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Prefeíturø Munícípøl de Mørmeleiro

IELLI PRESTES ROZIN

N¿úmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bøírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

70284

1 00761 479-08

Data do Pedído: 0711212021

Tipo de Pessoa: F1

Marmeleiro

8561 5-000

Paranâ

E ENTREGA DE ENVELOPE DO
ENTO PUBLTCO 005t2021

JANIELLI PRESTES ROZI
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MUNICÍPIO DE MARME LEIRO
ESTADo to pRn¡NÁ

ANBXO I

REeUERTMENTo IARA rNscruçÃo No cREDENcTAMENTo

(este clocurnento cleve ser elaboraclo em formulário pr.óprio)

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição rlo CREDENCIAMENTO DETRABALHADORES DA CULTURA PARA MINISTRAREM OFICINAS DB ATIVIDADBS
ARTÍSTICAS E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e comuniclade em geral,
objetivando a prestação de serviços ar1ísticos e culturais, r'ros termos do Edital cle Chamame'to pirblico ,o
00512021, divulgado em 18 de novcmbro cle202l.

01 _ DADOS DO P
Nome Cornpleto:
Apelido ou l'tol11e

Data cle uascimer.l
Enclereço re
Município: Federação
CPF: --o
Segnrento artístico on cul I de atuação
Período de atrnção

02 _ OITICINAS QUE PRBTENDE EXECUTAR:

03 _ INFORMA PARA PAGAMENTO:
ao

Agência

I

ì Cont¿r
Outras irrfbrrnações

O proponente declara estar cieute e cle acordo das condições do Edital de Chamamento público nn
00512021' bem corno cle que exerce atividades artísticas e culturais objeto do referido Edital de forma
profissional.

Marrneleiro, de

I

de 2021
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CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida
E-¡nail

Macali, rro 255, Ccnh.o - Cx. postal 24 - CEÌ g5.6 I 5_000

- Teleftrne: (46) 3525-8 I 07 / S I 05
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ESTADo oo paR¡NÁ

ANEXO II

AUToDECLanaçÃo DE ATUAÇÃo socrar, ou pRoFrssIoNAL NAS Ánnas nnrÍsrrca
E CULTURAL

Nome Completo:
Apelido oll nonle
Data de
Endereço residencial
Municipio: da Fecleração
CPF: '\-)

segrnenro artísrico or\curturar o" otuoçao,.h\ùÎ}Jèr\$FJ*Ðr . ($.-u .J0fyLf,e .
Período de at'ação:

Declaro, para os devidos !ns, que atuei profrssionalmente nas áreas artística e cultural uo período de 30
de junho de 2018 até data de publicação áeste edital, conforme lista de atividacles apresentada a seguir:

FOIìMULÁRIO DII ATIVIDADES RBALIZADAS
(Mês/Ano)

Junho/2018

5ll\\t CrXrO- 6ñ^A\ orL
Junltol2020

ôs \ç-sùpg C\Ê

outubro/2o2r \¡rrl¡,\nr x\g\o- çs:, \x. na,-rc,b r\\knr\ch Çr\CIrnr._u.jc,s
observação: caso não tenha desenvolvido ativiclades em um o.r ì-,',ui, meses relacionado, no ,or,ll.É#\f)\Ã
acinta, preencha o cal]]po coln Lllll traço (------) e conl a expressão "Atividades interrompidas,, a partir domomelrto em que tenham ocon.ido as interrupções.

Declaro, sob as peuas previstas
verdadeiras, e qlte estou ciente cla
dezembro de 1940 - Cóciigo penall

Local e data l{,}\
Assinatura do ProlÌssiona

na legislação, que as info'mações prestadas nesta declaração são
s penaliclacles previsttrs no art. 29g cro Decreto-Lei no 2.g4g, ãe 7 cle

¿\

\arfl tJ\C
t 

"eq*Ld 
t-,-rt*zeurbfo cle 1940 - Cócligo Penal: "A[t. 299. ouritir., ern docuurento público oupafticular, declaração qtle dele clevia constar or.r nele inserir ou fazer inseril cleclaração falsa o' diversa cla que deviaser escrita, com o fi¡rr cle pfejuclical clircito, crial obrigação ou alteral a velcl¿rcle sotre fato juriclica'rente relevante.Pena-t'eclnsão'cleutnacincoanos,etttulta,seoc{oJurnentoépirbtico,ereclnsãocleurnitLêsanos,ernulta,seo

docnmento é par.ticular.."

\)

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 _ CEp 85.6 I 5_000
E-mai[: licitrcao(liìntarnlclciro p-¡-r¿ov. br / lic itacao02lù rrrarnleleiro. nr. sov. lrr - Tclefone: (4O 3525-g I 0z / g 1 0s
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U Naiara e outras 5 pessoas.

=_d

13 de set de 2019 ' I

Participação na abertura dos JEP'S Bom de
Bola- Planalto PR.

Encantadoras lOrt
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3 Centrc de Convivência da Assistência 'o'
Social está em Centrc De Convivência
Da Assistência Social.
12 de abr de 2019 ' Marmeleiro - O

oficina de hip hop com a mon¡tora Janieli Rozin
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Janielli Rozin está com Monica Dos
Santos e outras 4 pessoas em
Academia CIA Do CORPO.
22 de set de 2A20. Marmeleiro . S

Ito

Um pouquinho da nossa aula de MIXDANCE b
b de hojee {ü{iä
Todas terças e quintas as 19h €i€i
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¡} Celu Francieco Belüão está com Nadla' Bonatto.
18 de mai .O

18 de maio, Dia nacionaldo combate ao
abuso e exploração sexual contra crianças e
adolescentes.
Educadora Janielli Rozln faz uma

performancg expressão corporal com a
dança, demonstrando a importância de
estarmos atentos aos nossos adolescentes
no dia a dia.
FALE, NÃO SE CALE
#DrsQUE100
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Escola Oficlna Adellrla Meurer
l4demai.O

)

ä
taa

Vamos cuidar de nossas crianças e de nossos
adolescentes. Através da música e da dança a
Educadora/instrutora Janieli, vem deixar um
alerta a população e aos pais. Vamos conversar,
vamos or¡entar.
Esquecer é permitir. Lembrar é combater.f
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m Janielll
Rozin.
5 dejul .O

A dança, arte de movimentar o corpo em
certo ritmo, é uma das três principais artes
cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da
música. Caracteriza-se pelos movimentos
previamente estabelecidos (coreografia) ou
improvisados (dança livre). Pode existir como
expressão artística ou como forma de
dlvertimento.
Turmas de danças urbanas do perfodo ve...
Ver mais
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Di c o PEL iiri'î*:;ilî*:.îi;sr,*Bïî r,'.ffiï;i;ü;" ,*,rooffi

referênèia

t.,, 052f
www,copel.com
0800 51 00 f16

Mês de Unidade Consumidora

Vencimento

FAT-o1 -2021 2l 88094567-36
Responsabllldado da Manutongão de llumlna Públlca: Munlclplo 4635258100

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HiDRICA

MARLI DE OLIVEIRA PRESTES

R PE AFONSO, 542 . APTO 2I
CENTRO. MARMELEIRO. PR. CEP: 8s615-000

cPF 554.993.689.53

Novembro12021

0s11212021

lnformagöes Técnicas
No Medidor: MD 0351743848 - TRIFASICO

Loltura Atual

0911112021
I 1640

Constant€ de
Multlpllcagão

1

Consumo
Médlo Olárlo

4,71 kwh

Próxlma Leltura
Prevlsta

10t12t2021l1r,rlllÿ¡rlil

i'ilHfifirr*rir¡ rnl.t{i r,! r,.'l ìîil(i.rÏ:ii)

Môs

10t2021

' \09t2021

0812021

0712021

06t2021

05t2021

0412021

03t2021

02t2021

01t2021

1212020

1112020

ENERGIA ELET CONSUMO

kwh

146

'175

125

100

109

120

163

176

144

173

I /C

159

Valor

188,65

208,28

155,38

1 16,38

116,52

121,28

161,50

172,24

147,94

178,74

173,25

154,91

Baso
Cálc.

129,29

9,24

23,6r

Allq.
ICMS

29,00%
23,00vo

29,00vo

Dt.Pgto,

01t11t2021

04t10t2021

01t0912021

0210812021

01t0712021

04t06t2021

0310512021

05t04t2021

01t03t2021

01t02t2021

05t01t2021

0211212020

¡.¡ota nsceL/cor.lt¡ oe e¡¡encn etÉtR¡ca N'zez.¿¿o.asg - sÉRle s
Emltlda em 0111112021

Tar¡fas

0,ss8810

Produto
Doscrlção

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID

ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

Base de Cólculo do ICMS
'162,14

Valor Valor
Un. Con6umo Unltárlo Total

kwh 151 0,856225 ',t29,29

kwh 9,24

kwh 23,61

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
CRED VIOL META CONT 09/2021

35,00

-0,1 s

Valor Total da Nota Flscal
196.36

fatura para
Parâ ter o

Valo¡ ICMS
47,01

Teniáo Conlrgloda: 1271220 voll6
Llmlt€ AdoqusdoTonsãot 117 a1331202 a231 ÿolL

RES-MME 3/2021
ser ¡€laclonados

à prestação do
PerlodoE Band.

7BE6.DDDE.7890.C879.0l 07.6241.6633.C93C

Histórico de Consumo e ento Valores Faturados

lnformações Su plementares

de Vencimento

t,
V,Unldade Consumldora

93602146

Vencimento
05112t2021

Mês
11t2021

Valor a Pagar
196,96

Autenticação Mecånica

83640000001 1 969601 I I 000 6 0010'1020212 3 18809456736 2
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0211212021 16:38

053a

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do cpF; 100.761.429-08

Nome: JANtELLt pRESTES ROZTN

Data de Nascimento: 161021199g

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 1gl1àt2}11

Digito Verificador: 00

comprovante emitido às: 16:37:32 do dia_02 11?12921(hora e data de Brasíria).código de controre do comprovante: ÂroE.gAr g.7l4z.EBBA

Este documento não substitui o ,,Comp 
.

(Modero aprovado pera IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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RG: 9.667

REGISIRoGERAL: 9.667.670'{l DATADEExPEDçÃo:28/0312013

¡¡oue: JANIELU PRESTES ROZIN

F[AçÃo: VANDERLEI Ro¿l{

MAFLI DE OLÍVERA PRESÎES

iýATURATIDADE:FRANG.BÉLTRÃO/PR DATADEI\IASCIMENTO:18'/021998

DOG. ORIGEM: COTúARCA=FRANC BELIRÂO/PR' MABMELEIRO

C.NASC99i7. LIVRO=21'A' FOLHA=325

ÊtioüI'oPl¡¡flË i

cPF: 100.781á79oE

CURMBA/PR.
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NOME DO ELEIOR

JANIELLI PREST

DAÎADE NASCII'ENfO

MuNrclpto, uF
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MINISTÉR¡O DO TRABATHO
E EMPRECO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREUDÊNCIA SOCIAT
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6505 2711 9284 8103

02t26

JA'.llELL| PRESTES ROZIN
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Dal¡c¡êñcl¡ Audir¡v¡ ou dè F¡t.l 0800 722-0099

Ouvidorið: 0800 727_99J3

NO [XfERIOR

N

ËEe ffi@
AUfHORIZED SIGNATURI
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
058(

Chamamento Públ
imagem e voz cons
referido Edìtal pel

ESTADo oo pRn¡NÁ

ANEXO III

TERMo nn cnssÃo DE DIREITos DB uso DE IMAcEM B voz

(a ser apresentaclo pelo ¡rroponente e toclos os partícipes clos vícleos clas ofici¡as)

Eu, portador do RG*c e clo CPF insclito no Etiital de
RIZO o uso de minha00512021 da Prefeitula de Marnrele iro - PR, A

enr todo e clualquer ulaterial apresentado par¿r o credencíamento e participação clo
o Departalnento de Educação e Cultura de Marnleleiro , para fins de diwlgação ao

púb lico em geral e/ou ape'as para uso iuter'o desta instit'ição, em qualquer veículcl de comuuicação
nìpressa, radiofônica ou televisiva, de canal aberto ou fechado e em todas as rnídias sociais, desde que

não haja desviftuamento da sua frnalidade e salvaguardados os padrões de ética e rnoralidade

A presente autorização é concedida a títr.rlo gratuito e por tenrpo indeterminado, pelo que o
Departanlento de Educação e Culftrra de Marmeleiro poder'á utilizãla, noìodo ou el'rl parte, por nilnlel.o
indeterminado cle vezes, rtos ttteios cle conrunicação Jpara os fins educativos, culhrrais ou institncionais
que lhe convier.

O uso cla imagem e voz constante no material da inscrição e clo vícleo aprese¡taclo poderão ser
de âmbito interno ou externo cla Prefeitura, das seguintes formas: outdoor; folheios em geral (encartes,
mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anirncios em revistas e jornais ern geial, homepage,
cartazes, baclc-light, mídia eletr'ônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinemã, progranìa para rádio, entre
outros); enr h'ansmissões do material pela Inten'rel ou dìsponibilizações po. ni"ìo d"e redes sociais e outras
plataformas digitais, inolusive em clivulgação no sítio eleìrônico oficial clo Município; e-rnail; WhatsApp
e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo e/ou áuclio e para tlir,ulgação em geral e exibições
em atividades educativas, culturais e institucionais em que o vídeo contendo a oficina f-or.utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontacle declaro que autorizo o uso acima descrito sem qlle
nada haja a ser reclanrado a título de direitos conexos à nlinha irnager'ì'ì, voz ou a qualquer outro, e assino
a presente autolização.

)nx:N
(Local e Data)

t05ùnrhÊ',03 ¿" 202t

porlen

/ý
u,

\

CNPI: 76.205.665/0001-0t
Avenida Macali, no 255, Centr.o - Cx. postal 24 _ CEp g5.6 t5_000
ll-nrail: licitacao(Ziìmttruclciro.or.gov.ÞLi tìcitâc'rro02rZùnralnrclci¡o.¡2¡14qy=þr - Telefone: (46) 3525-g 107 / g l 05
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MUNICÍPIO DE MARMELEIR
ü59Á

o
ESTADo oo pRRnuÁ

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS OFICINAS

Conforme disposto no Eclital em epigrafe, cleclaramos que o profissional ou profissionais abaixo
relacionados participarão das ativiclades relacionadas à oficina artisticá e cultural, no.ì".-o, do Edital de
Clramanrento Público tt" 0051202[, clo Município de Marrneleiro, os quais também apresentarão o Ter-mo
de cessão tle direitos cle ttso cle imagern e voz a fim cle possibilitar a vaiictação da proposta:

Local,Oìde \.^? ¿" zclzt.

ASSIN E TODOS FISSIONAIS INDICADOS

É

\),

Nome CPF Assin?ilua
) rAl I l¡

CNPJ: 76.205.665/000 t-0 I

Avenida Macali, uo 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp 85.6 I 5_000
E-mail licitacso(ii)ntarmeleiro.Pr.gov.br i ticitacao02lù[!.¡I)q!e]lo.pr'.r¿ov.br - Tclefone: (46) 3525-g 107 / g l05
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA DA UN¡ÃO

Nome: JANIELLI PRESTES ROZIN
GPF: 100.761.479-08

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dfvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo Único do art. 11 da Lei 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.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t1012014.
Emitida às 13:00:31 do dia 3011112021<hora e data de Brasllia>,
Válida alé 2910512022.
Código de controle da certidão: 4588.F870.7FA5.F198
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documênto. 

t
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t.. 06ü. nEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025562984.01

Certidão fornecida para o CPF/MF: 100.761.479.08 
t

NOME: CPT ¡¡ÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICNIS/PR

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

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. / |

ou pelas quais tenha sido
,ltributária, bem como, ao
:j

Válida até 3010312022 - F ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
un¡rru.fazenda.pr.gov.br 

:

1

þ,
)

Página I de 1

Emilldo vla lnlemet Púbilca PA11/2021 12:51:47)
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Prefeitura do Munlcfplo, dê Marmelelro - PR
Av, Macal¡,255 cEP 856,151000 Telefone (46) 3525-8"1 00

cNPJ 76.205.665/000'1.0{ a wvuvìt,ma rm gl oÍro.pr, gov.b r

cERTTDÃo NEGATTvA os oÉsrros N' 4603/ 202t

NOME JANIELLI PRESTES ROZIN
r_00.76r.4'79-08
1_007 61_4'7 908

CPF/CNP,]......:
cóo. coNrRrB..:
ENDEREÇO......:
COMPLEMENTO...:
BAIRRO........:
cïD4D8........:
cEP...........:

No: 0

UF
-000

FINALIDADE......:
DATA DE VAL]DADE:

CADASTRO E LICTTAÇÃo
29/0r/2022

CERTIFTCAMOS, REVENDO O CADASTRO l,lOSrLrÁRrO E rMOerLrÁRrO DESTE l¿UUrCÍprO, QUE
erÉ a pRESENTE pete NÃo CoNSTAM oÉerros rRreutÁnros RELATTvo coNTRTBUTNTE AcrMA
DESCRITO.

FrcA RESSALVADo o DrRErro DA FAzENDA púelrce MUNrcrpAL DE coBRAR euArsQUER
oÉgrtos posrERroRMENTE coNSTATADos, MEsMo REFERENTE Ao punfooo NESTA cERTTDÃo
COMPREENDTDO.

A pRESENTS cenrroÃo psrÁ coNDrcroNADA A vERrFrcAÇÄo pe
eo sÍrro oo ¡¿uNrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao . marmel-eiro . pr . gov . br : 8 0 8 0 /cldadao>
UTTLIZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTTC]DADE .]UNTO

ou etnevÉs Do QR coDE,

ANo DA csRtroÃo...
NúMsRo DA cERTTDÃo

2021
4 603
L63247 620L63247cóorco DE AUTENTTcTDADE DA CERTTDÃo

cuRrrnÃo EMrrrDA nlnrRôNTcAMENTE vrA TNTERNET EM 30/LL/202L

I

\

ü,
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Página 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO I

CERTIDÃO NEGATTVA DE OÉETTOS TR.,ABALHISTAS

Nome: JANIELLI PRESTES ROZIN
CPF: l-00.76t.479-08
Certidão no : 55340332/2021
Expedição: 30/tt/202L, às L3z13:42
Validade z 28/05/2022 180 (cento e oitenta) dias, contad.os da data
de sua expedição.

Certifica-se que JANTELLf PRESTES ROZIN, inscrito (a) no CPF sob o no
100.76L,479-08 | NÃo coNSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cert.idão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7, de julho de 201,!, e
na ResoIução Administrativa no I47O/2OL! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de zOlL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certid.äo atestal a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à iverificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst.j us . br) .

Certidão emitida gratuítamente.

INFORMAçAO TMPORTAÌi¡TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naË.urais e juridicas
inadimplentes perante a .Tustiça do:Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciáríos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I

f

î,
\t,
Y

\
Drivid<ìs e sugesLÒes: cndl-GLsu.jus.br

\



MUNICipIo DE MARMELHiio.,6/' 
Â

Eu

ESTADo oo paRRNÁ

ANEXO V

DECLARAçONS A SEREM APRESBNTADAS POR TODOS OS PROPONENTES E
PARTICIPANTES DAS OFICINAS

DECLARAçÃo nn ausÊNcrn DE TMIEDIMENTos

(Apresentar uma declaração de cacla participante)

no QÇG? 6+occpr n'@DECLARo, para os
fins, que sou ervidor público rnunicipal ou de qualquer outra esfera da federação ou da

Indireta, ativo ou inativo, bem como, que não possuo nenhum dos impedimentos para
do Edital de Clranramento Público n' 00512021 promovido pelo Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, 03 de de 2021

Proponente

DBCLA ÇÃo DB AUSENCTA DE PARDNTBSCO

(Apresentar uma declaração de cada participante)

n'QG6l6-1@cpE "" {QoÎø{ q+q -cE ,DECLAR',
a)

os fins,
pafa

que sou cônjuges, cornpanhei ro on parente até o terceiro grau, em linha reta e
de membros da Comissão de Licitações, de gestores do Departamento de Educação e Cultura, de

agentes políticos do Município e de membros clo Cornitê Gestor da Lei Aldir Blanc (Decreto n"
3.13912020), a fim de parricipar do Edital de Chamamento público n' 005/2021, do Município deMarmeleiro

Marmeleiro, 0.1 de de 2021

ente

{'

J:76.205 l-0 r

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. postal 24 _ CEp
E-nrail

85.6 r s-000

- Telef'one: (46) 352-5-8107 / S t05
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HORUS
FACULDADES e o

'?*kË'R?l
t1 st1'1t11

A Faculdade Pinhalzinho confere a

\\ LiRA

JANTELLI PRESTES ROZIN

Portadora da carteira de identidade ¡o 9.667.670-0/PR, nascida em 16 de fevereiro de 1998, nacionalidade

Brasileira, o presente certificado pela conclusão do Curso de póS- GRADUAçÃO EM DANçA, de acordo com o

Regirnento Geral da Faculdade Pinhalzinho - Horus Faculdades e nos termos da Resolução do CNE/SC, rìo 1, de 06 de

abril de 2018, ministrado na cidade de Pinhalzinho (SC) no período de agosto de 2018 a junho de2O2O, totalizando 425

horas/aula.

Pinhalzinho- SC, 29 de j o de 2O2O

'TU ,'

land ira Apa Ramos dos Reis
ria Acadêmica

Augusto Lunkes

,(-

fr-
g)
Cr"I

^
4

'---T->

gradu
Su dente de Ensino
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socrEDADE EDUcAcroN. ) pr¡rnalzrNHo
HORUS FACULDADES

HORUS
FACULDADES

Curso: pós -eRaounçÃo EM DANçA

Nome: JANIELLI PRESTES ROZIN

)

Disciplinas H/A Freq. Nota Docente Titulação

BALLET CLASSICO /BALLET DE ACADEMIA

corrlteostçÃo coREocRÁncR

DANçA cotr¡tE¡¡poRÂteR

DANÇA e eoucnçno sovrÁlcn
DANçA Oe SRUO lSnrr¡ 

gR, FORR Ó,VA LSA, SALSA, BO LE RO,TAN GO)

DANçA E TECNOLOGIA

DANÇA NA ESCOLA

DANÇA PARA GRUPOS ESPECIAIS

DANçA popuLARES e rolctóRIcAS BRASTLETRAS

DANçAS CTRCULARES

DANçAS URBANAS

DESENVoLVTMENTo DAS cApActDADEs rístcRs RrRRvÉs oR DANçA(uMA
ABoRDAGEM ANAToMo-ctNesrÉslcR e atovecÂrurcn¡
HrstóRre DA DANçA

lAeoRRtónro DE cRtAçAo e otoÁrtcR

RITMOS COREOGRAFADOS PARAACADEMIA(STEP E JUMP)

RITMO E EXPRESSIVIDADE

JMZ

Carga Horária Total 425

Registrado sob no. ': íiitino livro de Registro de Certificados no. 1

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

ot

25

25

25

25

25

25

100

100

'l 00

100

100

100

80

t00

100

'l 00

r00

f00

75

100

100

80

'l 00

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

c

A

A

B

A

PAOLA ZONTA

OCTAVIO NASSUR RAMOS DE OLIVEIRA

CLAUDIA PALMA DA FONSECA

FLAVIA MARCHI NASCIMENTO

ALINE MENDES RODRIGUES

GEORGIA MARIA FERRO BENETTI

JostANE GtSELA FRANKEN coRRÊrr

nruR H¡Áncn cAMPos NoRr

JESSE DA CRUZ

ADRIANE SILVIA CELA CAVALLI

HUGO SILVA DE OLIVEIRA

JOSENEI BRAGA DOS SANTOS

PAOLAZONTA

JESSE DA CRUZ

LEILA SALVINI

MARIA INES ARTAXO NETTO

CARLISE SCALAMAÏO DUARTE

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

MESTRE

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

MESTRE

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

MESTRE

MESTRE

MESTRE

ESPECIALISÏA

ESPECIALISTA

DOUTORA

ESPECIALISTA

DOUTORA

ã

Pinhalzinho (SC), 24 de julho de2Q20.

''--..¡l''u '

Jandira Apãrecida Ramos dos Rei::
Secretálía Acadêmica/

CONFERE 
c 1-''t

rO ORIG!r f i-

0 7 t!¿' ii;i1
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)+* UNIVERSIDADE, PARAI{AE,I{ SE,

Reconhecida pera porrar," *îÏ;liüij|fif"bricada no D.o.u. de r0/rr/e3.

-

UNIPAR
I INIVFRSIDADE PARANAENSE

T)'ý
AT URA

O Reitor da Universidade Paranaense, no uso de suas atribuições e tendo em vista a

Colação de Grau do Curso de BDUCAÇÃO Frylç! 
^ :T ^22,!" 

janeiro de 2019,

confere o título de BACHARELA EM EDUCAÇAO FISICA
a

JANIELLI PRESTES R:OZ.INI'

'brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida ^ 16 de fevereiro de 1998'

RG no 9.667.670-0 pR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de

todos os direitos e prerrogativas legais. 
- ^t'-- -----) 

coHrÈnr coN{
-ó on'tolNAL

(t
I

æ
Umuara mar 24 de janeiro de 2019. 

0 7 ûç_2. ?021
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Ul. DR5r EDUE, rÍslclcAçÃo
UI{IVÞRSIÐADE UT{IPAR
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'3xå,Ë'sÎI
0 7 tÉL' 20?1

Carlos Ed,uardo Garcia
Reitor

k
A5

/*t9-

ATURASiN

Å,,

7

ttJR$0 c0rucluft)0 EM t¿.?2

WFffi Departamento Especialde Registro de Diptomas

Dìplotua regístradoror n. "..---ll-f45-ÏL-
Processor.'-qþ.1!9 5J ao qo . -..-._
ttos tmnos do art.48 da Lei 9.394/96.

I¡ilIIIERSIDAÐE PAAANABÙSE . T'NIPAR

Umuarama - PR.

thnuøramøÐ_ds .fñnÊçO ¿¿Q.G,O

Por delegação de competência, de acordo com o Ato
Executivo da Reitoría da UNIPAR de

CTEONICE ÅP AJIECIÐ A RATTI
Chefe do ttËItD

ttuF

PAA.êNAEI{SE. TINIPAR

às páginas n." Q'5¡>

desk Unl'rersidade.

n¡detaOo soo o n."-À8-L

ü Ltsmde Ragisko n.o S!
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CERTIFICADO '3xåË,f;ÎI
t 7 tç-.i' ?0?1

þ^ ba;a'
iNAiuRÀ

CERTIFICO que

Participou da

Oficina de Ballet Clássico - Nível Intermediário,

Ministrado por Michel Costa, com cargahorâria de 1:30 horas aula,

na Academia Cia do Corpo.

MICHEL COSTA COBALCHINI
Ministronte / Boilorino DRT No 31151 Direloro / Professoro

ÊCJ.JÀ

tt

G
øJ
æ

------> 18 de Julho de 2018 - Marmeleiro - Paraná - Brasil z\
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C E RTI FI CAD O'?NkË'RÎl^
ù f SÉt 1t11

'Å-'*
CERTIFICO que

Participou da

Oficina de Ballet Clássico - l{ível Avançado,

Ministrado por Michel Costa, com cargahorária de l:30 horas aula,

na Academia Cia do Corpo.

MICHEL COSTA JULIANA COBALCHINI
Minislronte / Boitorino DRT N" 31151 Direloro / Professoro

uRh
\N

O
cr
ceÀ

\

f
18 de Julho de 2018 - Marmeleiro - Paraná - Brasil
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hDE M

Rua Emilio Magno Glatt, 555 - Cæntro - Marmelei ro - paraná -
cEP 85.615-000 - CNPJ: 09383,534/oot-19 - Fone: 46 3525 tg66 I 46991259147

'?xhË'R?I
t 1 sÊi' 1$11

DECLARAçÃO

\.\
Deolaro para os devidos fins e a quem possa inûoressar que, JA¡IIELLI

PRESTES ROZIN, atr¡ou como professora de danças , ballst e jazz.,na Academia CIA
do Corpo - Marmeleiro - h. No período de fevereiro dÊ2016à março de2111.Sempre
pontua[ prrestativa, demonshando interesse e responsabihdadepela alividade proposta-

Atenciosamente,

LTRh
f
\

^

t og.ss3.534/ooo1-1il
JULIANA COBALCHINI

DA SILVA ME

RuA EJËkfoRx1",È3.,3.'åT; "',
nn'oäniËLe'*o - PARANA 

-i

Diretora

ï
I

I

\

tt

V

Ivfarmeleiro, 07 de dezembro de 2020.



07r
R

PREFEITURA D0 MUNtCrpto DE RENASGENçA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECLAR,A.Ç.Ã.O

DECLARO para os devidos fins que JANIELLI PRESTES ROZIN, portadora

do RG n" 9.667.670-0 e CPF n' 100.761.479-08, residente na Rua Telmo Otávio Miller,

no 1342, bairro Ipiranga, Marmeleiro- Paraná, presta serviços neste município como

Professora de Ballet e Hip-Hop no Centro de Referência de Assistência Social no

período de 17 de setembro de 2018 até a presente data 08 de dezembro de 2020.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração

Renascença, 08 de dezembro de

Z Bona

Secretaria Municipal de Assistência Social.

Zuleide Rovanide Bor¡a
\ecfetáf¡¿ fl'r':'.io:i 'l{ lri!tônaii Soíi:

i. ,,1 . r:;l ¡ : "OS

""jq:i
'iv

',Êì

\
PREFETTURA D0 MUN¡Cíp¡O DE RENASCENçA - pR
cNPJ 76.205.681 /0001 -96
Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3Sb0-8300
CEP 8561 0-000 - Renascença - pR
www. renascenca. p r. gov. br

I



lJ7'2p,

CENTRO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

RUA PADRE AFONSO - 83L - CENTRO FONE (46) 3525-2507

E-mail: centrodeconvivencia(ômarmeleiro.pr.gov.br
85.615,000 - MARMELEIRO - PR

DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins que, JANIELLI
PRESTES ROZIN, portadora do RG no 9.667.670-0

SSP/PR e do CPF no 100.761 .479-08, residente e

domiciliada na Rua Telmo O. Muller, no 1342, Bairro

lpiranga, Marmeleiro-Pr, presta serviços profissionalmente

corno monitora da Oficina de Dança Hip Hop, desde o mês

de Fevereiro de 204'9 até Março de 2020, ro Centro de

Convivência da Assistência Social de Marmeleiro Pr.

Marmeleiro, 07 de dezembro de 2020.

TAMMIN EILNER LEITE
Dira do D Assistência Social

)
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Prefeiturø furunícípor de krarmereíro
Número do protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bøíno:

Cìdade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Pra^o de EnÍrega:

Nome do Requerenfe:

70316

85615-000

lPa'a.rã-l

Data do Pedido:

Tipo de Pessoa: F1

tr

/
Ì*

I

"t

09t1212021

MENDES

054219479-12

Marmeleiro

MENDES



NEOMAR MENDES
REQUERIMENTO PARA INSCRIç,4.O NO CREDENCIAMENTO

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
TRABALHADORES DA CULTURA PARA MINISTRAREM OFICINAS DE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e
comunidade em geral, objetivando a prestação de serviços artísticos e culturais, nos termos do
Edital de Chamamento Público no 00512021,, divulgado em 18 de novembro de 2021.

01 _ DADOS DO PROPONENTE:
Nome Completo: NEOMAR MENDES
Apelido ou nome artístico: NEOMAR MENDES
Data de nascimento: 11/0511954
Endereço residencial: Rua Narcisio Dalla Libera,
Município: Marmeleiro Unidade da Federação: paraná

CPF: 054.219.479-L2 RG: 9.115.536-2 SESp/pR

no 726 Bairro Santa Rita

Segmento artístico ou cultural de atuação: Musico (professor, compositor, oficineiro)
Período de atuação: ano de 2000 até o presente momento.

02 _ OFICINAS PRETENDE EXECUTAR:

03 - TNFORMAçÕES PARA PAGAMENTO:
Banco/Instituição: 007 - Banco Inter
Agência: 0001-9 Conra: 8990380-3
Outras informações

O proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Chamamento público
no 00512021', bem como de que exerce atividades artísticas e culturais objeto do referido Edital
de forma profissional.

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de 2021.

tllp--ø4 ,ÿxo-Joo
NEOMAR MENDES
CPF: 054.2L9.479-L2

076(

/t
\)

Item Descrição

oficinas artísticas e culturais de
oficinas artísticas culturais de INSTRUMENTOS MUSI CAISe

\



NEOMAR MBNDES ,

AUTODECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO SOCrEr, OU PROFISSIONAL NNS ÁNNAS
anrÍsuca E cULTURAL

Nome Completo: NEOMAR MENDES
Apeliclo ou nome artístico:NEOMAR MENDES
Data de nascimento: Ill05lIgB4
Endereço tesidencial: Rua Narcisio Dalla Libera,
Município: Marmeleiro Uniclacle da Fecleração: paraná
CPF: 054,219.479-12 RG: 9.115.536-2 SESp/pR

Segmento artístico ou 
- 
cultural .de atuação: Musico (plofessor, compositor, oficineiro)

Período cle ahração: ano de 2000 até: o presente momento.

Declato, pala os devidos fius, qtte atuei profissionalmente nas ár'eas ar1ística e cultural perioclo de
30 de junho de 2018 até clata de publicação cleste edital, conforme lista de atividacles apresentada
a seguir':

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS
(Mês/Ano)

0612018 a0212020: Aulas de músicas, canto e instnrrnentos musicais e shows

Atividades Inten ompicia s 03 12020 C----l 09 IZO2I

Declaro, sob as penas previstas na legislação, qLle as informações prestadas nesta declaração são
verdadeiras, e que estott ciente das penalidades plevistas no art. Zgg doDecreto-Lei n" 2.g4g, de
7 de dezembro cle 1940 - Cócligo penalr.

Marmeleiro, PR 07 <le Dezembro de 2021

MOn -¿url ,rr*"rl-
NEOMAR MENDES
CPF: 054.21 9.479-12

no 726 Bain.o Santa Rita
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NEOMAR MENDES
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PORTI FOLIO
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3 ¡bomar Mendos eslá com Jullans Cobahhlnl
e outrôs 2 pessoas.
30deoul.9

N€omrr MÕno€a esra c0m JulrSna uobalchtnt
e outrrg I peæoa3.
31deout.6

Fala galera, nesla SEGUNDA véspera de ferlado,
Venha para o EERTIS, show com NEOMAR MENDES a
partir das 20:30hrs, va¡ rolar mulla música, cerveja gelada
e a melhor da linha de lanches e porções!!!
$2Alflêr¡lr\

lfürt
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HOJEEE...

A partir das 20:30hrs, show com Neomar Mendes,

RESTAURANTE e LANCHONETE LAGO YARA em
Renascença!
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Q Pesquìsar

A¡rdrc¡s¡ Berthelll está em B€rtls.
ódoæt 'i,lûrEþ|re.O

20:39 ã B@ Orj1.?'/0

e Q Pesquisar

g) curttr O co."nr", þ Compartilhar
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ç
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Nesle sábado dla 25109, múslca ao vivo no Restauranle e
Choperla Lago Yara em Renascença parth das 20:00
horaslll
Repertórlo mlsto pra todos curtlrem, bebida gelada e linha
completa de lanches.
PARTToTPEMT!!ù' t n 4â 2 J1 lt'
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¡| cu,r,t

l{€omsr Mendcs
20desrl.O

Sabadão dla 1 1/09 música ao vlvo com Neomar Mendes

TODOS CONVIDADOS PARA CURTIR, MUIÎA 
^^ÚS¡CA,COM OS MELHORES IáNCHES E BEBIDAS DA CIDADE

SABADO

T1
SETEMBRO

(D Você, Juliana Cobalch¡ni e outras 19 p€ssoas

¡f cunir O co*n¡ut là compart¡thar

1 l commlár¡os. 3 comparlilhsmentos

Ç Comenlar là comparr¡¡har
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)E EDUCAçA0 FfStCA

.STADO DO PARAN,Á

Restaurante.
Parada 280' ,

Contato para show e
eventos: 46 9106-3877.

Neoma¡ Mendes, da 30
de$aio, no Par¿da 280, a
partirdas 20:30 horas.

AGENDA

(41) 3363 8388

0800 643 2667

www.crefpr.org.br

)
,:

CONSEI.HO REGIONAT

\EDUCAçAo FfsrcA
yfnoo oo peRaruÁ

Data:

om manero - Nleomar Mendes
Neste sábado, dià E de

agosto, mais um show.com
Neoma¡ Mendes

:!j

Local: Parada 280. anexo
ao Posto Toscan

Ilorário:20:30

Convide seus amlgos €

Eóderna,

Data:
AGENtlA

(4t) s363 tttt
0800 643 2667

www.crefpr.org.br
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tSZs
www.copel.com
0800 51 00 116

Mês cle referência Unidade Gonsumidora

Vencimento ORA G.AR

RcrponeabllldadG d¡ Manutcnçåo de Iumrna prib[car Munrcrpro 463s2sEi00 FAT{f ¿021206117 4305-7

MILTON MEIRELES DA SILVA '
R NARCISO DALLA IIBERA,726

RfTA . MARMELEIRO . PR - CEp: tõ6t5.000

¡$1.825.6E9.{t0

Outubro/2021 1 00903258

offi1 1

N" Medldor: MD 0353730423 - B|FASICO

' Leltur. Atu8l Mcdldo

our0/2021
10705

Gon¡tante de Tot¡l Faturedo ConsumoMultlpllcaçåo Módlo Dlárlo

1 .. re nivtr 7,31 kwh

D¡t¡ dò Em¡88åo Próxlma Lelture
P16vlstÊ

ösnotmzt

Mås

09no21

0812021

07t2021

06n021

05n02,1

uno21
03t2021

0212021

01t2021

1ü2020

't'12020

1-0tzt)zo_

Venclm€nto
01t11t2021

kwh

227

2æ

314

225

192

203

187

164

210

210

209

21Ê_.

Trdfir

0,5588r0

1UOgt2021

1Gt0st2021

2U06n021

15t06t2021

24tO5t2021

06t04t2021

17tO212021

04t0a2021

1AUn021

12t11t2020

Jd.1012020

Valor

270,06

316,46

327,38

234,01

189.74

197,54

180,84

171,93

214,49

205,93

203,07

?05.71

DLPgto.

V¡lo¡
Unltúrlo

0,839245

rEbc¡onâdos

Valor
Total

.1f7,92
4521

0,71

0,82

5,50

Lo^ þL,Y

312021

09t11t2021

Base Allq.
Cálc. ICMS

177,92 29.00ut
45,21 20,00%

¡¡or¡ HSCaUcor'¡I¡"pF EHEBçfAFLÉrntca l¡. zrz.oso.ser - sÉRlE s
Emtrid8 €m O1t1OtZ0Z1

Produto
Dcecrlçåo

ENERG!\ ELEIR¡C,A CONSUMO
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

ÀCRESCIMO MORATORIO
JUROS CONIA ANTERIOR
MULIA POR ATRASO NO PAGAMENTO
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

P2:t0/09{910

Autenücaçào [4ecånica

'3xå,Ë'frTI
0 g irEZ' ?0?1

ConsumoUn.

kwh
kwh

212

ENERGIA ELET CONSUMO

ldtlo Cq0¡ûrr t27r220 vûn¡
Un{a Ad.qudoToto: ltt ¡ t¡it lftjt ¡ 2!t vdù

'Cr¡òit ö ÞàgàtiìeätO p tbîhrÉ itdö ¡tfdtuddöi.ité¡ijôädtdóiËÍ i, äÿ¡åir.

Unldado Consumldora Mês100903258 10t2021

O dób¡lo-sujB¡ta 60 6orlo a parl¡ dg O7f1in}2L O cont¡ato ó encor.ado 6e
mant¡do 3 me!âÊ an rte. allfr das dcm¡s òbrançae *.O,* þgtliçår,
At¡alo d6 45 dhs surotra do CAD¡N ó Eblts do arlUåe¿cs acsaJrtai 

-æ¿sm

86. qdufdæ. Evqü¡l æevlià aàbrlctr. .pcmiåcø vÉ¡do. Si pcgo.
dssconsldú8,

R6l6råncls Vator(Rt) Vendmcnto
09/2021 270,08 Ol/1Or2O2r

6mo

ililililililililililil

S¡olr'r

o

Valor a Pag6r
270,16

I

\ r83680000002 5 70160fi10003 oololo2o212 3 ost 17430507 0

ililililttilililt ilililtilililililt ilriltiltilililtilIililililtililt

Bâse dB Cálcuto do |CMS
223,19

Valor ICMS
64,70

7F2C.C566.92CD.84A5.5DC9.968C.8685.4826

RrtlHado ¡o Fbco

H deConsumo e

Su entares
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NEOMAR MENDES

DEcLARAÇÃo DE RESrnÊNcn

Eu, MILTON MEIRELES DA SILVA, inscrito no cPF n" 431.625.689-00,
DECLARO t putã os devidos fins, que a Sra. NEOMAR MENDES, reside em minha
propriedade,localizada na Rua Narciso Dalla Libera, n" 726.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente documento, declarando
estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui
prestadas.

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de 202I

MILTON MEIRELES DA SI

CPF: 43L.625.689-00
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do cPF: 054.219.479-12

Nome: NEOMAR MENDES

Data de Nascimento: 11 l05l1g$4

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 3l/03/2003

Digito Verificador: 00

Çomprovante emitido às: 08:51:19 do dia_0911212021 (hora e data de Brasília)
código de controle do comprovante: F6AB.D6F0.s06g.DDc7

EI

Este documento não substitui o "comprovante de lnscr¡ç .

(Modelo aprovado peta IN/RFB no 1.S4g, de 13102t2015.\
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NEOTARNENDES

JULTAflA COBALCIIINI DA SILVA
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NEOMAR MENDES

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEMT.VOZ

Eu, NEOMAR MENDES, portador do RG 9.1.1,5.536-2 SESP/PR e do CPF 054.219.479-
12, inscrito no Edital de Chamamento Público no 0051202L da Prefeitura de Marmeleiro - PR,
AUTORIZO o uso de minha imagem e voz constante em todo e qualquer material apresentado
para o credenciamento e participação do referido Edital pelo Departamento de Educação e Cultura
de Marmeleiro, para fins de divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta
instituição, em qualquer veículo de comunicação impressa, radiofônica ou televisiva, de canal
aberto ou fechado e em todas as mídias sociais, desde que não haja desvirtuamento da sua
finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que
o Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá utilizâ-la, no todo ou em parte, por
número indeterminado de vezes, nos meios de comunicação e para os fins educativos, culturais
ou institucionais que lhe convier.

O uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão
ser de âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em
geral, homepage, cartazes, back-light, mídia eletrônica þainéis, vídeo-tapes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros); em transmissões do material pela Internel ou disponibilizações
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônico
oficial do Município; e-mail; WhatsApp e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo
e/ou áudio e para divulgação em geral e exibições em atividades educativas, culturais e
institucionais em que o vídeo contendo a oficina for utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem, voz ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização.

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de Z02I

Ït, ou, ryvtutlo
NEOMAR MENDES
CPF:054.2I9.479-LZ
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NEOMAR MENDES
DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS OFICINAS

Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o profissional ou profissionais
abaixo relacionados participarão das atividades relacionadas à oficina artística e cultural, nos
termos do Edital de Chamamento Público no 0051202L, do Município de Marmeleiro, os quais
também apresentarão o Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz a, fim de possibilitar
a validação da proposta:

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de202L

092r,

'Ylk " ryfu-"/e^
NEOMAR MENDEý
CPF:054.2L9.479-Iz
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Nome CPF Assinatura

NEOMAR MENDES 054.2L9.479-72 q!ô*"týt ,".n 
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MINISTÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÄO NEGATIVA DE DÉB¡IOS RELATIVos Aos TRIBUToS FEDERAIs E À DIuDA
ATIVA DA UNñO

093ß

\t,

Nome: NEOMAR MENDES
CPF: 054.219.479-12

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 Secretâria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da União ionU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão se refete à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11Oa teiio
8.212, de 24 dejutho de 1991.

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

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.Ts1, de 2t10t2014.
Emitida às 08:55:23 do dia o9l12t2oz1<hora e data de Biasitia>.
Válida até 0710612022.
Código de controle da certidão: 16El.A090.DC9A.FFB3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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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 025646959-52

Certidäo fornecida para o CPF/MF: 054.219.479-12
Nome: NEOMARMENDES

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 pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida alé 0710412022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br
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Þreteltura du l/lunlcÍplu de illlarmelelro - pR
Åu" tlacali, 2S5 GEP 856{5-00tt Telefone (461S5Z5-t{0û

s]{P*l 7$,g0s,0Fõ/o001 *l{ www.mã rmclçiro,Bagov.hr

c¡RrrnÃo NEcATTvA ¡n oÉsrros N. 4B7B/ 2021-

NOME. ... ..:
cPF/cNp,J......:
có¡. co¡ltRrB. . :

ENDEREçO......:
COMPLEMENTO...:
BAIRRO........:
ctDADE........:
cEP...........;

NEOMAR MENDES
054.219.479-L2
5421,947 9t2
DAMBROS E PTVA N 279

CENTRO
MARMELEIRO
8s6i_5-000

UF: PR

FÏNAIJIDADE......
DATA DE VAIJIDADE

cADASTRo u r,rcrraçÃo
o6/02/2022

::It]"Ttyos-,-REVENDo o cADAsrRo MoBrrJrÁnro e rMoerlrÁRro DEsrE uu¡rcÍpro, euEATE A PRESENTE ¡ere uÃo coNsr.AM nÉerros rnreutÁnros RELATTvo coNTRTBUTNTE AcrMÄ,DESCRITO.

FÏcA RESSALVADo o DrRElro DA FAZENDA púer,rce MUNrcrpAL DE coBRAR eu¡ïseu'RoÉerros POSTERToRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao ppRÍooo NEsrA ceRrroÃoCOMPREENDIDO.

A eRESENTe cnRrroÃo pstÁ coNDrcroNADA A veRrFrcaçÃ,o oneo sÍtro no urnlrcÍpro No nl¡o¡nrcó,
<http : / / cidadao. marmeleiro . pr . góv. br : I 0 8 0,/cidadao>
UT]LTZANDO OS DADOS ABA]XO.

SUA AUTENTTCIDADE JUNTO

ou etnevÉs Do eR coDE,

ANo DA cuRrroÃo
rdrunno ne ðeñiiDÃó. : : : : : : : : : : : : :. :. ;cónrco DE AUTENTTcIDADE oe ceRrtoÂo,

202L
487 8
7 837 498537 837 49

CSRTT¡ÃO EMIT]DA EI,ETRôNTCAMENTE V]A TNTERNET EM 08/1.2/2021.
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POÐI]R .]'UÐTC]TAT¡TO
JU,$TTÇ/\ DO'T']ìÄI3ÄLI.IO

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉgTtOS TRÀ,BALHISTAS

Nome: NEOÿIAR MENDES

CPF : 054 .21"9 . 47 9 -1-2
Certidão n" : 56388437 /202]-
Expedição: oB/12/zozt, às 23 :54 209
Validade 05/06/2022 - l-BO (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifíca-se que NEoMAR MENDEs, inscríto(a) no cpF sob o no
054.2L9.479-Lz, NÃo coNsrÀ do Banco Nacjonal de Devedores
Trabalhistas.
Certídão emítida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2o] 1-, e
na Resolução Administrativa no '1,470/zotl- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L1,.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at.é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certídão condiciona-se à veríficação de sua
auLenticidade no portar do Tribunal superior do Trabarho na
Internet (http : / /www.tst.. jus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

TNFORMAç.ã,O rUponTAr{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant.e a ,Ïustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leÍ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

rl

Þúrv:i.cl.rs e s;u<¡es,rl:òes: cllcftri,t:FlU. j ns. Ì:::

ý



NEOMAR MENDES

DECLARAÇ.Ã,o on ¿,usÊNcn DE IMIEDIMENTos

Eu NEOMAR MENDES, portador do RG 9.LL5.536-2 SESP/PR e do CPF 054.219.479-
12, DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal ou de qualquer
outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que não
possuo nenhum dos impedimentos para participar do Edital de Chamamento Público no OO5|202L
promovido pelo Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de 2021
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NEOMAR MENDES

DEcLARAÇ¡,o rn ¡.usÊncn DE pARENTEsco

Eu NEOMAR MENDES, portador do RG 9.LI5.536-2 SESP/PR e do CPF 054.2L9.479-
LZ,DECLARO, para os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou parente até o terceiro
grau, em linha reta e colateral de membros da Comissão de Licita@es, de gestores do

Departamento de Educação e Cultura, de agentes políticos do Município e de membros do Comitê
Gestor da Iæi Aldir Blanc (Decreto no 3.L3912020), a fim de participar do Edital de Chamamento
Público no 00512021., do Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 07 de Dezembro de 202I
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Prefeíturø Municìpal de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

70318 Døtø do Pedìdo:

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

09l't212021

048555059-86 Tipo de Pessoa: F-l

Marmeleiro

8561 5-000

Estado: Fat*ã-l

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
oHAMAMENTo púaLlco No oos/2021

JULIANA COBALCHINI DA

L{
L
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA
REQUERIMENTO PARA INSCRIçÃO NO CREDENCIAMENTO

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
TRABALHADORES DA CULTURA PARA MINISTRAREM OF'ICINAS DE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e
comunidade em geral, objetivando a prestação de serviços artísticos e culturais, nos termos do
Edital de Chamamento Público no 0051202L, divulgado em 18 de novembro de202l.

01 - DADOS DO PROPONENTE:
Nome Completo: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
Apelido ou nome artístico: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
Data de nascimento: 05/0B1I9B4
Endereço residencial: Rua Narcisio Dalla Libera,
Município: Marmeleiro Unidade da Federação: paraná

CPF: 048.555.059-86 RG:72457331 SESp/pR

1ü16

no 726 Bairro Santa Rita

Segmento artístico ou cultural de atuação: Dança (professora, coreografa, oficineiro e bailarina)
Período de atuação: 0512006 até o presente momento.

02 _ OFICINAS UE PRETENDE EXECUTAR:

03 - TNFORMAçOES PARA PAGAMENTO:
Banco/Instituição: 001 - Banco do Brasil
Agência: 2282-9 Conta: 16486-0
Outras informações:

O proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Chamamento público
no 00512021', bem como de que exerce atividades artísticas e culturais objeto do referido Edital
de forma profissional.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 202I

BALCHINI DA SILVA
CPF: 048.555.059-86
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Item Descrição

d) Oficinas artísticas e culturais de JAZZ
e oficinas artísticas e culturais de ZUMBA

JULIANA

\ \e
q/



JULIANA COBALCHINI DA SILVA
AUTODECLARAçÃO DE ATUAçÃO SOCNL OU PROF'ISSIONAL NAS ÁNN¿,S

ARTÍSTIcA E cULTURAL

Nome Completo: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
Apelido ou nome artístico: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
Data de nascimento: 05/08/1984
Endereço residencial: Rua Narcisio Dalla Libera, no 726 Bairro Santa Rita
Município: Marmeleiro Unidade da Federação: Paraná
CPF: 048.555.059-86 RG:72457331 SESP/PR

Segmento artístico ou cultural de atuação: Dança (professora, coreografa, oficineiro e bailarina)
Período de atuação: 05/2006 até o presente momento.

Declaro, para os devidos fins, que atuei profissionalmente nas áreas artística e cultural no período
de 30 de junho de 2018 até data de publicação deste edital, conforme lista de atividades
apresentada a seguir:

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS
(MêsiAno)

Junho/2018 a0312020: Aulas de danças, vários ritmos no Centro de Convivência e Assistência
Social, aulas de zumba na Academia CIA do Corpo

Atividades Interrompid as 20 / 03 I 2020 C--- - -) 1, I I Z02I

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são
verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei no 2.g4g, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penall.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 202I

d,-
JULIANA BALCHINI DA SILVA

CPF: 048.555.059-86
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RENASCENçA - Dia 14 112 I 2018 às 2O:OOHrs
Gentro de Eventos Prefeito Geraldo Giacomini

MARMELEIRO - Dia 1511212fJ18 às 2O:OOHrs
Ginásio de Esportes Volnei Pires
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Responsabllldade da Manutençåo de llumlna públlca: Munlclplo 463s25giOO

Môs cle referência lJnidade Consumidora

Vencimento VAL R A PAGAR

F AT -0 1 -2021 2061 17 4305:î

MILTON MEIRELES DA SILVA
R NARCISO DALLA LIBERA,726
SANTA RÍTA . MARMELEIRO - PR - CEP: 8s6l5{¡oo

CPF ¡l¡11.625.689.{¡0

Outubro/2021 1 00903258

1

EI¡I
No Medidor: MD 0353730473 - BIFAS|CO

Reslde/Resldencial

Leltura Atual Medldo Constante ds Total Faturado
Multlpllcação

21Zkyýh
o8110t2021

1 0705
29 dias

212 kwh

Consumo
Médlo Dlárlo

7,31 kwh

Data de Emlssão

09t10t2021

Próxima Leltura
Prevlsta

09t11t2021

kvt h

227

286

314

229

192

203

187

164

210

210

209

21ñ,

Valor

270,06

315,46

327,38

234,0'l

1 89,74

197,54

180,84

171,93

214,49

205,93

203,07

?05.71

Valor
Unitárlo

0,839245

Valor
Total

177,92

45,21

Mês

09t2021

0812021

07t2021

06t2021

05t2021

04t2021

03t2021

0212021

01t2021

1212020

11t2020

\012020.

Unidade Consumidora
100903258

Venclm€nto
01t11t2021

Dt Pgto.

10to9t2021

16108t2021

23106t2021

151O6t202',1

24t05t2021

06t04t2021

171O2t2021

04t02t2021

121O1t2021

12t',t1t2020

JdJOr2020

em 0111012021

Produto
Descr¡ção

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

ACRESCIMO MORATORIO

JUROS CONTA ANTERIOR
MULTA POR ATRÁSO NO PAGAMENTO
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

é da

0,71

0,02
5,50

40,00

cCINrå't'RÎl

0 g lJ[¿' ?0il

1. c';t^

130t2005.
RES-MME 3/202'l

ou
refacionados

e

Consumo

212

Un.

kwh
kwh

Base Allq,
Cálc. ICMS

17f,92 29,00%
45,21 2S,00Vo

ENERGIA ELET CONSUMO

Trrlf6s

0.556810

Tcn¡åo Cshtrdâ: t27n20 votts
Urùa Adcqu¡dolondo: I l? ¡ 133202 ¡ 231 Þtb

O débito sujêita ao corls a pàtlh de O7t1il2ï2j, O conlråto é encarrêdo se
manl¡do 3 mo6€s em @fle. alåm das demals æbEnçss ænfome leg¡slaçåo.
Atraso de 45 dlas sujelta eo CADIN o ÿâloÉs d6 slividedês aæ*óriai podem
s6r dclufdæ. Evenùral Éavlso ånt6¡lot- peamano€ vél¡do. Sê p.go,
desconsldeF.

Relerèncla Valor (RS) V€ncjmento
o9r2021 270,06 01tßn021

' ' 'Cäiö ii Þàgàl'hè¡itöIá tè'nhã itdö ärirúàìdòì ifdôbôñSidàiäa ó äúì¡ó.'

€léù¡€, como

P2:10/0948/10

riltil til ilil tilil ilililt ililtil I il til ilt ilil ilil ilil

1,13yo

o

Sa.1rr )

Mês
'1012021

Valor a Pagar
270.16

Autenticaçào L4ecíinica

83680000002 5 701601110003 00101020212 3 06117430507 o

\l

)¡"

Ëi coPEL
tililililililtilililtiltil

Base de Cálculo do lClllS
223,13

Valor ICMS

64,70

7F2C.Cs66.S2CD.84A5.5DC9.968C.8685.4826

R.sgryldo ao Flccg

Consumo eco

tillililr (



JI]LIAI\A COBALCHII\I DA SILVA

DECLARAçÃO DE RESIDENCIA

Eu, MILTON MEIRELES DA SILVA, inscrito no cpF n" 431..625.6g9-00,
DECLARO, para os devidos fins, que a sra. JULIANA COBALCHINI DA SILVA,
reside em minha propriedade,localizada na Rua Narciso Dalla Libera, n" 726.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente documento, declarando
estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui
prestadas.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 2021

DA VA
CPF: 431..625.689-00
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Q511212021 15:52 1 19ß

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: o48.55s.os9-86

Nome: JULIANA COBALCHINI DA SILVA

Data de Nascimento: 05/08/1984

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2210312002

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: l5:52:25 do dia 0511212021(hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: A600.3C39.BDDC.42M

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscriç .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.549, de 1310212015.)
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l. Filiado

--recolhimentos; NIT:'1 68011'Ag1f'g -' "'
É todo cidadão que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurado obr:igatório ou facultativo.
* Os campos precedidos com asterisco(-) são de preenchimento obrigatório,
* Para garantir maior eficiência nos serviços prestados pela Previdência, é importante o preenchimento de todos os documentos

solicitados.

A inscrição de segurado especial indígena será realizada somente pela FUNAI.

Seus dados já constam no Cadastro Nacional de lnformaçöes Sociais. Utilize seu Número de ldentificação - Nlï-
para efetuar recolhimentos. NIT: 16861''163113

n Nome do Filiado:

Nacional de lnformaçöes Sociais. Utilize seu

Número de ldentificação - NIT - para efetuar

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

* Nome da Mãe: JUSTINA INES DA SILVA lgnoradoL]

05/08/'1984 ìt_i

Não sou um robô

Privaüidflde

* Data de Nascimento

* CPF:

048,555.059-86

(lorrtinuar

TeCAPTCHA
Termos
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ

Eu, JULIANA COBALCHINI DA SILVA, portador do RG 7.245.733-L SESP/PR e do
CPF 048.555.059-86, inscrito no Edital de Chamamento Público no 00512021da Prefeitura de
Marmeleiro - PR, AUTORIZO o uso de minha imagem e voz constante em todo e qualquer
material apresentado para o credenciamento e participação do referido Edital pelo Departamento
de Educação e Cultura de Marmeleiro, para fins de divulgação ao público em geral e/ou apenas
para uso interno desta instituição, em qualquer veículo de comunicação impressa, radiofônica ou
televisiva, de canal aberto ou fechado e em todas as mídias sociais, desde que não haja
desvirtuamento da sua finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que
o Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá utilizá-la, no todo ou em parte, por
número indeterminado de vezes, nos meios de comunicação e para os fins educativos, culturais
ou institucionais que lhe convier.

O uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão
ser de âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em
geral, homepage, cafiazes, back-light, mídia eletrônica þainéis, vídeo-tapes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros); em transmissões do material pela Internel ou disponibilizações
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônico
oficial do Município; e-mail; WhatsApp e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo
e/ou áudio e para divulgação em geral e exibições em atividades educativas, culturais e
institucionais em que o vídeo contendo a oficina for utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem, voz ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 2021

JULIANA
CPF: 048.555.059-86
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA

DECLARAçÃO DE PARTICIPANTES DAS OFICINAS

Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o profissional ou profissionais
abaixo relacionados participarão das atividades relacionadas à oficina artística e cultural, nos
termos do Edital de Chamamento Público n'00512021,, do Município de Marmeleiro, os quais
também apresentarão o Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz afim de possibilitar
a validação da proposta:

v)e- B. e. Ýnolø!

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro deZOZL

A DAS
CPF: 048.555.059-86

CAMARGO
CPF: 101.388.929-03
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Nome CPF' Assinatura

JULIANA COBALCHINI DA SILVA 048.555.0s9-86
l.n^o lzìl"o-,1,^h^o

JORDANA BARONIO CAMARGO 101.388.929-03
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGED'{E,VOZ

Eu, JORDANA BARONIO CAMARGO, portador do RG L3.482.769-6 SESPÆR e do
CPF 101.388.929-03, inscrito no Edital de Chamamento Público no 00512021, da Prefeitura de
Marmeleiro - PR, AUTORIZO o uso de minha imagem e voz constante em todo e qualquer
material apresentado para o credenciamento e participação do referido Edital pelo Departamento
de Educação e Cultura de Marmeleiro, para fins de divulgação ao público em geral e/ou apenas
para uso interno desta instituição, em qualquer veículo de comunicação impressa, radiofônica ou
televisiva, de canal aberto ou fechado e em todas as mídias sociais, desde que não haja
desvirtuamento da sua finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que
o Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá utilizâ-la, no todo ou em parte, por
número indeterminado de vezes, nos meios de comunicação e para os fins educativos, culturais
ou institucionais que lhe convier.

O uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão
ser de âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em
geral, homepage, cafiazes, back-lighr, mídia eletrônica þainéis, vídeo{apes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros); em transmissões do material pela Internef ou disponibilizações
por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônico
oficial do Município; e-mail; WhatsApp e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo
e/ou áudio e para divulgação em geral e exibições em atividades educativas, culturais e
institucionais em que o vídeo contendo a oficina for utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem, voz ou a qualquer
outro, e assino a presente autorização.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 202L

JORDANA BARONIO CAMARGO
CPF: 101.388.929-03
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071121202110:29 125r,

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do cPF: 101.388.929-03

Nome: JORDANA BARONIO CAMARGO

Data de Nascimento: 2410912004

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2510112012

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: l0:29:16 do dia 0711212021(hora e data de Bras1ia)
Código de controle do comprovante: DDB7.E4AF.B4EÞ.6298

EI tr

EI aL

Este documento não substitui o ,,Comprovante 
de lnscri .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.S48, de 13t0212015.)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVos Aos TRIBUTos FEDERAIs E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
CPF: 048.555.059-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acíma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da Uniåo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidäo se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contríbuiçöes sociais previstas nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art.11da Lei no
8.212, de24 dejulho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7S1, de 2110t2014.
Emitida às 17:27:34 do dia 05/1212021 <hora e data de Brasília>,
Válida até 0310612022.
Código de controle da certidäo: 4D4B.FS2F.0SOA.Síl6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT¡VoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À D|VIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JORDANA BARONIO CAMARGO
CPF: 101.388.929-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei ño
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7S1, de 2t1012014.
Emitida às l7:29:03 do dia 0511212021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0310612022.
Código de controle da certidâo: CFB3.0534.E74D.9OF9
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 025625709-98

Certidão fornecida para o CPF/MF: 048.555.059.86
Nome: JULIANA COBALCHINI DA SILVA

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 pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0610412022 -Fornecimento Gratuito

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

Páglna 1 dê 1

Emltido vla lnlømet Pitbilca (07/1A2021 10:33:29)
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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 025611289-90

Certidão fornecida para o CPF/MF: 101.388.929-03
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/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 pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida alé 0410412022 - F ornecimento Gratuito

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

Pág¡na 1 de 1

Emltldo vla lntemel Púb|ca (05/12/2021 17:39:46)
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Ë Þreteltura do ä/llunlufplo de llllarunelelru - PR
åu. tlacal¡, 25S cËP 856r SOfiO Telefpne (461 $525-8{ OO

ç H FJ 76,fl 0õ,G6fi/OOO.l .0,f ufwt ÿ,ma rmelciro,pr"gov,hr

ceRrroÃo NEGATTvA on oÉettos N" 4733/ 2021-

NOME.
cPF/cNP,J
cóo. col¡rRrB . .

ENDEREçO
COMPLEMENTO...
BAÏRRO
CIDADE
CEP..

.fULÏ.ANA COBAI,CHTNT DA STLVA
048.555.0s9-86
4855505986
DAS DALÏAS N': 'J,29

ALVORÄ,DA
MARMELETRO
8s6r_s-000

UF: PR

FINATJTDADE...,..:
DATA DE VAI¡IDADE:

cADAsrRo e lrcrreçÃo
03/02/2022

cERTTFrcAMos, REVENDo o cADAsrRo MoBrLrÁRro r t¡¿osrl,rÁRto DESTE ¡,ru¡¡lcÍpro,
erÉ e PRESENTE pere uÃo coNsrAM ¡Égrros rRrsurÁRros RErJATrvo coNTRTBUTNTE

QUE
ACTMÄ.

DESCRITO.

FICA RESSALVADO O DTRE]TO DA FAZENDA púel,rce MUNrcrpAL DE coBRAR euArseuERnÉerros posrERroRMENTE
COMPREEND]DO.

coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao psnÍooo NEsrA csRrrnÂ,o

A eRESENTe cuRrroÃo esrÁ coNDrcroNADA A vERrFrceçÃo nu
eo sÍrro oo uu¡¡rcÍpro No ENDEREÇo:
<hÈtp t / / cídadao. marmele i ro . pr . gov . br : 8 0 g 0,/cidadao >
UTÏLIZANDO OS DADOS ABA]XO.

SUA AUTENTTCIDADE JUNTO

ou arnevÉs Do eR coDE,

ANo DA ceRrt¡.Ão
rúr'rsñó oÃ ðeñiioÃó:::::::::::: : ::::;
cónrco DE AUTENTTcTDADE ¡A ceRTrnÃo:

2021,
4733
833783150833783

CERTTNÃO EMITIDA ET,STRôNTCAMENTE V]A INTERNET EM 05/1.2/202:]

\l,

t
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ffi Prefeltura do Munlcfplo de lUlarmelelro - PR
Av" illacal¡, 255 - OEP 856'15.1100 - Telefone {46} gS2S€{Ot

ÛHPJ 76.fl0F,6ñ5fOOO'l {{ I ffi ffrñr¡ma m a I eiro.p r, g ov"hr

csnrrnÃo NEGATTvA ne oÉerros \T" 4't94/ 202r

NOME.
CPF/CNPJ
cóo. coNTRrB.
ENDEREÇO
COMPLEMENTO..
BAIRRO
CIDADE
CEP..

FTNAL]DADE......:
DATA DE VAL]DADE:

.]ORDANA BARONTO CAMARGO
101.388.929-03
10138892903
RUA SE]S
CASA
CENTRO
MARMELETRO
85615-000

CADASTRo n r,rcrraçÃ.o
05/02/2022

N": 11,28

PRUF

cERTrFrcAMos, REVENDo o cADAsrRo ¡,ioett rÁRro E rMoelllÁRro DESTE MUNrcÍero,
etÉ a pRESENTE oere uÃo coNSTAM oÉgrros rRrsurÁRros RELATTvo coNTRTBUTNTE
DESCR]TO.

QUE
ACIMÄ

FrcA RESSALVADo o DTRETTo DA FAZENDA púer,rca MUNrcrpAL DE coBR.A,R euArseunR
nÉettos posrERroRMENTE coNSTATADos, MESMo REFERENTE Ao prRÍooo NESTA c¡nrioÃo
COMPREENDTDO.

A IRESENT¡ cnnrroÃo nsrÁ coNDrcroNADA A vERrFrcAÇÃo on
ao sÍrro oo ¡,lunrcÍPro No ENDEREÇo:
<http : / / cídadao.marmeleiro.pr. gov.br : 8080/cidadao>
UTILIZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENT]CIDADE JUNTO

ou erRavÉs Do eR coDE,

ANo DA CERTTDÃO.
NúvnRo óe crnCioåó: : : : : : : : : : : : : : : : :
cóoreo DE AUTENTTCTDADE oa cnntroÃo

202r
4'7 94
3141673053141.6"7

CERTTDÃo EMrrrDA ¡l¡rnôntcAMENTE vrA TNTERNET EM o't/12/2021.

\1,
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PODI!tl,J UDT C:Il\Tl.IC)
JU,$T'IÇ:Ä ÐO :t'IìAiLlÀLt.Ì(")

CERTID.ã,O NEGATIVA DE OÉETTOS TRå,BALHISTAS

Nome: JULIANA COBALCHTNI DA SILVA
CPF: 048 .555.059-86
Certj.dão n" : 56385I81,/202:-
Expedição: OB/12/2021,, às
Validade : 05 / 06 / 2022 - t_g 0

de sua expedição.

22:]-2:12
(cento e oitenta) dias, contados da data

certifica-se que JuLTANA coBÀrJcHrNr DÀ Srr,vÀ, Ínscrito(a) no cpF sobo no 048.555.059-86, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
TrabalhisLas.
certidão emitida com base no art . 642-A da consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei no ]-2.440, de 7 de julho de 2or!, erra Resolução Administ.rativa no l-470/201,1 do Tribunal superior doTrabalho, de 24 de agosto de 20l-1,.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabarho e estão aLuar-izados at.é 2 (dois ) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agências ou firiais.
A aceitação dest,a certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabarho naInternet (http z / /www. tst.jus. br) .

Cert.idão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO TMPORT.â¡ITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimprentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestaberecidas em sent,ença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabarhistas, inclusive no .orrã.rnente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos delerminados em lei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

I
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Fåqin¿r 1 cle il.

PODËIì .JUDTCTÁR]O
JU$T'ïÇr/\ DO T'tìt\LìALtIC)

CERTIDÃO NEGATTVA DE OÉgrtOS TR.A,B.ê,LHISTAS

Nome: ,JORDANA BARONIO CAMARGO

CPF: 101-.388.929-03
Certidão n" : s6385205/202I
Expedíção: 0B/12/zozt, às 22;13 02
Val-idade: 05/06/2022 - 180 (cento e oiLenta) dÍas, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que JoRD.è¡IÀ BARoNro cAIrfARco, inscrito(a) no CpF sob o n"
101.388. 929-03 , Nã,o coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pera Lei n" 12.440, de 7 de jutho de 2orr, e
na Resolução Administrativa no 7470/Zotl- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201,1, .

os dados constantes dest,a certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão at.ualizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em reração
a todos os seus est.abelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certídão condiciona-se à verifícação de suaautenticidade no portar do Tribunar superior do Trabarho nafnternet (http : / /www. tst .j us .br) .

Cert.idão emit.ida gratuitamente.

TNFORIIÍAçã,O TUPORTAIi¡TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam os dadosnecessárÍos à ident,ificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimptentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória t.ransitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhisLas, inclusive no concernente aosrecolhímentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentesde execução de acord.os firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

J,
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA

DECLARAçAO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Eu JULIANA COBALCHINI DA SILVA RG no 7.245.733-L SESP/PR, CPF n'
048.555.059-86, DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal ou de

qualquer outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que
não possuo nenhum dos impedimentos para participar do Edital de Chamamento Público no

00512021. promovido pelo Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 2027

A DA SILVA
CPF: 048.555.059-86
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA ,

DEcLÄRÄÇÄo nn ¡.usÊ¡lcl¿, DE IMIEDIMENTos

Eu JORDANA BARONIO cAMARco, RG no 7.245.733-L sESp/pR, cpF n"
101.388.929-03, DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal ou de
qualquer outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que
não possuo nenhum dos impedimentos para participar do Edital de Chamamento Público no

0051202L promovido pelo Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 2021,

JORDANA BARONIO CAMARGO
CPF: 101.388929-03
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA

DECLARAçÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO

Eu JULIANA COBALCHINI DA SILVA RG no 7.245.733-L sESp/pR, cpF n'
048.555.059-86, DECLARO, para os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou parente
até o terceiro grau, em linha reta e colateral de membros da Comissão de Licitações, de gestores
do Departamento de Educação e Cultura, de agentes políticos do Município e de membros do
Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc (Decreto no 3.13912020), a fim de participar do Edital de
Chamamento Público n" 00512027, do Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de 202I

DA
CPF: 048.555.059-86
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JULIANA COBALCHINI DA SILVA 133a

DECLARAÇ.Ã,o un ¡.usÊNcn DE pARENTESco

Eu JORDANA BARONIO CAMARGO RG n" t3.482.769-6 SESPiPR, CPF no

L0L.388.929-03, DECLARO, para os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou parente
até o terceiro grau, em linha reta e colateral de membros da Comissão de Licita@es, de gestores
do Departamento de Educação e Cultura, de agentes políticos do Município e de membros do

Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc (Decreto no 3.L3912020), a fim de participar do Edital de
Chamamento Público no 0051202L. do Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 03 de Dezembro de202L

JORDANA CAMARGO
CPF: 101.388.929-03
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LUIZ ZANATTA

Número do Protocolo:

Nome:

CNPTQPF):

Endereço:

Número dø Casa:

Baìto:

Cidade:

CEP:

Estado: Fat"'tá I

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requereinte:

70330 Døta do Pedído: 10112t2021

Típo de Pessoø: F1
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NTREGAE ENVELOPEDE CREPARA NODENCIAMENTO
NTOCHAMAME NoPUBLICO 0051202

JEFFERSON LUIZ ZANAT
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ESTADO DO PARAN.A

ANEXO I

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

(este documento deve ser elaborado em formulário próprio)

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Conftatos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DB
TRABALHADORES DA CULTURA PARA MINISTRAREM OFICINAS DE ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e comunidade em geral,
objetivando a prestação de serviços artísticos e culturais, nos termõs do Edjtal de Chamamento público n"
00512021, diwlgado em t8 de novembro de2O2l.

01 - DADOS DO PROPONENTE:
Nome Completo:
Apelido ou nome
Data de nascimento
Endereço residencial:
Município: da Federação: P/RÆ¡r'{CPF

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

lo

Segmenro artísrico ou currural de-.aruação: l,A tí 5 i í r* - ( c',q ,v ln e)
Período de atuação: ÐF: lq 85 ,J- ¿ C"aJ-
02 - OFICINAS QUE PRETENDE EXECUTAR:

03-INFORMAÇOES PARA P
BancoÆnstituição
Agência: Conta:
Outras

O proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Chamamento público no
0051202l, bem como de que exerce atividades artísticas e ôulturais objeto do referido Edital de forma
profissional.

Marmeleiro, 0 9 ¿" de 2021

4
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\o/

ô

CUPJ' ZO.iO
Avenida Macali, n' 255, Cenho - Cx. postal 24 - CEp 85.615_000E{neil: _Telefone: (46) 3525-8107 / 8lO5
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MUNtcíp¡o DE MARMELETRo
ESTADooopen¡NÄ

A¡IEXO II

AUToDEcr,annÇÃo un aruaÇ.Ã.o socrAr- ou pRoFrssroNAL Nls Ánnns mrÍsrrcn
E CULTURAL

Nome Completo:
Apelido ou nome
Data de nascimento
Endereço residencial:
Município: Unidade da Federação PAA4/A
CPF

Segmento arfístico ou cultrnal de atuação:
Período de atuação:

Declaro, para os devidos fins, que atuei profissionalmente nas áreas artística e cultural no período de 30
de junho de 2018 até data de publicação deste edital, conforme lista de atividades apresentadã a seguir:

FORMULÁRIO DE ATTVIDADES REALIZADAS
(Mês/Ano)

runho/2018 tLo-(el Art,?LA Tep,,fs { l'at, s ro tlenî Telìin/}t

Junho/2020 l t /.-

outubrot2,zt lt/cçr?o lfx+ct rep¡'n\ç// /äln. pa úøRê T6a,MA5
Observação: caso não tenha desenvolvido atividades em o- or mais meses relacionados no formulário
acim4 preencha o cítmpo com um traço (---) e com a expressão "Atividades interrornpidas" a partir do
momento em que tenham ocorrido as intemrpções.

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são
verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. igg Aõ Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penalr.

Local e data:

Assinatura

Decreto- 848, de dezembro de 1940 - Código Penal Art. 299. Omitir, em documento público ou \)
particulæ declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrit4 com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatojuridicamente relevante.
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a tês
documento é particular.

t
c

E-mail: Iicit¿roatxlr)munuslsinr,ur, qov.lrr / licilacatf]2(¿ùnanncleiro.nr.cor,. br - Telefone: (46) 3525-g107 / gl05

anos, e mult4 se o

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Cent¡o - Cx. postal 24 - CEp 95.615-000
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Projeto Oficina de Musica

Obietivo

Tem como objetivo promover e abrir um espaço para que os alunos possam se

expressar e se comunicar através da Música.

A musicalização para as crianças desenvolve a criatividade, imaginação,

sensibilidade, concentração e ainda contribui no despertar do talento pessoal

Justificativa

Projeto elaborado em cumprimento a LEI FEDERAL Ne 14.0t7 - Lei AUDIR BLANC

que propõe o credenciamento de trabalhadores da cultura a ministrarem Oficinas
Artisticas.

Descricão do Proieto

a) lncentivo a criação e a livre expressão Musical.

b) Ut¡lização do instrumento musical como objeto de aproximação com as crianças.

c) Escolha de uma música que desperte o interesse de todos.

d) Execução de uma música como demonstração com violão e voz.

e) Estimular a criança a participar tentando utilizar o instrumento e cantar.

f) A História da Música como todos sabem a música tem mais de 50.000 anos, ela é
uma combinação dos sons e do silêncio. Durante todo esse tempo ela passou por
inúmeras modificaçöes e evoluçöes, ela está presente em tudo aquilo que podemos

ouvir como: ruídos, ecos, sons diferentes de toda a natureza. Por isso podemos afirmar
que o ser humano não vive sem música, pois ela está presente em todos os momentos
da nossa vida.

lnstrumento

a) O instrumento utilizado nesta Aula Oficina será o VIOLÃO

Conclusão

Toda criança é dotada de ritmo e cabe ao professor desperta-la ao ponto de lhe
trazer interesse em aprender executar cada vez melhor o instrumento escolhido. Deste

modo o aluno aprendiz tem a chance de visualizar melhor sua vontade e evoluir seu

Dom dentro do imenso universo que é a música.
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
EsrADo oo peneu.A.

AI\EXO III

TERMo nn cnssÃo DE DrRnrros DE uso DE TMAcEM E voz

(a ser apresentado pelo proponente e todos os partícipes dos vídeos das ofïcinas)

{q Eu,

e
Chamamento n' 00512021 da

portador do RG
inscrito no Edital de

Marmeleiro - PR, AUTORZO o uso de minha

202t

lmagem e voz constanfe em todo e qualquer material apresentado para o credenciamento e participação do
referido Edital pelo Departamento de Educação e Cultura de Ma¡meleiro, para fins de diwtguçeo uo
público em geral e/ou apenas para uso intemo desta instituição, em qualquer veículo de com-unicação
impressa, radiofônica ou televisiva, de canal aberto ou fechaáo e em tõdas-as mídias sociais, desde que
não haja desvirtuamento da sua finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade

_ A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que o
Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá u¡liziyla, noìodo ou em parte, por número
indeterminado de vezes, nos meios de comunicação e para os furs educativos, cultuais ou institucionais
que lhe convier.

O uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão ser
de âmbito interno ou extemo da Prefeitura, das seguintes formas: outdoor; folheios .. gerui (encartes,
mala direta, catálogo, etc.);folder de apresentaçãof anúncios em revistas ejornais r. griul, nòmepage,
cattazes, backJight, mídia elefrônica þainéis, vídeo-tapes, televisão, cinemã" ptogrurnu-prtarádio, eriné
outros); em fransmissões do material pela Internel ou disponibilizações por tn"io de redes sociais e outras
plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletônico oficial äo Município; e-mail; WhatsApp
e aplicativos similares; no formato de foto eiou vídeo e/ou áudio e para divulgação em geral e exibições
em æividades educativas, culturais e institucionais em que o vídeo côntendo u õftôioa for-utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem, voz ou a qualquer oufro, e assioo
a presente autorização.

/l a.t

s \

cNp¡: 76. 205.66sl00õI-oi-
Avenida Macali, no 255, Cenho _ Cx. postal 24 _ CEp 95.615_000
E-rrr¿il: licit;lilrr'¡¡riII:,r.i,:irr,l,rr0r ìrr¡,Ji,..lilr,.;¡orìlr/!rtìlillIl(.i]()ììr rt(,\ iìi _Teletonè: (46)3525_g'I07/gli)5 ,'r
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MuNtcíplo DE MARMELET RO
ESTADo ro pRn¡uÁ.

ANEXO IV

DEcLARAçÃo nn pARTrcrpANTEs DAs oFIcINAS

Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o profissional ou profissionais abaixo
relacionados participarão das atividades relacionadas à oficina artísticá e cultural, nosì.r-o, do Edital de
Chamamento Público n'005/202I. do Município de Marmeleiro, os quais também apresentarão o Termo
de cessão de direitos de uso de imagem e voz afim de possibilitar a validação da proposta:

Local,fi{de Jla"zozt

AS SIONAIS INDICADOS

v

Nome CPF
(

I vt

\

I

CNPJ: 76.205.665/000141
Avenida Macali no 255, Cenko - Cx. postal 24 - CEp 95.61S-O00Ë.uil, - Telefone: (46) 3525_8lOZ / 8105



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBffOS RELATIVoS AoS TRIBuTos FEDERAIS E À DíV¡DA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JEFFERSON LUIZ ZANATA
CPF: 762.009.81949

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuiadas, é certificado que
nåo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasíl (RFB) e a inscríções em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão se refe¡e à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
indusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei 

-no

8.212, de24 dejulho de 1991.

A aceitaçåo desta certidäo está condicionada à verificaçåo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. bp ou <http: i/www. pgfn. gov. bn.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7s1, de2l1ot2014
Emitida às 15:15:14 do dia 1gl11t212i <hora e data de Brasília>.
Válida até 1810512022.
Código de controle da certidão: AEES.99AB.SCSS.SEA7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Ë Prefeltura do Munlcfplo de Marmelelro - pR
Av. illacal¡,255 cEP 85615{00 Telefone (46) 352S8{ 0Oa -

GN PJ 76.205.666/000 l.{l.l urwtt marmeleiro.pr.goy.bra

cERTTDÃo NEGATIVA nn oÉslros N' 448L/ 2027

NOME. ....: JEFFERSON LUIZ ZANATA
CPF/CNP.T. . . . . . : 762.009.8i.9-49
cóo. coNrRrB.. : i6200981.949
ENDEREÇO....
COMPLEMENTO.
BAIRRO
CIDADE
CEP..

..: MACALI No: 7

UF: PR

FïNALTDADE.. .... : srtuaçÃo FrscAL
D.ATA DE VALIÐADE: 22/0t/2022

cERTrFrcAMos, REVENDO o cADAsrRo Mogri,rÁRro E rMoetl,lÁRro DESTE ¡,lullcÍpro,erÉ e PRESENTE pate xÃo coNsraÿr ¡Éerros rnreurÁRros RELATTvo coNTRTBUïNIE
DESCRITO.

F]CA RESSALVADO O DIRE]TO

CENTRO
MARMELEIRO
85615-000

OUE
ÀCIMÀ

nÉerros posrERroRMENTE CONSTÀTADOS, MESMO REFERENTE AO PNNÍO¡O NESTA CUNTTOÃO
COMPREENDIDO

ANo DA cERTTDÃo....
Ro DA cuRrroÀo
Go DE AUTENTICIDADE DA CERTTDÃO

DA FAzENDA púel,rce MUNrcrpar DE coBRaR euarseuER

SUA AUTENTICTDADE JUNÎO

ou ernavÉs Do eR coDE,

202!
448I
220927 099220921

A PRESENTE CERTTDÃO ESTÁ CONÐTCTONADA A VERIFICAÇ.AO DEao sfrro po t'lurlrcfpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao.marmeleiro. pr. gov.br : gOg0,/cidadao>
UT]L]ZANDO OS D.ADOS ABAIXO.

NÚ¡¿e
cóor

CNRTTOÃO EMTTIDA EI,¡TRÔUTCAMENTE VIA TNTERNET EM 23/LI/202r.

* u(

\l,

I
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025499066-84

Certidäo fornecida para o CPF/MF: 262.009.g1949
Nome: JEFFERSON LUIZ ZANATA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda näo
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 acíma identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sidoÂ responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributáría e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida até 2310312022 - Fornecimento Gratuito

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

Páglna I de I
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POD.Iì]iì .]\,ID] C ].I'.1ì IO
,lilíi:i'l Ç^ DO 1'lì;\l)Ã,I ilO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ,JEFFERSON LUIZ ZANATA
CPF: 162.009.879-49
Certidão n" : 56565G98/202l'
Expedição: 70/72/202I, às IS:32:4j
Val-idade: 01 /06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ,'EFFERSoN LUrz zAtiIATA, inscrito (a) no CpF sob o no
762.009.8L9-49, NÃo coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pera Lei no 12.440, de 7 de julho de 2orr, e
na Resolução Administrativa no I41O/2011 do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OII.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteríores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em reração
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil_iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portar do Tribunal superíor do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO TMPORT.ã¡¡TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do TrabaÌho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol_himentos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico do
Traba.l-ho ou Comissão de Conciliação prévia.

\r

1,,^
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ESTADODO PARAN,Á.

ANEXO V

DECLARAÇOES A SEREM APRESENTADAS POR TODOS OS PROPONENTES E
PARTICIPA¡ITES DAS OFICINAS

DECLARAçÃo nn .tusÊNcr¡, DE IMIEDTMENTos

(Apresentar uma declaração de cada participante)

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Marmeleiro, O ? a"

participar do

a) Eu

agentes polí
3.139/2020),
Marmeleiro.

de2021.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

(Apresentar uma declaração de cada participante)

Marmeleiro, 0 7 a, de202l

\,

î

E-mail: - Telefone: (46) 3525_8107 / 8105

P^

CNPJ: 76.205.665/000I-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp 85.615-000
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MUNIcÍpIo DE MARMELEIRo
EsrADo oo pen¡N.A

ANEXO VI

TERMO nn nrWUNCr¡,

(facultativo)

Eu, abaixo assinado, participante do Edital de Licitação na
modalidade n' 00512021, declaro na forma e sob as penas impostas na Lei no
8.666193, de 2l de de 1993, que não pretendo recorrer da decisão da Comissão de Licitação e da
Coordenação do Depanamento de Educação Cultur4 que julgou os documentos de habilitaçãoe
preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e

^ 
concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

0 7a"

do Participante)

1

RG:
b Q .eoq.flq^\q

I"ío8 .? f9 , z

Avmida Macali, no 255, Cento - Cx. postal 24 -CEp 85.615-000
E-mail: licitacao(á)¡lannclciro ur.qov.br / licitacaoO2ldrnameleim.nr.qov.br - Telefone: (46) 3525-s107 / g105

I
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Prefe ìt urø lVfunícíp ø t d e fuførmeleìro

Data do pedìdo:

Típo de pessoa: fl

! lgg(

)

Número do protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

BaÍruo:

Cídade:

CEP:

Estado: lFara;Àl

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

{

13/12t2021
SANTOS REIS

07 4734959-25

8561

ENVELOPEDE PARA
NO

No 005/202PUBLICO

SANTOS REIS



ISABELA SANTOS REIS
REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e Contratos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DETRABALHADORES DA CULTURA PARA MINISTRAREM OFICINAS DEATIVIDADES ARTÍsrIcAs E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e
comunidade em geral, objetivando a prestação de serviços artísticos e culturais, nos termos do
Edital de Chamamento Público no 005/2021,, divulgado ern 18 de novembr o ile 2021.

01 - DADOS DO PROPONENTE:
Nome Completo: ISABELA SANTOS REIS
Apelido ou nome arrísrico: ISABELA SANTOS REIS
Data de nascimento: 3}l}3llggg
Endereço residencial: Rua Enoemia carvalho Schimidt, no 642 - Baino Santa RitaMunicípio: Marmeleiro Unidade da Federação: paraná
CPF: 074.734.959-25 RG: 10.653.560_4 SESpipR

Segmento artístico ou cultural de atuação: Dançarina
Período de atuação: ano de 201.7 até,o presente momento.

(professora, coneografa)

tr89a

02 - OF'ICINAS PRETENDE EXECUTAR:

03 - TNFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO:
Banco/Insriruição: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1.970 Conta: g2410g3g6_4

Outras informações:

o proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de chamamento público
no 005/2021" bem como de que exerce atividades artísticas e culturais objeto do referido Editalde forma profissional.

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de 2021

REIS

\}

Item Descrição

b artísticasoficinas culturaise BALLETde
artísticasoficinas culturaise JAZZde

074.734.959-25



ISABELA SANTOS REIS
AUTODECLAR,{ÇÃO DE ATUAÇ.Ã.O SOCU.L OU PROFISSIONAL NAS ÁNNAS

ARTISTICA E CULTURAL

Nome Completo: ISABELA SANTOS REIS
Apelido ou nome arrístico: ISABELA SANTOS REIS
Data de nascimento: 30l03llggg
Endereço residenciar: Rua Enoemia carvarho schimidt,
Município: Marmeleiro Unidade da Federação: paraná
CPF: 074.734.959-25 RG: 10.653.560-4 SESp/pR

Segmento artístico ou cultural de atuação: Dançarina
Período de atuação: ano de 201.7 até, o presente momento.

þrofessora, coneografa)

Declaro, para os devidos fins-, qÌe atuei profissionalmente nas áreas artística e cultural períodode 30 de junho de 2018 até data de publicação deste ;il"i conforme lisra de arividadesapresentada a seguir:

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS
(Mês/Ano)

Junho/2018: Aulas de dança, ballet e jazz.

Iunhol2020: Aulas de dança, ballet e jazz.

Outubro/2021: Aulas de dança, baltet e jazz.

Declaro' sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração sãoverdadeiras, e que estou ciente das penalidades prevista, no .rt. 2gg doDecreto-Lei no 2.g4g, de7 de dezembro de 1940 - Código penall.

Marmeleiro, PR 09 de Dezembr o de 2021

SANTOS REIS
CPF: 074.734.959-25

no 642 Bairro Santa Rita

190 (
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ISABELA SANTOS REIS 1 91a

^

PORTIFÓLIO

ì

(

\)
þ/

\

Å



732 
ß

PORÏFÓLIO ISABELA SANTOS REIS

APRESENTAçÃO 2017 - A BAILARINA - pRoFEssoRA DE DANÇA - LA BELLA sruDto DE DANçA

)ol

\t

t^t/



APRESENTAçÃO 2018 - MOANA- PROFESSORA LA BELLA STUDTO DE DANçA

APRESENTAçÃO 2019 - JOÃO E MARIA - PROFESSORA LA BELLA STUDIO DE DANçA

19 3,q
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APRESENTAçÃO CAPS 2021
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do CPF : 074.734.959-25

Nome: ISABELA SANTOS RE|S

Data de Nascimento: 30/03/199g

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2St1Ot2OO6

Digito Verificador: 00

comprovante emitido às: 15:41:04 do 
!rg^l!tJ_zLz!J! Jngra e data de Brasíria)código de controre do comprovante: 9B06.BsEc.eãzd.r8oo

Este documento não substitui o ,,Comp 
.

(Modero aprovado pera |N/RFB no 1.548, de 13t02t2015.)

)
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CONFERE COM
O ORIGINAL

1 i DEZ, 2021
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ISABELA SANTOS REIS

DEcLARAçÃo DE RrsroÊNcm

Eu, EDSON REIS, inscrito no cPF n" 603.565.889-04, DECI-ARO, pârâ os
devidos fins, que a Sra. ISABELASANTOS REIS, reside em minhapropriedade ,localizada
na Rua Enoemia Carvalho Schimidt, n" 642.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente documento, declarando
estar ciente de que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui
prestadas.

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de20ZL

CPF:
EDSON REIS

.565.889-04

2f¿2,(
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ISABELA SANTOS REIS

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de202I

SANTOS REIS
CPF 074.734.959-Zs

2îj3 R

TERMO DE CESS^Ã.O DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ

Eu, ISABELA SANTOS REIS, portadora do RG 10.653.560-4 SESp/pR e do CpF
074'734.959-25, inscrito no Edital de Chamamento Público no 005/2021. da prefeitura de
Marmeleiro - PR' AUToRIzo o uso de minha imagem e voz constante em todo e qualquer
material apresentado para o credenciamento e participação do referido Edital pelo Departamento
de Educação e cultura. de Marmeleiro, para fins de åivutgaçao ao público em geral e/ou apenaspara uso interno desta instituição, em qualquer veículo de comunicação impresä, radiofônica outelevisiva, de canal aberto ou fechado e em todas as mídias sociais, desde que não haja
desvirtuamento da sua finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que
o Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá u tilizâ-la,no todo ou em parte, pornúmero indeterminado de vezes, nos meios de comunùação e para os fins educativos, culturais
ou institucionais que lhe convier.

o uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão
ser de âmbito interno ou externo da Prefeitura, das seguintes iormas: outdoor; folhetos em geral(encartes, mala direta, catálogo, etc'); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais emgeral, homepa$e, cartazes, backJight, mídia eletiônica 6aineis, vídeo-tapes, televisão, cinema,programa para rádio, entre outros); em transmissões do material pela Interiel ou disponibilizaçõespor meio de redes sociais e outras plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônicooficial do Município;.e-mail; whatsApp e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeoe/ou áudio e para divulgação em gãiu e exibições em atividades educativas, culturais einstitucionais em que o vídeo contendã a oficina foiutilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito semque nada haja a ser reclamado a título de direitos 
"onr*o, 

à minha imagem, voz ou a qualqueroutro, e assino a presente autorização.

\.bÿý
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ISABELA SANTOS REIS

DECLARAçÃO DE PARTICIPANTES DAS OFICINAS

Conforme disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o profissional ou profissionais
abaixo relacionados participarão das atividades relacionadas ã oficina artística e cultural, nos
termos do Edital de Chamamento Público n" 0051202L do Município de Marmeleiro, os quais
também apresentarão o Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz afim de possibilitar
a validação da proposta:

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de 202I

SANTOS REIS
074.734.959-25

2t1 ß

\ù

Nome CPF Assinatura
ISABELA SANTOS REIS 074.734.959-25 4sblok2oi,r
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MINISTÉRO DA FAZENDA
9ecretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Gerat ua Fazéñdã ruãèiõñal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBltos RELATrvos Aos rRtBUTos FEDERAIS e À oívlon
ATIVA DA UNñO

Nome: ISABELA SANTOS REIS
CPF: O74.734.959-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilídade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quenäo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários aam¡n¡strããå. 0"" secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) e a_inscriçô". 
"r oiuiJ" Ativa da uniäo (DAU) junto àProcu radoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN),

Esta certidão se refere à situaçåo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrangeinclu-sive as contribuiçöes sociais previstas îas âlíneas 'a' a 'd' Jã paragraro único do art. 1 1 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçåo de sua autenticidade na lnternet, nosendereços <http://rfb.gov.bÞ ou <http://www.pgfn.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/pGFN no 1.151, de 211012014.Emitida às 10:10:09 dodia09t12r2021 <horae data de Biasíria>,
Válida até 07t06t2022.
Código de controle da certidäo: 9CCF.6886.EA57.6629
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

I 2ùE s

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025649419-01

Certidão fornecida para o CPF/MF: 074.7g4.g1g-25
Nome: ISABELA SANTOS RE|S

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 pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0810412022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
wwr,v.faze n da. p r. gov. b r

Página 1 de 1

Emltldo vld tntenet púbt¡ca (Og/12/2021 1O:10:g4)
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rffi rFrefettura do rfiunlcfplt de illlrrmelelru - pR
Ar. tlacali, e55 GEP t56.ts0û0 Telefone {46} S52ffi{0O

g]{PJ 75.fl0õ.$Ëõ/O00t.{t{ un'nt ma rmelairo.pr.gor.hf

ceRrr¡Ão NEcATTvA on ¡Ésrros r. Algs/ 2o2t

FTNALTDADE......
DATA DE VALTDADE

CADASTRo u r,rcrraçÃo
oB/02/2022

NOME....... . :
CPF/CNP,J......:
cón. coNTRrB..:
ENDEREÇO......:
COMPIJEMENTO. . . :
BAIRRO.. . ...3
crDADE........:
cEP...........:

ÏSABELA SANTOS REIS
074.734.959-25
7 473495925
ENOEMIA CARVALHO SCHMITT
01
CENTRO
MA,RMELEIRO
8561_5-000

N': 642

UF: PR

SUA AUTENTICIDADE .JT'NTO

ernevÉs Do eR coDE,

cEBTrFrc'AMos' REVENDo o cAÐAsrRo MoBrlrÁnro n rMosrlrÁnro DEsrE m¡lrcÍpro, euE
åi|"år;å:sENrE 

rare l¡Ão coNsrAM oÉerros inisurñ'iõs RETJATïvo coNrRrBUrNrE ASïMA

FrcA RESSALVADO o DrRErro DA FAZENDA púslrce MUNrcrpAL DE coBR-A,R euArseugR
3åfi¡ffi#osrERroRMENrE coNsrArADos, MEsMo REFERENTE Ao peniõ¡o-ñssra csRrroÃo

A eRESENT¡ c¡Rrr¡Ão esrÁ coNDtctoNADA A vuRrFrcaçÃo naeo sÍrro ¡o urn¡rcÍpro ¡¡o uñffiçõ,
<http : / / cidadao. marmeleiro .pr.gåv. Ur : I 0B O/cidadao> oUUTTLIZANDO OS DADOS ABAIXO.

E:_pl _c¡Rrr¡Â,o.:.... ..:202t
NUMERo DA cERTTDÃ,o. . .
cóorco DE AUTENTT.TDADE oa canrrnÃó, ø-náieuroornøru

CERTT¡ÃO EMTTTDA EI,EIRô}ÍTCAMENTE VrA ÏNTERNET EM .'O/.'2/2027

\'l



2r)B ¡;

Ë)iì.Jj-nü 1. cle.l

ÞOD¡;]ì .]'Ui]T C:TÄI(TC)
JU$T'ÌÇ:l\ Do T'Ìì?\LIALHC)

CERTTD^ã.O NEGATTVA DE DÉBITOS TRÀBAIJHTSTAS

Nome: ISABELA SANTOS REIS
CPF: 074.134.959-25
Certidão n" : 56420336/2O2!
Expedição: 09/12/zozt, às
Validade: 06/06/2022 - 18o
de sua expedição.

1,0 :1-l :42
(cento e oitenta) dias, contados d.a data

Certif ica-se que ISÀBETJA sANTos RErs, inscrito (a) no CpF sob o no074-734.9s9-2s, NÃo coNsrÀ do Banco Nacionar de Deved.oresTrabathi stas .

cert'idão emitida com base no art . 642-A da consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei no L2.44o, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa no 7470/zot1 do Tribuna1 superior doTrabalho, de 24 de agost,o de 2OI1_.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão alualizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus est.aberecimentos, agências ou firiais.A aceitação dest.a certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portar do Tribunal Superior do Trabarho naf nternet (http / /www. tst.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO rupoRTAlrrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes perante a .Tustiça do Trabarho quanto às obrigaçõesestaberecidas em sentença condenatória transitada em jurgado ou emacordos j udiciais t,rabalhistas, incrusive no aorr.arnente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recorhimentos determinados em lei; ou d.ecorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

I
Dl'r,; i Cl¡; c tìiìqes,ri:(;¡Ìs : ct)alt rli t: jj tt. . j trs; . i:r:r

\ þrr



ISABELA SANTOS REIS

DECLARÄçÃO DE AUSÊNCrA DE TMPEDTMENTOS

Eu ISABELA SANTOS REIS, portadora do RG 10.653.560-4 SESp/pR e do CpF
074.734.959-25, DECLARO, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal ou de
qualquer outra esfera da federação ou da Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que
não possuo nenhum dos impedimentos para participar do Edital de Chamamento público no
O05/202L promovido pelo Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de 202L

SANTOS REIS
CPF:074.734.959-25

2t9ß
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ISABELA SANTOS REIS

DECLARAçÃO DE AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu ISABELA SANTOS REIS, portadora do RG 10.653.560-4 SESp/pR e do CpF
074'734'959-25, DECLARO, para os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou parente
até o terceiro grau, em linha reta e colateral de membros da Comissão de Licitações, de gestores
do Departamento de Educação e Cultura, de agentes políticos do Município e de membros do
comitê Gestor da Lei Aldir Blanc (Decreto no 3.\3912020), a fim de pârticipar do Edital de
chamamento Público no 005/202r, do Município de Marmeleiro.

Marmeleiro, PR 09 de Dezembro de2021

REIS
074.734.959-25

zLA r
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Prefeiturø \Vfunìcípal de fuIarmeleìro

ANTONIO BEDNARSKI

Número do Protocolo:

Nome:

cNPTQPF):

Endereço:

Número dø Casa:

Baìrro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

7033s Døta do Pedido: 13t12t2021

Típo de Pessoa: fl

85615-000

Paraná

\./
rd)

L-l

eleiro

CREDENCIAMENTO
PUBLTCO No 005/2021

DEGA PARAENVELOPE NO

ANTONIO BEDN
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MuNrcípro DE MARMELETRo
EsrADo no pRn¡NÁ

ANEXO I

REeUERTMENTo rARA rNscnrçÃo No cRBDENcTAMENTo

(este documento deve ser elaborado em formulário próprio)

À Prefeitura Mruricipal de Marmeleiro
Setor de Licitações e ConÍatos
Marmeleiro - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE
TRABALHADORES DA CULTURA PAR,A. MINISTRAREM OF'ICINAS DE ATIVIDADES
AnfiSrrCAS E CULTURAIS para os alunos da rede municipal de ensino e comunidade em geral,
objetivando a prestação de serviços artísticos e culturais, nos termos do Edital de Chamamento Público no
00512021, divulgado em 18 de novembro de202l.

01 - DADOS DO
Nome Completo:
Apelido ou nome stlco:
Data de nascimento
Endereço

Unidade da Federação:
CPF

Segmento artístico ou de
Período de atuação:

02 - OFICINAS QUE PRETENDE EXECUTAR:

03-INFORMAÇOES

Agência:
Outras

O proponente decla¡a estar ciente e de acordo das condições do Edital de Chamamento Público no
0051202I, bem como de que exerce atividades artísticas e culturais objeto do referido Edital de forma
profissional.

Marmeleiro, de 2021

\,

CNPJ 1-01
Avenida Macali, no 255, Cenho - Cx. Postal 24 - CLIP 85.615-000
E¡nail: lioitr.tu,,l,r,lnatrn.,lciro.l;r ¡l x'. lrr / li"it¿rcarr()21¿¿tnranl're lcir., lrr gor'.lrr - l'elefonc: (4ó) 3525-8107 / 8105 tl

n / fl,t

{i
\e'/
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
EsrADoDo pen¿uÁ

ANEXO II

AUToDEcl,¿.naÇÃo DE ATUAÇÃo socnl, ou pRoFrssroNAL xas Ánnes ARrÍsnc,{
E CULTTIRAL

-\
Nome Completo o
Apelido ou nome a¡tístico
Data de nascimento:
Endereço residencial:

CPF:
da Federação:

Segmento artístico ou
Período de atuação:

Declaro, para os devidos fins, que atuei nas áreas artística e cultural no período de 30
dejunho de 20 1 8 até data de publicação deste edital, conforme lista de atividades apresentada a seguir:

FORMULÁRIO DE ATTVIDADES REALIZADAS
(Mês/Ano)

Junho/2O1 8 rn6,u¿/
a

U
RG:

Jvtthol2020

Oatubrol202l (

Observação: caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no formuliârio
acim4 preencha o campo com um traço (----) e com a expressão "Atividades interrornpidas,, a partir do
momento em que tenham ocorrido as interrupções.

Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são
verdadeiras, e que estou. ciente das penalidades ptê,ristur no art. igg do Decreto-Lei n, 2.g4g, de 7 de
dezembro de 1940 - Código penalr.

Locar e 0,,^, fltfu4-t4r 4, / lZAzÆ JA¿/ .

þ/

Assinatura do Profissional

I 
Decreto-Lei n' 2,848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal: "Art. 299. Omi¡r, em documento ouparticular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia

ser escritq com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se odocumento é particular.

?
CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Cento - Cx. postal 24 - CEp g5.615_000
E-.ail, _ Telefone: (46) 3525-8102 / 8105

Y/
ý1
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Prqieto oficina de música

Música:

Obietivo:

A proposta da oficina é valorizar o interesse musical das crianças e práticas
coletivas e recreativas, proporcionando diferentes modalidades de prática
musical, composição, apreciação e execução envolvendo o canto.

Justificativa:

Projeto elaborado em cumpr¡mento a lei federal n"14.017 lei Aldir Blanc,
que propöe o credenciamento dos trabalhadores da cultura a ministrar
oficinas artísticas.

Descricão do proieto:

a) lncentivo a criaçäo e a livre expressão musical e motora.
b) Apreciação das crianças por instrumentos musicais.
c) Músicas que atraem a atenção e interesse das crianças.
d) Execução de músicas com demonstração de voz e violão.
e) Despertar o interesse das crianças utilizando o instrumento e cantar.
f) A história da música é muito antiga, desde os primórdios os homens

produziam diversas formas de sonoridade, durante os anos passou
por várias modificações e evoluções.
Todo e qualquer som pode estar presente e relacionado a música
como: ruídos das ondas, trovöes, pingos d,água, barulho do vento,
batidas do coraçäo, sons das palmas, pés batendo, entre muitos
outros

0

t(

A música faz parte da vida de todos os seres humanos.

I
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lnstrumento:

a) O instrumento utilizado para a aula oficina será o violão.

Conclusão:

A musicalização é para todos, basta despertar o interesse e a apreciação
por algum instrumento musical e vozet de tal forma que o pratique
desenvolvendo cada vez mais com perfeição e execução no universo infinito
que a música é.

ô

ô
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MÅßTOS E FT¿NWø

coNTRATo DE PRESTAcÃo DE sERvrco .

Contratado: MARCOS e flAVIO.

Representante: Marcos A. Bednarski RG: 5,962,661-2
Endereço=Rua Roberto Fruscalso -No 572 - B. Coophamar - Marmeleiro- pR
Telefone: (a6) 99111-2188

ANome do contratante: Van Hessen Brasil indústria e comércio de
alimentos LTDA,
CN PJ : 0s, 390.496/000 1 -70
Endereço: Rua Pintor Eduardo Dias
Telefone : (aB) 3094-4400/ (48) 3094-4407

Local do Evento: Sitio
End:
Cidade: Chapecó SC.

Prooosta de contrato.

,Vimos por meio dessa preposta oferecer o show da dupla MARCOS E
FLAVIO para o dia 01 de dezembro de 20L9 na cidade de Chapecó SC.

xA produção de palco como cenário e iluminação é de acordo com a
exigência do contrato individual de cada evento. Não para esse evento.*

lûrt .5
<,

uÊ

2a
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OEJETO DO CONTRATO - Show com a dupta ( Marcos e Ftavto,,
Data do evento: (domingo) dia 01 de dezembro de 20L9.
Início do evento:(15:30 hrs às 17:00 hrs)
Duração do SHOW: ( 01:30hs)

Valor do contrato: (R$ I.OOO'OO) Um mil reais.
Forma de pagamento: 50o/o na assinatura do çontrato em depósito bancário
na conta da caixa econômlca federal AG: Lg70 C/C:2L232-1 Op:001 Titular:
Franciell N. Bednarski, o restante antes da execução do show.

Este contrato tem por finalidade favorecer o contratante e o contratado com data
determinada acima mencionada. Só terá direito a transferência em caso de morte, guerra e
com entendimento das duas pares.

DO OBJETO DO CONTRATO

Ctáusula 1a. Este contrato tem como objeto a apresentação de show musical por
(Marcos e Flávio), neste ato representado pelo seu CONTRATADO.

DA DURAçÃO DO SHOW

cláusula 2a. o show terá duração de 01:30 hrs de música ao vivo.

Cláusula 3a. Caso o Músico ultrapasse o tempo estabelecido na cláusula anterior, será
de inteira responsabilidade das duas partes um açordo de cachê extra no acréscimo ao

^pagamento 
a ser efetuado pelo CONTRATADO,

DO REPERTÓRIO

Gfáusula 4a. O repertório musical a ser apresentado no dia do show será escolhido a
critério do GONTRATADO, ficando impossibilitado o GONTRATANTE opor-se
escolha das músicas, podendo somente o CONTRATANTE dar sugestões so
repertório, mas sem vinculação de aceitação pelo CONTRATADO.

\^{.
DOS EQUIPAMENTOS Ï

Àa
þre o

Gláusula 5a. o GONTRATANTE é responsável pelo equipamento de som.
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DAS DESPESAS

Cláusula 6". As despesas com alvarás, multas e direitos autorais das entidades
arrecadadoras serão de responsaþilidade exclusiva do CONTRATANTE.

Gláusula 7a. Diante da necessidade as despesas de viagem é de responsabilidade do
CONTRATANTE ficam as despesas de transporte, músicos, viagem e hotel.

DAS CONDTçOES

Gláusula 8a. A CONTRATANTE compromete-se a oferecer as seguintes condiçöes
^ fundamentais para a realização do show: policiamento, segurança, palco e suprimento

de energia elétrica condizentes com o equipamento, responsabiiizando-se por qualquer
risco que possa expor a terceiros.

Cláusula 09a. Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes
contratantes a outra empresa ou entidade.

DO PAGAMENTO

cláusula l0a. o CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia de R$ (1.000,00)
(um mil reais ) ao GONTRATADO, na data de 01112¡2019.

DA RESCISÃO

Cláusula lla. O presente contrato será rescindido caso uma das partes descumpra o
pactuado nas cláusulas deste instrumento.

cláusula 12a. caso ocorra algum impedimento à realização
fortuito ou a força maior, as partes deverão pactuar outra da
dos valores e à reposição do que foi gasto nos preparativos.

do show, ligado a caso
ta ou proceder à devolução

DA MULTA
!

Cláusula 14a. A parte que der causa à rescisão do presente instrumento pagará multa
de 50% do valor aqui firmado.

ir
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*Este contrato tem valor judicial juntamente ao nÓnUivl da comarca de Marmeleiro PR.

CONTATOS: ( 046) 99111-2188

Assegurados total confiança e qualidade no produto oferecido aqui, pois
sabemos do respaldo e da grandeza desse evento.
Estando de pleno acordo das partes interessadas, reconhecendo e assinando
abaixo os representantes.

Ma rmeleiro, 28 de outu bro de Z}Lg .

Contratante Representante do Contratado

Marcos A, BednarskÍ

Testemunha Testemunha

\
u

I



Recebi(emos) de

MARCOS ANTONIO BEDNARSKI

os serviços constantes de Nota Flscal Eletrônica indicada ao lado.

ldentlficaçåo e âssinatura do recebedor
_t_t_

Data

201 8000000001 38

Númoro da NFS-e

Competência

2710312018

NFS-e

865e7395

Número de Controle do Municfpio

201 8000000001 38

Número da NFS-eMARCOS ANTONIO BEDNARSKI
RUA ROBERTO FRUSCALSO, 572
CEP: 85615.000 - Baino: TRES PINHEIROS
Municfpio: Marmelelro - PR
E-mail: CONTABIL@ARISI,COM.BR
Fone: 91 I 1 21 88
CNPJ / CPF

12.357.528t0001-18

lnscrlgåo Estadual lnscrlção Munlclpal
ISENTO 1661

Data do Serviço

27103t2018

Código Verificador

8e5e7395

Dt. de Emissåo da Operaçäo
Natureza

Trlbutado no Municlpio
$r¡t

eüþ!

Prefeltura Munlclpa! de Marmelelro/PR
Departamento de Flnanças
Fone: 35258100 - wwwmarmeleiro.pr.gov.br 27t03t2018

Tributeçåo no
municfpio MBrmsleiro/PR

Central de Crédito Rural com Solidárla - Central Cresol Baser

Nossa Senhora da Glória 52 A - 2o piso, 52

:rancisco Beltrão
:ldad6

PR {6 35201935
-onô

JtsP

85604-090

]ANGO
lgtro

.401

.br

Francisco BelträoiPR

,NËJ / gPI

=.mâll ronô

DOS os VALOR TOTAL ALIO VALOR IMPOSTO RETIDO

1 2.07 - SHOW DA DUPLA MARCOS E FLAVIO NO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DA
CRESOL: VALOR R$ 8OO,OO

800,00 0,0000 0,00 Nåo

;tuE :OFINS goFtNS tmpotsçáo uMs OF PI JIS/PASEP .tÞ/PAsEts tmponaç80

valor do lssQN Rcflda

0,00
ý¡lor Tot¡l do ISSON

0,00
/€lor Doduçéo/Dcsc0ntot

),00
NFS,oTota! da Lfquldo da NFS-e

Simples Nacional: Micro Empreendedor lnd¡vidual.
Lel 1274112012: Mun: R$ 0,00; Est: RS 0,OO; Fed: Rg 0,00;
ToIaI: RS O,OO. IDOCUMENTO EMITIDO POR ME oU EPP oPTANTE PELo SIMPLES NACIoNAL
NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

233 f,

,¡o

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Eletrônica

Consulta realizada em O:44.
Para consultar a autontlcldade acessei www.marmelelro.pr.gov.br

Consulta realizada em

\,

{
,- -).

Para consultar a autentlcldade acesse: www.marmelelro.pr,gov.br
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DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de EIetrônica

202000000000202

\1úmero da NFS-eMARCOS ANTONIO BEDNARSKI
RUA ROBERTO FRUSCALSO, 572
CEP: 85615-000 - Bair¡o: TRES PINHEIROS
Municfpio: Marmeleiro - PR
E-mail: marcos.marcosekauan@hotma¡l.com
Fone: (46) 991 1 1-21 88
CNPJ / CPF lnscrlção Estadual lnscrlção Munlclpal
12.357.52610001-18 ISENTO .t661

Data do S€rviço

15101t2020

Código V€rificador

ab39b7a9f

Dt. de Emissão Exiglbilidade
ISS

Tributado no Municfpio{r

tr,
MUNICIPIO DE MARMELEIRO/PR
Departamento Munlclpal de Flnanças
Fone: (46) 3525-81 00 - nfs€.mârmele¡ro.pr.gov.br/nfse.po¡tal 1510112020 Exigfvel Marmeleiro/PR

/ Rszlo
DE MARMELEIRO

. MACALI

3525-8r 00 8561 5-000
)Ets

3¡lro
CENTRO

tÞ

Marmeleiro/PR

DO o
]NPJ / CPF n8cn96o Munrcrpst

:.mEll Fon6 JtoEo6

DOS VALOR TOTAL ALIO, VALOR IMPOSTO RETIDO

BANDA PARA REALIZAçÄo DE sHoW DA VIRADA DE ANo E ENcERRAfuENTo DAS
FESTIVIDADES.
D|SPENSA DE LtctrAÇÄo No 58/2019
VALOR: R$ 5.500,00

5.500,00 0,00 0,00 Näo

prévia, de eventos, espetáculos, entrev¡staE, shows, ballet, danças, desfles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais,

do Servlço

12.1 3 - Produçåo, mediante ou sem encomenda
e

00 00
ýElor Total do ISSON

0,00
/8lor Deduçdo/D03c0nto8

1,00
Valor Tolal da NFS-o, 5.500,00 Valor Llquldo da NFS-e 5,500,00

Adlclonål!

oimples Naclonal: Mlcroempreendedor lndividual
Lei 1274112012i Mun: R9261,25; Est: R$0,00; Fed: R$739,7S; Total Aprox: R$1001,00. Fonte: tBpT

Consulta realizada em 020 09:02:57
Para consultar a autentlcldade acesss: nfse,marmelelro,pr,gov.br/nfse.portal

ilililililt
2O2eb3

iltilililil ililt ilililil ilililt ililil ililil ililililt ilil illlr !2 020000000 00 9b7a9f 23579260001t 8I

Recebl(emos) de

MARCOS ANTONIO BEDNARSKI

os serv¡ços constantes da Nota Flscal Eletrônica indicada ao lado.

ldentif¡caÇåo e assinatura do recebedor
_J_t_

Data

Competência

15101t2020

NFS-e

ab39b7agf

202000000000202

Número da NFS-e Número de Controlô do Municfpio

I
da em 1510112020 às 09:02:57

Para consultar a autentlcldade acsss€: nfse.marmelelro.pr.gov.br/nfse.portal
Página I

\ )/'
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DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de S EletrônÍca

201 9000000001 95

Número da NFS-aMARCOS ANTONIO BEDNARSK]
RUA ROBERTO FRUSCALSO, 572
CEP: 856'15-000 . Baino: TRES PINHEIR0S
Municlpio: Marmeleiro - PR
E-mail: marcos.marcosekauan@hotmail.com
Fon€: (46) 55111-2188
CNPJ / CPF lnscrlçåo Estadual lnscrlção Munlclpal
12.357.528t0001-18 TSENTO 1661

D€ta do Sêrviço

0211212019

Código VBr¡ficador

bde0c08fe

Dt. de Emissåo Exigibilldade
ISS

Tributado no Municfpioflr

ff,
MUNICIPIO DE MARMELEIRO/PR
Departamento Munlclpal de Flnanças
Fone: (46) 3525-81 00 - nfse.marmelelro.pr.gov.br/nfse.portal 0211212019 Ex¡gfvel Frâncisco Beltråo/PR

- Central Cresol Baserc Rural
Endo19ç0

Rua Nossa Senhora da Glória 52 A - 20 plso,sz

Franclsco 520-1 935

CANGO

01.40 771

marcos

Francisco Belträo/PR

)
JNPJ / UHF

:-mall ;ono :ldado

DOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

sHow DA DUpLA MARcos e rlÁvlo EM EVENTo DlA2st11t2o1si vALoR: R$ 1.000,00 1.000,00 3,00 0,00 Náo

concertos, recitais, fest¡vais e12.07 - Shows, ballet,

Código do

toF

0.00
PI

).00

00 00

da NFS.qTotal 1.000,00 Valor Lfquldo da NFS.e 1.000,00

Adlclonals

mples Nacional: Mlcroempreendedor lndividual
¿ei 1274112012: Mun: R$0,00; Est: Rgo,OO; Fed: Rgo,OO; Total Aprox: Rgo,Oo.

on rea em 0211212019 às 08:40:08.
Para consultar a autsntlcldade acosse: nfsE,marmelelro.pr,gov,br/nfse.portal

ilililil
l89 5 b d e0 c08f e I 2357 S2 60 0 0 I

ililililtilililI
0l

ilililililil ilililt ililililt l]ililililillil ililr ililil
20t90000000

\l

em 021'1212019 às 08:40:08,
Para consultar a autentlcldade acess€: nfse.marmelelro.pr.gov.br/nfse.portal

^t
\'--Ð "' 

\,þ
\

\cdf Página 1

,:',)

Recebi(emos) de

MARCOS ANTONIO BEDNARSKI

os serviços constantes da Nota Flscal Eletrônica lndicada ao lado.

ldentificaçáo e assinatura do recebedo¡
_l_t_

Data

201 9000000001 95

Número da NFS-e

Competência

0211212019

NFS-e

bde0c08fe

Número de Controle do Municlpio
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MARCOS ANTOI{IO BEDNARSKI
,. 

R ROEERTO FRUSCALSO, 672

CEP: g6616lxl0

2'37 r,,

'r CPF:ll281906ffi0

MARMÊLEIRO - PR

Vålor
Un. Conlumo Unlltrlo

t', o7t1zt2o21
' Ì : -r'r, "r..r'a-:')'Ì¡-?:."., ì,í

I :,' ÿ¡l(i.f ;a. f,ågå¡ .

-;' . F._$*lg?,!1,..,:

No. Mrdldor: (n731$S26 - BIFASICO.. Mrs Rôhrôncl.: 1l2lt21
Ldtur¡á4tôdor Lè¡lumAtu¡l Msdldo Con8ttntedô Tot¡l Conaumo Ddr

æ110,2021 09n1nt21 32dlas Mulflpilcacao Fatursdo Môdlo/Ota.Âpr.¡rnt¡clo
2S4Ð 2ù86-7 428 kwh , 1.@ 428 kwh t3.38 kvtlh t9t11r7ý¿l

Pro¡imr Lolt.r a Prùÿlstr: 10/1212021 RESIOÊÍRÊSIDENCIAL

Tarlfar Tcnllo contrutedr:
ENERGIAELEIRICACONSUMo 0,550{¡10 t2t t2ZOvolta

LlmltG f¡lx¡ ådoquads dó T.nsao:
117 - 133 /202 -231 vott8

MES 10121

coNs 396

PßTO

08r2r 00'21 07n1 06n1 06¡21 O4n1 ûU O2n1 01n1 ßnû

3et 394 348 ft6 3it¡ 419 394 tn 4ù 10,.

07110 æþ9 @r08 07Ã7 07Æ0 0fn6 07tu1 08103 oenz 07þt

366,63 æ,ñ%
20,19 2Ð,q)%
66,94 29,û%

11'm

{æ

07t12

NoTA ElscAL coñTA DÊ ENERGIA ELETR¡CA q9. ?212!2999 ggrþ Þ
Emltlds cm0lrllrãn1

Produto
Doscdèio

Vrlor Bsec dc
Totrl Crlculo

A[q,
tcss

OI ENERGIAELETRICACONSUMO KVÿh
02 E¡¡ERGIACONBESCASSÊ.ZHIO KWh
O:¡ E¡IERGIA CTJNS. B.VERMÊT.HA P2 KWh
04 CONT ILUMIN PUAL|CA MUNICIPI

CRED VIOL

comPost¡
R$ 4,7f E

429 0,Sö6CIS 366,63
?6,18

c
INCLUSO NA FAruRA PIS RES. ANEEL 13r¡'2006.
O Progr¡nr dÊ Foducro VgtuntÊrla do Consumo4nlel dam dËsconto nafitum prra
gusm economlzü Þnergla. Seu consumo mertlo fol dÊ 407 kìfvh em 2020. para tÊr o
dorconto, a ntetr dê rêducao e dr 4l ltWh/mcs. Aco:se w.copel.conúprvc
A PARNR OE OlIII9: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSÊZ HIORICA CONFORME REs-MME 3'2Û21
A quslqucrlo¡npo podc sor sollc¡ttdo o cancôluronto de v¡lorGE nao rGlaclonrdos ¡
pnstrcao do arnlco do oncrgl¡ rletr¡c!, como conyanlo¡ r do¡coos-
PorlodoB Banrt.Tarf. : Varmclha P2:09r1 0-gl/10 Ecm.. Hldrt :01 tl 1 Agt 1 1

Venclmento: ATíA2021 Valor a pagar: R$ 502,71
Control! Numcro do ldenÙllctcÊo Mos
01-20212188f0605¡-13 018û8033 ltt?o2t

AS [1,6.137.01

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO . BANCO . 104 . AGENCIA. 19?O

CASO ÍIIAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O cODIGo ABAIxo PARA PAGAMEI{To
836700000059 02710111U008 001010202123 188106954137

'skË'RiÏ
1 i [11' 1t1\

ü

1
!,

p

¡asG dc C8lculo do lcl d! Not! Flscll:

RoE ñ,rdo ¡o Flsco

9080.1 778.E93õ.0A6F.5EE6.8C71.CBF0.oADA

\
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 028.199.669-50

Nome: MARCOS ANTONIO BEDNARSKI

Data de Nascimento: 0410411979

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 20l,0911997

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:52:34 do dia 1311212021(hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: ADA1.8gB0.l64C.S2BA

Este documento não substitui o "Com .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.S48, de 11l02l20l'.)
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REcsrRocERÀ¡: 5.9tit.6Gt-2 DATADEÐçEDçÃoo¡vrHzo1e

nure TARGOS nXfôtlo BEDD|ARSI(

Fl¡rçÃû vlroetilo BEritlARgKt

M,ELYBEDNARSKI

Î'ATURAÍ.DADÉMARHELERO,PR DATADEN/lSC¡rEôrRl04rf,4/rs7ts

DOC. OREEITI: COMAIìCå=FR/qNC.BEL1RÄqIPR HARMELEIRO

C.CAS=Uæ, LIVR(Þ8B, FOtllA=1o

ËFrilßo

CPF: ft28.199.€8Ê€O

CIJRÍÍÊA'PR

¡OCJT]

o

\---



210 n

a\

^
'Bxålå'RÎl

1 ¡ [Ë1' 1$11

L
\N

æ
uRA

S ¡"t

)

\l

(f



I

)

i
l

I

l

I

I

I

l

)

I

I

r+
I

,>rv-turFr-,"---. 
-..

' - ;¿+iñdF;f-,.-, :-,.,..;_iì:_ 
-__

24L (\

Númcro 28 L

.,/ú¿rø
NA

Loc. N¿sc

Filiação

('hcgadit ao llrasil cnr

L,rp. ctn.

Obr. . .

.l.l

ì: r:-: _-_: _-::::- _-l_\

*.,," Ìyi,ftRÇt5 frrtrT}IVic BEpÃ/-Ê r¿SfÌ t
euALtFtcAçÄo ctvtL

ESTRANGEIROS

. . I)oc. ldcnr. nl' .

q^^.Q,1/,ûI,.7I

i

I

I

I

i
I

J

I
I

I

I

îH

m

I srado

,t^r,.-,,,,^,JV. 0 2 Ý. ì ffiM:m€l.€rþa:
I

l

I

ì

I
I

I

_1It.'1ì
t¡o

'BxåË,f;Îl^
l)

1-
i ¡ lìil. ?Û?'1

- r:' { \'i
t.

tr5 r.) N À1 rl R,ù.

!..



212 g

E'ÊL
E

?t!. L ii r'i l'fl{)V ;1,'.1.ì t i¡i (. ¡ ì, ;r:ì i ÿ' ¡, iT'l ir i\.r I l i

N RA

0
v

'l

Y
,1r



213 ¡a

@ cnEsol

i 
' 
f,'i 3 ti¡r.l t85 r {.iT }?.

[]:rrlco,l.lilor¡,.

't í), :t-i., 2í-ìi

l)))

ì ìiì I l';Jtl: ¡

iri¡11 " '

/1 iì{ ii ,'

^

'?*iË'iil
1i sç-1' 

lsn

f,
uRN

I

\

PN

b,f

Ø



211
ß

MuNrcíplo DE MARMELETRo
ESTADo po peneNÄ

ANEXO III

TERMo nB cnssÃo DE DTREIToS DE uso DE TMAGEM r.voz

(a ser apresentado pelo proponente e todos os partícipes dos vídeos das oficinas)

portador do RG
e do inscrito no Edital de

Chamamento no 00512021 da de - PR, AUTORZO o uso de minha
imagem e voz constante ern todo e qualquer material apresentado para o credenciamento e participação do
referido Edital pelo Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro, para furs de divulgação ao
público em geral e/ou apenas para uso intemo desta instituição, em qualquer veículo de comunicação
impressa, radiofônica ou televisiva, de canal aberto ou fechado e em todas as mídias sociais, desde que

não haja desvirtuamento da sua finalidade e salvaguardados os padrões de ética e moralidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, pelo que o
Departænento de Educação e Cultura de Marmeleiro poderá ufllizâ-lU no todo ou em parte, por número
indeterminado de vezes, nos meios de comunicação e para os fins educativos, culturais ou institucionais
que lhe convier.

O uso da imagem e voz constante no material da inscrição e do vídeo apresentado poderão ser
de âmbito interno ou extemo da Prefeitura" das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral (encartes,
mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral, homepage,
cartazes, back-light, mídia eletrônica þainéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, ente
outros); em fransmissões do material pela Internet ou disponibilizações por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais, inclusive em divulgação no sítio eletrônico oficial do Município; e-mail; WhatsApp
e aplicativos similares; no formato de foto e/ou vídeo e/ou áudio e para divulgação em geral e exibições
em atividades educativas, culturais e institucionais em que o vídeo contendo a oficina for utilizado.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nadahaja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagenl voz ou a qualquer oufio, e assino
a presente autorização.

ra'çlrzá./rzßp- J/ u" Cr-rr.g6'o^
(Local e

I

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(á)nanneloiro.pr. sov.br / licitacao02(rùnarmeleiro.nr. qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105 /)'
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ESTADo no pen¡NÁ

Anmxo w

DEcLARAÇÃo nn rARTIcInANTES DAS oFIcrNAs

Conforme disposto no Edit¿l em epígrafe, declaramos que o profissional ou profrssionais abaixo
relacionados participarão das atividades relacionadas à oficina artística e cultural, nos termos do Edital de
Chamamento Público n' 005/2021, do Município de Marmeleiro, os quais também apresentarão o Termo
de cessão de direitos de uso de imagem evoz a fim de possibilitar a validaSo da proposta:

yffn(w/a(o a/a"vzeølßo
de202l

AS DE

zNone CPF

v

?þl

ICNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenid¿r Macali, no 255, Cenho - Cx. Postal 24 - CEp 85.61 5-000
E mail: Iicitacaofa)rr¡rnnclciro.nr.qov.br / licitacao02l¿Dmannclciro.nr.qov.lrr - Telefone: (46) 3525-Bl0? / BI05



216 ¡a

Itllt¡lsrÉRlo DA FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procurado¡ia-Geral da Fazenda Naclonal

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBlTos REI.ATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCOS ANTON¡O BEDNARSKI
GPF: 028.199.669.50

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
nåo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11da Lei no
8.212, de24 dejulho de 1991.

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

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1\t2014.
Emitida às 12:37:40 do dia 08fi22021 <hora e data de Brasília>.
Válida atê O6|O612O22.

Código de controle da certidão: 3188.9918.4275.98C5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IV



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025662740-19

Certidão fornecida para o CPF/MF: 028.199.669-50
Nome: MARCOS ANTONIO BEDNARSKI

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 pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Váf ida até 0910412022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda. pr. gov. br
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cERTIDÃo NEGATTVA oe nÉgIros ¡¡. 4978/202I

NOME.
CPF/CNPJ
CAD. MUN]CIPAL
ENDEREÇO
COMPLEMENTO...
BA]RRO

MARCOS ANTONTO BEDNARSK]
028.199.669-50
4542-0
RUA ROBERTO FRUSCALSO

TRES P]NHETROS

NO 572

AREA M2: 300,00
MATRICULA CRT: 931

LOTE URBANO NO:
LOTEAMENTO....:
ocuPAÇÃo LorE. :

0012 QUADRA No: 0L61
COOPHAMAR ]T
coxsrRuÍpo

FINAL]DADE......:
DATA DE VAL]DADE:

STMPLES vunrrrcaçÃo
Lr/02/2022

CERTrFrcAMos, REVENDo o cADASTRo rMoBrLrÁRro ouste l¿u¡¡rcÍpto, euu atÉ A pRESENTE
oere NÃo coNSTAM nÉerros tRreurÁRros RELATTvo Ao ruóver, AcrMÀ DEscRtro.

FrcA RESSALVADo o DtREtro DA FAZENDA púel,rca MUNrcrpAL DE coBRAR euArseuER
oÉerros PosTERToRMENTE coNSTATADos, MESMo REFERENTE Ao p¡RÍono NESTA cERrioÃo
COMPREEND] DO .

A eRESENTe cnRrrnÃo esrÁ coNDrcroNADA A vERrFrcAÇÃ.o ns
ao sÍrro po l¿u¡¡rcÍpro No ENDEREÇo:
<http:. / /cidadao.marmeleiro.pr.gov.br: 8080/cidadao> OU
UT]L]ZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENT]CIDADE JUNTO

arnevÉs Do eR coDE,

ANo DA cnRrroÃo.
Nú¡¿sRo óa ciÃiio¡'ó: : : : : : : : : : : : : : : : :

cóorco DE AUTENTTcTDADE oa crRrroÃ,o

202L
49I8
'7 825618 407 8256

CARTTOÃO EM]TTDA ¡T,TTRÔNTCAMENTE V]A INTERNET EM 13/12/202I.

\
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PoDER ,:unrcrÁRro
JUSTIÇA DO TRABA],HO

CERÎIDÃO NEGATTVE. DE PÉgTtOS TR.âBATHISTAS

NOMC: MARCOS ANTONTO BEDNARSKI
CPF: 029.L99.669-50
Certidão n' : 56580598/202L
Expedição: I0/L2/202L, às 17:50:34
Validadez 07/06/2022 - l-80 (cento e oitenta) dias, conLados da data
de sua expedíção.

Certifica-se que tdARcos ANToNro BEDÀrARsKr, inscrito(a) no CPF sob o
no 028.199.669-50, N.ÉO coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabathistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução Administrativa no I470/ZOl-l- do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L!.
Os dados constantes desta Cert.idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
ïnternet (http t / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÂ,O TUpORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a rlustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent,ença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciaís trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos fírmados perante o Ministério Púbtico do
Trabalho ou Comissão de Concitiação prévia.

ln
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ESTADo oo peRexÁ

ANEXO V

DECLARAÇÕns A SEREM APRE,SENTADAS PoR ToDoS oS PRoPoNENTE,S E
PARTICIPAFITES DAS OFICINAS

DECLARAÇao nn eusÊNcra DE TMrEDIMENToS

(Apresentar uma declaração de cada participante)

,,'MrØ/ fuùilVf{Mtøa, cpF no afl / aø il q 
- to, DECLARo, para os

devidos fins, que não sou servidor público municipal ou de qualquer outra esfera da federação ou da
Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que não possuo nenhum dos impedimentos para
participar do Edital de Chamamento Público n" 00512021promovido pelo Município de Marmeleiro.

J-/Marmeleiro, de de202l

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCrA DE PARENTESCO

(Apresentar uma declaração de cada participante)

, ',lil¿4MW{lliøkérF "" 026. /9g //g- 5o,DECLAR., para
os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou párente até o terceiro grau, em linha reta e
colateral de membros da Comissão de Licitações, de gestores do Departamento de Educação e Cultura, de
agentes políticos do Município e de membros do Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc (Decreto no

3.13912020), a fim de participar do Edital de Chamamento Público n" 005/2027, óo Município de
Marmeleiro.

Marmeleiro, de de202l

l,¿

PV
CNPJ: 76.205.6ó510001 { I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 95.615-000
E-lnail: .licitacaol¿¿)rriannclciro.nr.qov.br'/ liciracao02l¡Ðmannelciro.pr.!¡or,.[r - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

q-




