5, CPF062.031.999-23, DECLARA:

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 não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condiçäo de aprendiz (a partir de 14 anos,
deverá informar tal situação no mesmo documento).

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, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a) Guimorvan de Souza, Portador(a) do RG E CPF sob números acima
citaddos, cuja função/cargo é sócio Administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela
assinatura do Gontrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
funçäo 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 direçäo 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 comunicação futura referente
e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contrataçäo, concordo que o
Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço
E-mail: supracitado
Telefone: (46) 999255783 (i4
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7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Guimorvan de Souza, portador(a) do CPF/MF
supracitado, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Gontrato, referente
ao Chamamento Público n.o 00212022 e todos os atos necessários ao cumprimento das
obrigaçoes contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Mangueirinha 21 de junho de 2O22

GUIMORVAN DE AssinadodeformadisitalsouzA 3äf,T'$3iyîH5,'.?i,i,
06203 1 99923:142 

å3aaos, zozz.oe. 21 2o:s7:14

48367000133 -03'oo'

Guimoruan de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.031.999-23
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SUPR NOVA

CNPJ 14.248 367 / ooor-33
Guimorvan de Souza o6zo31999z3

ANEXO V
DECLARAçAO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNTCA

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N" OO2I2O22
PROC ESSO ADMIN ISTRATIVO NO 045/2O22.LIC

oBJETO: CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURIDTCAS PARA EXECUçÄO DE
SERV¡çOS DE ROçADAS EM TERRENOS BALDIOS, PRAçAS, PARQUES, CóRREGOS
e ÁneIs DE PRoPRIEDADE Do MUNICÍP¡O OC MARMELEIRO.

A empresa Guimorvan de Souza 06203199923, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 53
inscrita no CNPJ sob no 14.248.367/0001-33, neste ato representada por Guimorvan de
Souza, sócio proprietario, RG 1 0. 1 46.567-5, CPF06 2.031.999-23, DECLARA:

Conforme o disposto no Editalem epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que o
responsável técnico pelos serrriços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

AssinaturaNO Nome
01 Guimorvan de Souza

Mangueirinha 21 de junho de 2022.

GUIMORVAN DE tusinadodeformadisital

souzA HåT'$3iy,îi,?[i,îãå
06203 1 99923:1 42 

l1too,, rorr.o.., 20:53:30

48367000133 -03'oo'

Guimorvan de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.031.999-23
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ANEXO VI
DECLARAçÃO DE POSSUTR EQUTPAMENTOS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO2I2O22
PROCESSO ADM¡NISTRATIVO NO 045/2O22.LIC

oBJETO: CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURíDTCAS PARA EXECUçÃO DE
SERV|çOS DE ROçADAS EM TERRENOS BALD¡OS, PRAçAS, PARQUES, CÓRREGOS
E ÁREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICíP¡O OC MARMELEIRO.

A empresa Guimorvan de Souza 06203199923, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 53
inscrita no CNPJ sob no 14.248.367/0001-33, neste ato representada por Guimorvan de
Souza, sócio proprietario, RG 1 0. 1 46. 567-5, CPF062.031.999-23, DECLARA:

Conforme o disposto no edital em epígrafe, 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 Ghamamento Público no 00212022.

Mangueirinha 21 de junho de 2022

GUIMORVAN DE Assinadodeformadisitalpor

souzA ooåi$îgâ|,3i:.",:,ä,*,,
06203199923:14248 3

Dados: 2022.06.21 20:55:50367000133 -o3,oo'

Guimorvan de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.031.999-23
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CNPJ 14.248 .362 I ooot-gg
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ANEXO II

REQUERTMENTO PARA TNSCRTçÃO NO CREDENCTAMENTO DE PESSOA JURíD|CA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLIGO NO OO2I2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 045/2O22.LIC

oBJETO: CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURíDTCAS PARA EXECUçÃO DE
SERV|çOS DE ROçADAS EM TERRENOS BALD|OS, PRAçAS, PARQUES, CÓRREGOS
E AREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍpIO oe MARMELEIRO.

O interessado abaixo qualificado requer sua ¡nscrição no CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS para execução de serviços de roçadas em terrenos batdios,
praças, parques, córregos e áreas de propriedade do municlpio de Marmeleiro,
objetivando a prestaçäo de serviços especializados, nos termos do Edital de
Ghamamento Priblico no 002/2022, divulgado em (data da divulgação).

E-mai I : ataselicitacoes@gmail. com
Banco: SICOOB
Agência no:4390 Conta corrente no: 47.396-0

A empresa Guimorvan de Souza 06203199923, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 53
inscrita no CNPJ sob no 14.248.367/0001-33, neste ato representada por Guimorvan de
Souza, sócio proprietario, RG10.146,567-5, CPF062.031.999-23, propõe fornecer ao
Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão
Eletrônico no 6112022, conforme abaixo discriminado:

Mangueirinha 21 de junho de 2022

GUIMORVAN DE Ass¡nadodeformadisital

souzA #;åY'#3iy,îH*iãå
06203199923:14 r33

Dados: 2022.06.21 20:51:30

248367000133 -03'oo'

Guimorvan de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.031.999-23

+

e
\

Item Quant. Unid. Descrição ValorM'
quadrado

Valor total
para
período de
12 meses

01 150.000 m2lano Contratação de mão de obrapara execução de

serviços de roçadas em terrenos baldios,
praças, parques, córregos e áreas de
propriedade do município de Marmeleiro.

0,43 64.500,00

k(
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa

GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923, contratado mais abaixo qualificado executou

os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as

suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos, ainda, que os serviços descritos estão sendo realizados, conforme

especificações e exigências do projeto, do memorial descritivo e das normas

técnicas; de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCTAL: MUNICíP|O DE RIO NEGRO CNPJ: 76.002.64!|OOL47

ENDEREÇO: RUA JUVENAL FERREIRA PINTO N"2O7O BAIRRO: SEMINÁRIO

REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ANGELICA VITORINO GONDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIçOS DE LIMPEZA
DA ÁREA LIVRE DoS IMÓVEIS PERTENCENTES ÀS STCRETARIAS MUNICIPAIS

LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO CEP: 8388O.OOO

CONTRATADO

NOME/RAZÃO SOCTAL: GUIMORVAN DE SOUZA 06203199923

C. N. P.J : t4.248.367 /0001-33

RESPONSÁVEL: GUIMORVAN DE SOUZA

DESCRIçÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Era o que tínhamos a atestar Assinado por SIMONE ANGELICA
VITORINO GONDRO
980.730.959-04 em \610512022
!l:47:40
d¡g¡t6l 6v6^çâdô com certificrdo dig¡tôl ñão ICP-

SIMONE ANGELICA VITORINO GONDRO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAIJDE
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UN QUANTIDADEtrEM DESCRTçÃO DOS SERVIçOS

SERV L

LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA LIVRE DOS
|MÓVEIS Serviço com periodicidade mensal.
Compreendendo corte de grama, capinaçäo e remoção de
resíduos produzidos, bem como entulhos, podas periódicas
de arvores e arbustos. Limpeza de galhadas resultantes de
intempéries ou galhos secos que caírem no chão,
depositando adequadamente em local previamente
determinado pela contratante.
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PREFEITURA MUN ICIPAL DE TVIARMELEIRO

COITNI. DE CHAMAMENTO PUBLI-CO NO OO2I2O22

eÑVeLopE No 1 - DocuMErurnçÃo
FnopoueNTE: GulMoRvAN DE souzA 06203199923

CNPJ : 1 4.248.367/0001 -33


