
LzLl

Ministério da Economra
Secretaria Especial de Desburo cratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaramos para os fins previstos na Lei r. r.rrPåtHitÏt rme documentação registrada no sICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:

Razão Social:

,lNome Fantasia:

Situação do Fornecedor:

Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

04.632.4s3/0001-91 DUNS@: 9099s9330

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGÂ LTDA
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 3l/01/2023
SOCIEDADE EMPRES^A.RTA LIMITADA,
Não
Micro Empresa

Ocorrências e Impçdimçnqol
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Const¿

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:

FGTS Validade:

Trabalhista (http://www.tst.ius.brlcertidao) Validade:

IV - Regularidade Fiscal EstaduaÿDistrital e Municipal

Receita EstaduaÿDistrital Validade:

Receita Municipal Validade:

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

t6/01/2023
27/08/2022
0s/02/2023

t7/tt/2022
20/oe/2022

3r/0s/2023

Emitido em: Ll/08/2022 14257

CPF:067.175.299-54 Nome: FRTTNCIELI DE OLIVEIM MAINARDI
Ass:

lde I
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CURSOS PROFISSIONATIZANTES OMEGA LTDA-ME
CN PJlMF: 04.632.453/0001-91
Rua Fonta Grossa, n,e 1720 - Bairro: Centro
Francisco Beltrão / PR - Cep: 85.601-600
Fgne : {tF_l 99 I 15-3479 - Ë-ma i I :__va I deti r! pnorqn hq @hot ma i l.cçnr

h,DI'fAI- ÞH PRI]GÃO NO 076/?022
PR00ESSO ADIVIINISlltÂt"f v0 N" l?7i?022
MODA I.IDAD[: [}IUìC}ÃO ß [, rJTIìÒNICO'l'lP(}: MtìNOfì, Ptì.ËÇO Ct.()[tAt" DO tl"Ht\4

oLl.ltì't'o: conlrataçño de enr¡:rcsa.poru nri,',i*t,^nr pulestras, oficinas e teatro$, ¿rtcr)drndc)
as necessirlsrdes clos Þe¡:artamentos soIicitantes

ANEXO II

PROPOSTA TOMËRCIAL

A empresa ÇURSOS PROFISSIONATIZi{NTÊS CIMËGA LTDA, ME, devioamente
inscrita no CNPJ no 04.632.458i0001*g1, com enclereço na Rua ponta Grossa, nu
1720, sala 13, GËP; 85,601-600 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do pR,
telefone (46) 3055-5060; e-mail valdelirionoronlra@hotnrail.com, neste ato
reprêsentadä por, o (a) sr (a) Alessandra Bertol Noronha, sócia * Administrativa,
portador (a) da Carteira de ldentidacte no 10.670.990-0 e do CpF no oTT .251.699- I B,
com endereço na Rua: Afagoas, 113g, ËdifÍcio castro, Apo 202, Alvorada, Franøsco
Belträo * PR, propôe fornecer à Prefeitura Municipalde Marmeleiro, ern estrito
curnprimento ao previsto no Editel de Pregåo Eletiôn¡co no A76D022, conforme abaixo
discriminado:
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Aproveitamento de älimento$ Carga horåria:
É Oficin 08 horas/aulâ N0 de particip¿lntesr 10 alunos

a Conteùdo minimo - pnncipir)s da
alimentaçåo saudávet - prràrnr0e alimentar; -
nutrientes; - manipulaçåo de alimentos; -
aproveitamento de alimentos; - receitas.
ObrigaçÖes da empresa contatada: - a
ernpresa contratäda deverâ disponibilizar de
instrutor corn comprovada qualif icaçäo
profissional;
- fornece todo o rnater¡ål necessário para um
curso de excelôncia

l0 2 Pales
Palesträ show Data (a ser definrda no mès

trä
de setembro e no rnês de outubro)
Ëspecificaçåo: - Disponibilizar 04 pessoas
para realizar o evento (entre palestrante e
músicos); - Drsponibilizar som de þoa
qualidade e rnl¡sica ao vivo; " Drs¡rorribilizar
cenário com iluminação e efeitos, - Duração
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA'MË

cN PJIM F : a4,632.433/oool'9 I
Rua Ponta 6rossa, n.p 1720 - Bairro: Centro

*Francisco Beltrão / PR - Cep; 85'601-600

Fo¡er r+qLrgus:
eömüníoáoe ðàr geräl Oþiet¡vo
conscienti¿açto e Prevençäo du suicldtr:

Alêrtar firenla
restaçåo cle serviÇos para execuçåo

ônrega 1 114,70 37 899,80
12 Pales palestras Parå alunos das escolas

tra municipais, êstäduäis bem conto

------ i.'- -
I

!

I

-Èazöf ä i' --

particulares, com abordagern do temå
i'Trånsito", com clurar;iåo nlintnra cfe 40
minuto{i cada. As palestras seråo teali¿adas
ern nleses a serëm definidos Pelo
Depärtamento, senclo que a empresa devéra
adotar todä6 aË rnsdiclas de prevençåo e

sêguÍança, na realizaçåo da palestra tendo

em vista o cenårio atual que esternos
vivenciando. - A empresa contratada se

responsabiliza pelo fornecifiìenlo de
Figurinos, cenårios, sonoplastia e rnateriais
cliversos pära apresêntaçåo - A execuçåo
será no perlodo de 12 ffieses, sendo que o
departamentÖ entrar¿l ern c<lntato para

agëndar a possivel<lata para reatreaçäo da

centavos)
Ë,speoificaçäo dos serviÇos; Mão de Obra

Ãïròbon"nte obriga-seä cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firntada

corn a vencedora do certame,
A valiclade desta proposta é de 60 (se-ssenta) dias corrldos, contados da data da

abertura da sessåo pública de PREGÃO ELETRON¡CO'
Prazo máxímo de entiega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital

gan;: 104, Agênc¡a: Oõgt, Conta: 25A?-1 Çaixa econômica Federal'

Nos preçoS ofe'rtados jå estäo i¡rclueos oS tributos, fretes, taxa.6, segUros' encargos

soc¡å¡s, ïrabalhistas eiqdas as demais despesas necessårias à execução do objeto'

Franclsco Belträo,12 de agosto de 2422.

Valor Total
Valor Total; R$ S0.897,80 (cinquenta mil

50.89
oitocentos e noventa e sete reais e oítenta

ALESSAND L NORONHA
RG no 10.670.880-0 SËSP/PR

CPF no 077 .251,639-13
Sócia-Adm inistradora,

i
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veraoidade do rosultado da oonsulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa àrazão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil'

Consulta realizada emz 11108/2022 14:57:21

da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Social : CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA
I: 04.632.453/0001-91

nal noacessar a certidão do ue

Gestor: TCU
Licitantes Inidôneos
da consulta: Nada Consta

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Gestor: CNJ

acessar a certidão no do

inistrativa e Inelegibilidade
da consulta: Nada Consta

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori no do

gão Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços priblicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril

de20t4,Lei no 13.460,de 26 de junho de 2017, Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ô
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sExTA ATTERAçÃo po 00NTRATO soGlAL ÞE:

CURSO,S PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA

cNFJ/flllF N.o 04.s32.453/0001 -91

NIRE 41204637442
Folha 1 de 7

Os,abaixo identificados e qualificados:

,l. ALESSANDRA BERTOL NoRoN}'lA, brasileira, natural de

Barfacåo/Pr., solteira, nascida em 19/10-/1993, capâ¿, Empresária'

portadora da Garteir:a de ldentidade Civif RG n,o 10.670,880'0, expedida

pela sESP/PR,, e CPF n,o Q77.251.639-13, residente e domiciliada em

Franciseo Belträo - PR, à RUa Fapa Pio Xll, n.o 100, Bairro Cango,

CEP: 85.604-230; e,

2. DANIËL BERTOL NORONHA, brasilêiro, naturAl de Barracåo/PR.,

solteiro, nascido em 2710611998, capaz, Ernpresário; portador da

Carteira de ldentidade Civil RG n.a 10.670.877-0, expedida pela

SESP/PR., e CPF n! 0V7,2i.51.689€2, residente e domiciliado em

CaÞcavel - PR., à Rua Osvaldo Cruz, no 520, Bäirro Nêva, CEP: 85,802-

160;

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob

o nome de CUR$OS PROFISSIONALIZANTËS- OMËGA LTDA, corn sede e

foro em Francisco Beltrão - PR, à Rua Papa Pio Xll, n.o 100, Bairro Gango,

CËF: 85.604-230, inscrita no CNPJ/MF N.o 04.632.453/0001-91,

devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n.0

41204637442 por despacho em sessäo de 16 de Agosto de 2001, última

alteraçåo de contrato social registrada sob n.o 20167599321 em 2211212016,

resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as condiçöes

estâbelecidas nas cláusulas seguintes:

CIAUSULA PRIMEIRA: o endereço da sede da sociedâde paFsa a ser na Rua

Ponta Grossa, nþ '1720, Sala 13'4, Bairro Centro, na cidade de Francisco

Beltrão, Estado do Pa¡,aná, com GEP: 85.601-600.

i¡ra uso, exciu¡lvo dä Júntâ Comêrclå1.

CERTIFICO O REGÍSTRO Ell L6/L0/20L9 10i50 8OB N' 201958S6950
PROTOCOTJO: 195885950 pn rOTrOTZorg. cóoroo ou vnnrrrceçÃo:
11904822005, NIRE: {120{637442'
CURSOS ÞNOFI66fONÀI,IZÀI¡TES OME6À I,TDÀ.Ul-'rrl

IJUHÍA CoMERCIAT I

L-D.iq-bÊANd--J IrEÀ¡IDRO MÀRCO9 RÀYgEf, BI6CÀIÀ
spcnrrÁn¡o- c¡n¡¡

cuRrfrBÀ, L6/Lo/20L9
w. æprcaaf, acll .pr. gov.br

À varrdade dêáte docr¡Denr", "" ri:;:H:;ujt::":"1:lll.È.i3i"ã3åig:: å: i::rlï:ï!:.rdado noa roapccErvoa porEara
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SEXTA ALTERAçÃO DO CONTRATO $OGIAL DE:

CURSO$ PROFIS$IONAIIZANTES OMEGA LTDA

GNPJ/MF N.o 04.632.453/0001'91
NIRE 412A4iß37&2

Folha 2 de 7

CLAU-SULA SEGUNDA: Permanêcem inalteradas as demais clåusulas vigentes

que não colidirem com as disposiçöes do presente instrumento'

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO: A vista däs modificaçöes ora

ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redaçäo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CURSOS PROFISSIqNALIZANTES OMEçA LTDA

GNP.,/MF N,0 04.633.453/000l -91

NIRE 41204637442

1. ALESSANDRA BERTOL NORONHA, bTASifCiTA, NATUTAI dE

Barracão/Pr., solteira, nascida em 19J10/1993, æpaz, Empresát'ia,

portadora da Carieira de ldentidade Civil RG n,o 10.ô70.880-0, expedída

pela SESP/FR,, e CPF n.o A77"251,639-13, residente e domiciliada em

Francisco Beltråo - PR, à Rua Papa Pio Xll, n.o 100, Baino Cango, CEP:

85.604€30; e,

2. DANIEL BERTOL NORONHA, brasileiro, natural de Banacåo/PR,,

solteiro, naScido em 27106/1998, capaz, Empresário, portador da

Carteira de ldentidäde Civil RG n.o 10.670.877.0, expedida pela

SE$PIPR., e CPF n.o 07V.251.689-82, residente e domiciliado em

Cascavel- PR,, à Rqa Osvaldo Qruz, no 520, Baino Neva, CEP: 85'802-

1:60;

tJnicos sócios componentes da sociedade empresår,ia limitada que gira sob

O nOME dE.CURSO.S PROFISSIONALIZANTËS OMËGA LTDA, COM SEdE

Rua Ponta Grossa, no 1720, Sala 13-4, Bairro Centro, na cidade de

Francisco Beltråo, Estado do Paraná, çom GEP: 85.601-600, inscrita no

CNPJ/MF N.O

Pðra.uso e¡(clugivo dt Juntà Come¡cla

04.632.453/0001-91, devidamente registrada na lrntffi)

,J

d

Ulffil
IJU¡.{ÍA coÄ{ER'clAt I

I qoPARÂNÀ' l

CERTIFICo o REGISTRo EM L6/L0/20L9 10:,50 8oB N' 201958869s0'
pRorocorJo: 195886950 DE 1O'/LO'/2OLI. CóOICO Oe Vrnrrrclçfo:
1190{822005. NIRE: {120'1637442.
CURSOS PROFISSIONÀI,IZÀÌ{TEs OXEOÀ I¡ÍDÀ

I¡EÀI{DRO ¡úÀECOs RÀYSEÍJ BISCÀIÀ
sncnsrÁn¡o- o¡RÀ¡

CURITIBÀ, L6/LO/2019
ww. em¡trêsaf scll.Pr. gov.br

À valldadc doslo docucnEo, ac luproego, flc¡ aujolt,o å conprowação d€ sur ruÈenÈlcldadc noo rcapocgivos Portals'
rifomando aaua iaa¡rectJ.vos códfEoa cla vcrlficação



ü 135y

SEXTA ALTËRAçÃO OO CONTRATO SOGIAL DE:

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMËGA LTDA

CNPJ/MF N;o 04.63?.453/0001 -91

N¡RË 41204637442
Folha 3 de 7

Comercial do Faraná sob o n.o 41204637442 por despacho em sessåo de

16 de Agosto de 2001, conforme cláusulas seguintes:

CtÅUSULA pRIMEIRA: A sociedade gi¡a sob a razâo social de GURSOS

PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA, e tem sua sede na Rua Ponta Grossa,

no 172,0, $ala 13.4, Bairro Gentro, na cidade de Franoisco Beltl'ão, Estado do

Paraná, com CEP: 85.601-600.

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de Atividade da empresa é Treinamsnto em

desenvolvirnento pr,ofissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos,

Ensino, treinamento, cursos de cabeleireiro, corte e costura, culinária, datilografia,

taquigr,afia, desenho, estética, robótica, segufança, vigilantes, inclusive aulas

particulares. Centro de ensino técnico e profissionalizante, cursos técnicos'

Treinamento em informática, ensino de tecnologias da informação e acesso à

internet, cursos e aulas de informática, Serviços de reparação, assístência técnica

e manutenção de cgmpuladores, microcomputadores, equipamentos de

informática e de equipamentos periféricos, inclusive por,táteis. Serviços de

inStalaçäo, suporte e manutençäo de programas de infofmática, software, apoio

na configuração de equipamentos, instalaçåo e uso de aplicativos informáticos.

Curso e ensino de esportes, atletismo e artes marciais, Curso, ensino e aulas de

danças. Ensino de artes cênicas, cursos de ensino de técnicas usadas na criação,

direção, montagem e interpr.etaçåo de espetáculos:teatrais. Curso, ensino e aulas

de mrjsica, atividades de ensino de instrumento musicaf ou canto, Cursos e

ensino de arte e cultura, atividades ligadas å arte e cultura, tais como artesanato,

pintura, escultura. Serviços de organizaçåo de concursos públicos. Cursos e

ensino de idiomas. Comércio varejista de livros e 'apostilas. Aluguel de

equipamentos e rnateriais recreativos, esportivos, brinquedos e de ginástica.

Comércio, varejista de ar-tigos de escritório, de papelaria e artigos escolares

Para uso cxcluilvo da Junta Comerclel

CERTIFICO O RECIISTRo EM L6/LO/20L9 10i50 SOB N' 20195886950
pRorocofJo: 195886950 DE LO'/LO'/zOLg. CóOreO On venrrtceçÃo:
1r904822005. NIRE: {1204637{42.
CIIRSOA PROFISSIONÀIJIZÀIi¡TE8 Ol¡EClÀ LTDÀ

I¡EÀNDRO t{ÀRCOg RÀY8EIJ BISC.ÀTÀ
srcnerÁn¡o- oeRÀL

CURITIBÀ, L6/LO/2OL9
ww. æprcaafacil.Pr. gov.br

vlffil
IJUNü\ cor{FnclAt I
I oo pÂn.Àt.¡¡' I

À valld¿do deaÈc docuento, ae lmpres¡o, flca auJclto ù cou¡rrovação ds su! ¡uÈêntlcldade nos respectLvoe portale
Iif,om¡ndo aoua icapocÈLwoa códJ'goa dc vcrlfJ'caçEo
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sExTA ALTERAçÃo so coNTRATo soGlAL DE:

CUR.$OS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA
cNPJ/MF N.õ 04.t32.453/0001-91

NIRE 41204637M12
Folha 4 de 7

Comércio varejista de méveis, Comércio varejista de equipamentos e suprimentos

de informática. Comércio varejista, de eletrodomåsticos, aparelhos e

equipamentos de åudio e vídeo. 0ömêrcio varejista de eguipamentös e aparelhos

de telefonia e comunicação, inclusive peças € âcêssó[ios. Coméroio varejista de

cds, dvds, fitas e discos de áudio e de vídeo, gravados ou não. Comércio varejista

de equipamentos para escritório. Comércio varejista de brinquedos e artigos

reereativos. Oomércio var.ejista de artigos, materiais e equipamentos esportivos e

ginástica. Ediçäo íntegrada à impressåo de apostilas e livros. Ediçäo integrada à

impressäo de cadastros, listas e de qutros produtos gráficos, listas para malas

diretas, material publicitårio, panfletos, folhetos, cartöes, catälogos, gravuras e

calendários. Ediçåo de jor:nais näo diários, inclusive publicitários, na forma

impressa, eletrônica e na internet. lmpressåo, sob contrato, encomenda, de

impressos para usos diversos (cardápios, cartöes de apresentação e de

rnensagêns, diplomas, convites, rnaterial escolar:). lmpresSão de material para uso

publicitário.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas ativídades em 20/08/2001 e

seu prazo de duraçåo é por tempo indeterminado.

CLAU$ULA QUARTA¡ O capital soeial é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um

real) cada uma, subsoita e jå integralizada, em moeda conente do País pelos

sócios e distriþuldas da seguinte forma:

Valorem R$("/"1 QuotasSöclos

50,00 15.000 15.000,00ALESSANDRA BERTOL NORONHA
,15.000 .000,0050,00DANIEL BERTOL NORONHA
30.000 30.Q0o,oo100,00TOTAL

P¡ra uso excluslvo da Junta.Comerc!al.

ÿ

CERTTFICO O REGISERO EN L6/LO/20L9 10i50 SOB N' 20195886950'
PROTOCOITO: 19s885950 DÉ LO'/rO'/2Olg' cóp¡oo on ventrrcaçÃo:
1190,1822005. NIRE: 412046374{2.
CURSOS ÞROFISSIONÀIJTZÀNTES OMEõÀ I,TDÀ

IJEÀ¡IDRO MÀRCOS RÀYsEIJ EISCÀIÀ
gscn¡rÁn¡o- opnr¡

cuRrtrBÀ, L6/L0/20L9
ww. cm¡rrcaaf acll,pr. gov.br

À valfdada dGsE€ docucnÈo, sc LnÞreseo, fLca suj€lÈo à comprovação dc óur auÈcntlclclade nos rcapccElvoa Portais
r¡fonando ¡cus icsÞcetlwoa c6dlgoa do verlflcação
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sExrA ALTERAçÃo uo coNTRATo soGlAL DË:

GURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA
GNPJ/MF N;0 04.632.4õ3/0001 -91

NIRE 412046374p.2
Folha 5 de 7

CúUSUI-A QUINTA: As quotas säo indivisfveis e näo poderäo ser cedidas ou

transferidas a terceíros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

assegurado, ern igualdade de condi@es e preço, direito de preferéncia para a sua

aquisíçåo se postas ä venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteraçåo contretual pertinente. (art. 1.056 e art. 1.057, CCl20O2l.

CLÄUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçäo do capital social.

CLÄUSIJLA S-ÉilMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharfilial

ou outra dependência, medÍante alteração contratual assinada por todos os

sócios.

CLAUSULA OITAVA: A sociedade serå administrada por ALESSANDRA

BERTOL NORONHA p/qU DANIEL BERTOL NORONHA, a qLlem cornpete

privativa e individualmente, o uso da fil'ma ê a reprêsentaçåo ativa e passiva,

judicial e extrajudlcial da sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego

sob qualquer pretexto ou modalidade, em operaçðes ou negóeios estranhos ao

objeto social, especialmente a prestaçåo de avais ou cauções de favor e fianças.

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, os sócios

poder,åo, de comum âcordo, fixar uma rstirada mensal, a título de "pro labore",

observadas as disposiçöes regulamentares pertinentes.

GLÁUSULA DÉCIMA:,O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de

dezembro de cada ano, ser procedido o Balanço Geral da Sociedade, obedecidas

as presoriçÕes legais e técnicas þertinentes å matéria. Os resultados seräo

atribuldos aos sócios proporcionalmente; às suas quotas de capital, podendo os

lucros, a critério dos sócios serem distríbuldos ou ficarem em reserva na

sociedade.

Pätã uso. êxÊluilvo da Junta Gome¡cial,

#
p

CERTIFICo O REOISTRo EM L6lLo/2oL9 10:50 SoB N' 20195886950
PnoTocor,o: 195886950 DE LO-/LO/2OL'. CóO¡OO Or VnUrtCeçÃO:
1190,1822005. NIRE:,11204637al42.
CURgOg PROFIggIONÀLIZÀlffEg OllEGlÀ LTDÀ

IrEÀì¡DRO I{ÀRCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
gscnstÁn¡o-GsRÀg

cnRrtrBÀ, t6/t0/2oL9
w. uproa af acf I . pr. gov . br

À varrdado dc6Ec docusnÈo, ec J.npraH:;u:.::":"1:ll:"Èr;:i"::ål;:: 
å: i::r;i:ïå:"r'dada 

nos reepecErvoa porÈ416
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SEXTA ALTËRAçÄO OO CONTRATO SOGIAL DE:.

CURSOS PROFISSIONALIZANTËS OMEGA LTDA
GN FJ/tl'tF N.0 04,632.453/0001.91

NIRE 4120483V442
Folha 6 de 7

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA: O falecimento ou interditado quafquer sócio, a

sociedade poderå continuar suas atividades com mais os sobreviventes e com os

herdeiros se for interesse destes. Não ,sendo possível ou inexistindo interesse

destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução,

verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNIGO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos

em que a sociedade se resolva em relafio â seu sócio,

CLÁUSULA ÞÉCIMA SEGUNDA: Os adminístradores declaram sob as penas da

Lei, de que não eståo impedidos de exercer a administração da sociedade, por

Leis especiais, eu em virtude de condenaçåo criminal, ou por se encontrar sob os

eteitos dela, a pena que vede; ainda que temporariamente, o acesso ä cargos

priþlicos, ou por crime falimentar, de prevaricaçäo, peita ou suborno, concussäo,

peculato, ori oontrâ a economia popular,. contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé

pública, ou a propriedade.

GLÁUSULA DÉCIMA TERCËIRA: os sócios declaram, sob as penas da Lei, que

a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos Termos da Lei

Oomplementar no 1 23/2006,

CLAUSULA DÉOIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Françisco

Beltråo, estado do Paranár pâra o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato, com expiessa renúncia a qualquer oyý{,

,wvpor mais pspecial ou privilegiado que seja ou venha ser.

U/

frru uro excluilvô da runtå comercial.

TZ ..*lËYrl
lJUhfiA co¡$ERclAtl
I ooPÂRÂNA' I

CERTÍFICO O REOISTRO EM L6/|O/20L9 10i50 SOB N' 20195886950
pRorocof.o3 195885950 DE LO'/LO'/2OLI' CóOreO Or VenrrtclçÃo:
1190{822005. NIRE! 412046374'[2.
CITRSOS PROFI 9SIONÀIJIZÀl{TEg Ol{EGtÀ tJIÐÀ

¡rEÀNDRO MÀRCOS RÀY6E¡¡ BI6CÀIÀ
gEcRETÁRro- GERÀr,

cuRrfrBÀ, L6/t0/20L9
www. cnprcaafacll.Pr ' gov'br

À valrd¡cte d€áÈG doéurnÈo' ae ruprcae:;uit::,î1:1l3.iri3yMil:: å:;"":t;Ï::;::"r'ôade 
nog reapecErvoa porlars'
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SEXTA ALTERAçAO OO CONTRATO SOCTAL DE:

TURSOS PROFISSIONALIUANTES OMEGA LTDA
cNPJ/MF N,o 04.632.453/0001 -91

NIRE 41204637442
Folha 7 deT

E, assim por estarem justos e contratados, lavram e assínam o presente

instrumento em via única, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros a

cumpri-lo em todos os seus termos,

Franciseo Beltråo, Paranâ,24 de setembro de

ý
-g rs*,*( Y,ffi{ iü*riJ,t

AlessRrr¡onn BeRrol NoRo¡¡nR

Sócia e Administradora

kHe

Deuel BeRrou NoRorunR

Sócio e or

Se
r(s) iTrmâ(s) do:
Dou fô, ¡¡1 ¡s5¡,o

RS11,¡,4 i Selo

econ

R O4ùo TûtÉ¡ óB S{tu. g (]ðdÞ. f imìw $rkhm . 6¡f,Ct {ÿJ
a0 ?úl U?l I ml 0l¿|fry1T^lftlrr.^toNol0lì

Ø .i ;,1 i,. .:r, ! i.,,r
TAB!ìLIOI.IATO DE NOTAS . CASCAVËL . PARAT{A
rrr^.¡,u,'rN^41 rÌ.1 .r^\l¡rlr '¡!^t¡ rrtP ¡tor'ræ roh¡ 1.1)¿lol,rûl

ORONHA ^,23,¡.22

1"
d

Para uro exclusivo daJunta Comercial,

JUNTÀ CTMERCIAL
DO HÀRÀH¡(

CERTIFICO O REGISTRO Ett L6/I0/20L9 10¡50 SoB N" 20195886950'
PROTOCOLO: 195885950 DE LO/LO/2OLI. CóDIGO OU VnnrrrcaçÃo:
11904822005. NIRE¡ 4120{637442 '
CURSOS PROFISSIONÀIJIZÀ}TTEE OMEGÀ I,TDÀ

LEÀNDRO UÀRCOS RÀYSEI, BISCÀTÀ
secnrrin¡o- c¡RÀ¡

cuRrTraÀ, 16lLO/2OL9
w. upresaf acil.pr. gov'br

À w¡Lldado dealc docuonEo, ac lupreaso, fica auJelÈo à comprowação d6 sua auuenclcidade noa reepecÈlvoB porEaia
Infomando ãêua rcsP6cËLvoa códlgos d6 vêrlfLcação
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C€dncedodlgltalmonto por:
ALESSANDR/A MARTA
FISCHBORN ABREU

ffi
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Offcio Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERT¡DÃO DE D|STRIBU|çÃO - FINS GERATS - CÍVEIS - ESPEC¡FICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros,,sistemas e arquivos de distribuiçåo ClVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,

coNcoRbATA, REcUpERAçÄo JUDtctAL, REcUPERAçÃo EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei

NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA

CNPJ: 04.632.453/0001 -91

Local da Sede: Francisco Belträo - PR

Orientaçöes:

Esta certidäo NÄO APONTA ordinariament€ os processos em que a pessoe cujo nome pesquisado figura como Auto(a)'
Såo apontados os feitos em tramitaçåo cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de FRANCISCO

BELTRÄO
Näo existe qualquer conexäo com qualquer outra base de dados de instituição prfblica ou.com a Receita Federal que

verifique a identiäade do NOME/RA'1ÄO'SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo

pesquisado é de responsabilidade excluslva do destinatário da certidão.
A certidäo em nome de pessoa jurfdica considera os processos referentes à matriz e às filiais'
Considera-se NEGAIÿA a ceitidäo que aponta somente homônimos nåo qualificados, nos termos do art. 8o, $20 da

Resoluçäo CNJ 12112010,
A presénte certidäo menciona somente o registro de distribuiçäo, para {ados_co_qpJ919ryleJ do procedimento, deve-se

dii¡gir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicitar uma GERTIDAO DE OBJETO E PE'
A B-usca de MTCROEMÞREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffsica

FRANCISCO BELTRÃO,20 de Julho de2022

Alessandra Marta Fischborn Abreu

Distribuidor

Documanto assÌnado digitatmante, ænforme MP n.' 2.200-22001, Lei n." 11.419/2006 e Rasoluçäo n.' 09n008' do TJPR/OE
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w
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC¡ONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOME

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA

PORTE

ME

LOGRADOURO

R PONTA GROSSA
NI]MERO

1720 SALA I3 A

CEP

85.601.600
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO FRANCISCO BELTRAO

(¡fO) 3056-5060

ENTE

DATA

03r0912005

DATA ÞE ABERTURA

16/08/2001
NUMERO DE INSCRIÇAO

0,f.632.463/0001-91
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCRIçÃO E DE SIrUAçÃO
CADASTRAL

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA

85.99-5-04 - Trelnamento om desenvolvlmento prollsslonal o
AfIVIDADE

gerenclal

E DAS

85.99-6.05 - Cursos preparatórloe paÌa concul€os
85.99-6.99 - Outras atlvldadee de enslno nåo especlllcadas anterlormente
85,41.1-00 - Educaçåo proflsslonal de nfvel técnlco
85.99-6-03 - Trelnamento em lnformátlca
95.114-00 - Reparaçåo e manutençåo do computadores e de equlpamentos perlférlcos
62.09-t-OO - Suporte técnlco, manutençåo o outros servlços em tocnologla da lnformação
85.91-l-00 - Enslno de esportes
85.92-9-01 - Enslno do dança
85.92-9-02 - Enslno de artes c6nlcas, exceto dança
85.92.9.03 - Enslno de m¡lelca
85.92-9-99 - Enelno de arte e culture não especlflcado antorloÌmento
7¡f.90-1-99 - Outras atlvldade¡ proflsslonale, clentfflcas e técnlcas não especlflcadas anterlormente
85,93-7-00 - Enelno de ldlomas
¿f7.61.0-01 - Comérclo vareJlsta de llvroe
77.21-7-00 - Aluguel de equlpamentos recreatlvos e esportlvos
47.61-0-03 - Comérclo varellsta do artlgoe de papelarla
47.51-7-0'l - Comórclo vareJlsta de móvels
47,61-2-01- Comórclo varejlsta especlallzado de equlpamentos o suprlmentos de lnformátlca
4?.63.9.00 - Gomórclo vareJlsta especlallzado de eletrodomóstlcos e equlpamentos de áudlo e vldeo
47.62-1-00 - Comórclo vareJlsta especlallzado de equlpamentos de telefonla e comunlcaçåo

206-2 - Soclodade Empresárla Llmltada
DA NATUREZA

UF

PR

18t03t2020

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

Emitido no dia l8/03/2020 às 09:56:32 (data e hora de Brasflia)'

t L4W

Pâgina:112
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA

47.62.8.00 Gomérclo varellsta
varellsta
vareJlsta
vareJlsta

de dlscos, COa, DVDs e fltas
47.89.0.07 Gomórclo de equlpamentos

brlnquedoc e a
para escrltórlo

47.63-6.01 Comórclo de rtlgog recreatlvos
17.63-6.02 Comórclo de artlgos esportlvos
68.21 -2.00 Edlcão lntegrada à lmp ressåo de llvros
58, ,l 9.1 -00 Edlçåo de cadastros, llstas e de outros produtos sráflcos
58.12-3-02 - Edlçåo de Jornals nåo dlárlos
18.13-0-99 - lmpressão de materlal pera outros usos
18.13-0-01 - lmpressão de materlal para uso publlcltárlo

R PONTA GROSSA
NUMERO

1720
COMPLEMENTO

SALA I3 A

CEP

85.601.600
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

FRANC]SCO BELTRAO

ENDEREÇO ELETRONICO

vALDELTRIONORONHA@HOTMAIL.COM (46) 3055-5060

(EFR)

SITUAÇÄo oAoASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÄO CADASTRAL

03/09r2005

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

OATA DE ABERTURA

16/08/200'l
NUMERO DE tNSORtçAO

04.632.,163/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRI çÃO E DE SITUAçÄO
CADASTRAL

206-2 - Socledade Empresárla Llmltede
DA

UF

PR

18t03t2020

Aprovado pela lnstrugão Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia l8/03/2020 às 09:56:32 (data e hora de Brasflia).

Þ

Pâgina:212
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1211212019 lmprlmir Documento

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCISCO BELTRAO

SECRETARIA MU NICI PAL DA

FAZENDA

,tr ¡ . llr\iJ

ËrnpreraÞrdcif

ALVARn OE LOCALIZAÇAO

ruún¡eno : 20191311

Razão Social: GURSOS PROF¡SSIONALIZANTES OMEGA LTDA

Nome Fantasia:

GNPJ: 04.632.453/0001-91

lnscriçäo Municipal: 84875

Atividade Principal (CNAE) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Exerce no
endereço)

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE) 4754-7101 - Comércio varejista de móveis (Näo exerce no endereço), 8592-
9/03 - Ensino de mrlsica (Näo exerce no endereço),4789-0107 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
(Náo exerce no endereço), 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, cientlficas e técnicas não especificadas
anteriormente (Näo exerce no endereço), 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos (Exerce no endereço),
4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço),8541-4100 - Educaçåo profissional
de nfvel técnico (Näo exerce no endereço\,5821-2100 - Ediçäo integrada à impressäo de livros (Nåo exerce no
endereço), 4763-6101- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não exerce no endereço), 8593-
7/00 - Ensino de idiomas (Não exerce no endereço), 8592-9/01 - Ensino de dança (Näo exerce no endereço), 6209-
1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informaçåo (Näo exerce no endereço),
7721-7100 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Näo exerce no endereço),5812-9102 - Ediçäo de
jornais não diários (Näo exerce no endereço),8592-9102 - Ensino de artes cênicas, exceto dança (Näo exerce no
endereço), 4762-8100 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Näo exerce no endereço),4751-2101 -
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Näo exerce no endereço), 9511-
8/00 - Reparaçäo e manutençäo de computadores e de equipamentos periféricos (Näo exerce no endereço), 1813-
0/99 - lmpressåo de material para outros usos (Näo exerce no endereço),4752-1100 - Comércio varejista
especializado de equipamentos de telefonia e comunicaçåo (Não exerce no endereço), 181 3-0/01 - lmpressão de
material para uso publicitário (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo (Näo exerce no endereço), 8599-6/03 - Treinamento em
informática (Exerce no endereço),4761-0101- Comércio varejista de livros (Não exerce no endereço), 4761-0/03 -
Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 5819-1/00 - Ediçäo de cadastros, listas e
outros produtos gráficos (Näo exerce no endereço),8591-1/00 - Ensino de esportes (Näo exerce no endereço),
8599-6/99 - Outras atividades de ensino näo especificadas anteriormente (Näo exerce no endereço), 8592-9/99 -
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Näo exerce no endereço)

Endereço: RUA PONTA GROSSA, 1720, SALA 13 A CENTRO

Municfpio: Francisco Belträo

CEP:85601600

Protocolo: PRPI 937920550

Local e data: Francisco Beltrão, quinta, 12 de dezembro de 2019

Validade:

I

https:ûfuww,empresafacll.pr.gov,br/slgfacll/processo/lmprime-modelo/tlpo-alvara lllcod-alva¡a|$882261/co-protocolo/PRP1937920550/ 112
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ELÓIS FELíCIO RODRIGUES
Íiecretaria Municipal tla Fazenda

Observação

Código de Autenticidade: I9BNLHMKMS

''EMITIDO PELO FUNCIONAR]O MILTON BRESOLIN''

Esse documento deverá permanecer exposto em local visfvel no estabelecimento empresarial

^
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERÏDÃO POSITIVA COM EFETTOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS C À OIVION ATVA DA UNIAO

Nome: CURSOS PROF¡SSIONALIZANTES OMEGA LTDA
GNPJ: 04.632.453/0001 -91

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:

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Leino 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Cóðigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisäo judicial que determina sua
desconsideraçåo para fins de certificaçåo da regularidade fiscal, ou ainda nåo vencidos; e

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

Nacional(PGFN).

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

negativa.

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

todos os órgäos e fundos prlblicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do

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

nai alf neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitaçåo desta certidåo está condicionada à verificaçåo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb. gov.br> ou <http://wwwpgfn.gov.br>.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.

Emitida às 14:29: 1 3 do dia 20/07 12022 <hora e data de Brasf lia>.

Válida atê 1610112023.
Código de controle da certidäo: 5441.5266.55D1.0530
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Lr,1û
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

GeÉidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dfvida Ativa Estadual

No 027321465-48

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 04.632.453/0001'91

Nome: CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA' ME

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 acima identificado,

nesta data.

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

natureza tributária e nåo tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias'

Válida até 1711112022 -Fornecimento Gratuito

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

Páglna I dø 1

Em¡ildo vla lntemet Púbilca (2d07n022 14:30:45)



L"k

MUNICÍPIO DE FRANCISCQ BEITRÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MI.JNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
No2690712022

RAZÃO SOCIAL: CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA
CNPJ: 04.632.4 53 I 0001 -9 I
INSCRIçÃO MUNTCTPAL z 8487 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ALVARÅ:20191311
ENDEREçO: RUA PONTA GROSSA, 1720 - Ql35 L 024 SALA l3A - CENTRO CEP: 85601600 Francisco Beltrão - PR

ATMDADE: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Edição de jomais não diários, Comércio varejista

especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

equipamentos de áudio e vfdeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de

papelaria, Comércio varejista de discos, CÞs, DVDs e frtas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio

varejista de artigos esportivos, Coméroio varejista de equipamentos para escritório, Edição de cadastros, listas e outros

produtos gráficos, Edição integrada à impressão de livros, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

informagão, Outras atividades profissionais, cientlficas e técnicas não especifìcadas anteriormente, Aluguel de equipamentos

recreativos e esportivos, Educaçäo profissional de nlvel técnico, Ensino de esportes, Ensino de dança, Ensino de artes cênicas,

exceto dança, Ensino de música, Ensino de arte e cultura não especifìcado anteriormente, Ensino de idiomas, Treinamento em

informática, Cursos preparatórios para concursos, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Reparação e

manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Comércio varejista especiatizado de equipamentos e suprimentos

de informática, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos adminishados pela

Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Priblica do Municfpio de Francisoo Beltrão cobrar

quaisquer dfvidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em

relação ao perlodo abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA /
cóDrco DE AUTENTIcAçÃo: oZTMHBUFFH2JMX2HIsBA

2210712022
2010912022
LrcrrAÇÃo

A autenticidade desta certidõo deverá ser confìrmada na Intemet, no endereço www,franciscobeilrao,pr.gov.br
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Ccrtidåo emitida gratuitsmente

Qualquor rasura invaliduó ssto dooumonto.

pola internot om: 2210712022 l0:53:44

^
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,CÂIXA ECONIÕM]CA FEÐERAI-

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04,632.45310001-91

RAZãO SOC¡AI:CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA TTDA ME

Endereco: R PONTA GROSSA 1720 SALA 13A / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR
' / 85601-600

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
7, da Lel 8.036, de 11 de malo de 1990, ceftifica que, nesta data, a

empresa aclma identlflcada encontra-se em sltuação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certlflcado não servirá de prova contra cobrança de
qualsquer débltos referentes a contrlbuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrlgações com o FGTS.

Validade: 2 9 | 07 | 2022 a 27 / OB I 2022

Certif icação N ú mero 
= 

202207 290 1 1 9 0 87 1 0 3 00 84

Informação obtlda em 09108/2022 15:05:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condlclonada a verlficação de autentlcldade no slte da Calxa:
www.caixa.gov.br

https ://consulta-crf.calxa. g ov,br/consultacrf/pa ges/consultaEmpreg ador.isf 111
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CERTID.ËO NEGATIVA DE DÉBITOS TRAB.AIJHISTAS

Nome: CURSOS PROFISSIONAIJIZANTES OMEGA LTÐA (MATRIZ E FILIAIS)
CNP'J: 04. 632. 453/0001--91-
Certidão n" : 230t2609/2022
Expedição: 20/07 /2022, às 14:33:14
Validade z t6/OL/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat,a

de sua expedíção.

Certif ica- se que CURSOS PROFISSIONÀI¡IZÀNTES OMEGA IrTDÀ (MÀTRIZ E

FIIJIAIS) , inscrito (a) no CNP.T sob o n" 04.632.453/0001-91, NÃo coNSTÀ

como inadimptente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emítida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaçäo
das l,eis do Trabalho, acrescentados pelas l,,eis ns. o 12.440/201L e

t3.467/20:-7, e no Ato OL/2022 da CG,JT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados consEantes desta Certidão são de responsabilídade dos
Tríbunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condÍciona-se à verifÍcação de sua
autenticidade no portal do TríbunaI Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuítamente.

TNFORMÀçã,O rUpOnrÀ¡¡TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifícação das pessoas naturais e jurídicas
ínadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrígações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, ínclusive no concernent,e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumenEos ou a recolhimenLos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públíco do

Trabalho, Comissão de ConcilÍação Prévia ou demais títuIos que, por
dísposição legal, contiver força executíva.

Il)út':idas r¡; 5;1¡6¡g;r¡¡(',flr;ril: (,Ìdti,ii.f.sij . jtril .l:r
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CURSOS PRTFISSIÖNALIZANTES OMEGA LTÞA-MË
CNPJ/M F: 04,OBA.45B/000X.91

Rua Ponta 6rossa, n.e 1720 - Bairro: Centro .

Francísco Beltrão / pn- Cep: g5.601_600

Eooe¡ (46) 99115.94?g - E- maíl: valde ! i rion orq:!tra@ hotma i l. com
tìDI"fAI- DL tlttl,fiÀ0 N" 07ó/:?0]1
t)R()ctfiss() ADt\4lNtSTt{A il V0 N' t27 t2022
rvr()DAI_tDADI: pRHGÂo n:tn t.nôxlr :()
l'lP(): \41:l{OIl^ Pltl;l(;0 Of ,Ot}Ât I){) t'iliM

' oL]'lË'l'(); conu'rtt¿tçã-o clc ctnprc.sit pr,ua rrinistrlr pnlcstras. <lfÌcinas c te*fros. atendenc¡l
¿rs ¡recessicl¿rcles clos Deparfanrentos soIicitanles

ANtix() til

D ti:(; t,A r{Â Ç:,i1¡ I i ry¡ p¡(;¡¡¡¡¡

A pregoeira e equipo de apoio
Pelo presenle instrumento' a empresa Cursos Prc¡fissionalizantes Ömega LïDA MË,0NPJ no 04,632.453/0001-91, con secie na rua ponta Grossa, no 1220,$ala 13, cËp85.601-600 na cidade de Francisco Berträo, Ëstsdo do pR, terefone (46) 305s-s060,
atravös de seu representante legal infra_assinado, que:

1) Dec.laramos. pâra us filrs clo clisp<>sro nu iucist¡ V clo art.27 cJa Lein,,,g,6i:óit).ì.
acrcsciclo pela Lei n'o g,854/99. qtte nillo clnprcg,¿u'r'ros menores de 18 (clezçi19) anos em
trabalho notr¡ulo" pe|igtlsu ou insnlubre e nâo einpregarïcls rnenoros tle ló lclczesscis¡anos' Ressal'u ainda, (lue- c¿tso erilpreguß rÌlcnorcs na condição cle aprenclià t,ipurii.,r,l'l anos. r.le'er¿i i'ltlrnrar tal sit.açii. ,rò ,,,e*,r,r., crocur,enro).
2) Declaiamtls. sob us. pena$ cla lei" (lr.hl â erÌrprcsr nÍlo lìli rleclaracJa inielônur ¡lrra licirRr
0u .o,t,,'r,trr' üol1.l ¿ì Adrninistr.itçâr¡ l,úbIica
3) Decìararnos para os deviclos fins cle clireito, na qualidade de proponente dosprocedimentos licitatórios,. instaumdos poreste wtLinicipio, que ofajr"rpon*ãu.l tegatda empresa è o(a) Sr.(a) Alessanclra Bertol Noronhar SOcia'_ nOministra{iva, portädor
(a) da carteira de ldentidade n0 10 670.9g0-0 e do c'pF À 

o- 077 .25163g-13, cornendereço na Rua;Alagoas, 1139. ËclÌficio castro, Apo 202, Álvoradà, Francisco
Beltrão *.PR. cuja funçåo/cargo é sócio adm¡nistredo¿procuraoor/dire{or/etc,
responsável pela asslnatura do Conträto.
4) Dcclararnos p¿tr'¡l tls cleviclt¡s lìns qrrr; l'l*þ.Nlll, jM sócir: desla eurpresa rjxsrce (flr.llo o¡
lunçiìO pública inrpc<'litiv¿ cle rclitcioirurcnto cr¡nrercial co¡"I ¿ì Äclnrinistraçâ' ptiblicn.
5) Declnrantos cJe quc it cmprcs¿r rr?lcr cùntrat¿rrá cnrpreguclos com incornpuiih¡l¡¿a,l*
corlr as autcuidades contr¿¡tûntes ou ocillriules cle cargñ de <JireÇãO uu cle
assessoramctlto até o terceinr grÍtr.t. t'ì¿r Íirlnrii¡ cla Súr¡r:rrla Vinculá¡rte ¡o 013 clo Sj't'1"'
(liu¡:rcrno lïibunal F ederat¡.
6¡ Declararnos Ditr¿r cls cler,iclcis fìrrs
rcle¡'er¡te c ctiite procqssu Iicitat<irio.
conc<lrct> qt¡e o Cùtìträtr) se,iÍt (ilciln
E-mail : :1 iì,1"íji-ç;.ii-l{: i'r(t: ¡) i I i I;:¡(;; r i r ; i ., r. r I ì

Telefone: (46) I 91gg47g

r[r.r0 rllt c¿rso (le qrrarlquer conrtrnjc;rção l,irtur.¿r

blcrll (:(¡ntrl cl11 caso cle cventrral contr.utaçilcl.
lirrhaclcl lt¿rii () segrrinte enclereçu:

4
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMË6A LTDA-ME
CNPUMF: 04.632.453/00CIr.91
Rua Ponta Grossa, n.s !.720 - Bairro: Centro

, Francfsco Beltrão / pR - Cep: 95,6CI1_600
Esne: (461 9911S-342s - E-frail: valdelirio ¡ç¡ronha@hotmail.com
7) caso altere o citado e-matlou telefone conrprometo-me em protocolizar pedido clealteração iunto ao sistema cle protocolo rieste Município, sob pena de ser consideradooomo intimado nos dados anteriormente fornegdos.
8) Nomeamos e constityfT:-r o senhor(a) varderirío de Freitas Noronhâ, ponado(a) docPFIMF sob n.ó 801 741.6_29-20, parà àá olaj ,""rp*buãïËäi, uro*panhar aexecuçåo do öontrato, referente ao pregåo'Eletrô;ico n.;çiOtZOZ2 e todos os alosnecessários ao cumprimento das obriga{öes contidas no instrumento convocatório,seus Anexos e na Ata de Registro oeÞräçosl0".tirtå.

Francisco Beltrão, 0g de, agosto de 2022.

ALESSANÞRA
RG no 10.670

NORONHA
SESP/PR

CPF n0 077.291^639-19
Sócia-Administradora

ä--ffi

rt

I



CURSOS PRÛFISSIONALÍZANTES OMEGA LTÞA.ME
CN PUVI t : 04.632.4s3/0001-91
Rua Ponta Grossa, n,s 1220 - Baírro: Centro
Francisco Beltrão / pR - Cep: 95.601-600
Fo ne ; (46 I gg 

1 15 -3429 - E- m,e i r; .va r der ¡ r¡ o n o ron h a @ h qt m eí r . c g-$
EDTTAL pr pngcÃo Ne 076/2022
PROCISSO ADMINISTRATIVO N9 t27 /2022
M0DAr tDAD[ ; PRtiGÄO rLutn0ru¡cr¡
TIPO; MiNOR PRIÇO GLOBAL DO il"ïlvt

0ßJ[T0: contratação tJe entpresa para rttinistrar ptlerstras, oficinas e teatrôs. ¿tterrde^tJo as
necessiclacles clos Depa rta rne ntos sc¡licita ntes

ANI|XO. IV

DticLARAç:.4,(} Dü ENQUADRAMnN.rO * t\{n/üpp

Pelo presente i¡rstru¡rrellt{). ¿ì erìÌpresa C(Jllsüt ,r¡¡ç¡¡\sloNA.t.lzAN fl:s oNllioAl''Ïl)Â - h4Li. dsviclanrctttc inscritl¡ rrt¡ ('NP.l n'' (l^.1.r:j2.4.5.ìi09gl-gl. co' çrrìdsr.r:ço 
^¿rItu¿t PÛntr(irtissil. rr" l?2(). $r¡lir I ì. ('l li: $5,rriil-600l¿r uicl¿rclcrclc lr¡rançiscil Llclrriio.

Iistaclo clo [¡R. iltrat'is eh.'setl replcsiintíurlc'legel inli'cr.assinllclo, clecluru. so5 ns ¡w¡as il'artigu 299 do ()ocligu Pen¿¡I. quc su crnc¡ttaclra na sirurlçâo cle nricrosrnprrsiì" enr¡rrc,:;1rle
pequeno pc'rte otl cclOpcrrttiva. nos terlnos du L"ei Çom¡:lcnrerltar n" I'nn|.alteracla ¡:elat'eiClornplelnentäl'no 147ll¡1. bcnt ossinr que inc.xisteir fâtos supervenlentes que
condtrzunl no ser¡ clesurquadmntcnIr) rfcstlr siirrirçíìrr.

Plirnciscr¡ lleltrào, 08 c'lu agostt: clu ?0?2.

¡\l,liSSANDll¡\ l0l. N()t(()Nt't¡\
[{C rr" I0,ó70 S[:SPiPlì.

t ('Plr ¡r" 077.?51 .ó39- l:3

Stic i n -i\cl rl i rr i.rtl'ncloln

1
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w Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

\r
PARANÄIOJ?iìiîîäñ-iî-ì-i:,îII

JHgËp.An

CERflDÃO SIMPLIFICADA

Sistema ñäciönât dé Rógiôtrö de Ëmpiööäö uörCäntis^' siÑRËM

Cortillcamos
nesla

conslam dos documontos arquivados
na dala da sua

Esta cortidáo foi omitida automaticament e em 21t07t2022, às 07:50:13 (horário de Brasflia)'

Se impressa, verilicar sua autenticldade no https://www.empresafacll.pr.gov.br, com o códlgo 9PSRGYGV

Protocolo: P 4Q221 224 I 57 0Nomð Emp16ôsrlal: cURSOS PFoFISSIoNALIZANIES OMEGA LToA

Näturoza Jurldlca: Sociedadê Ernpresárla Liììlladå

lnfclo de Atlvldade
20t08t2001

Data de Ato Constltutlvo
1 6/08/2001

CNPJ
04.632.453/0001 -91

NIRE (Sede)
41204637442

Endereço Completo
Rua PONTA GROSSA, Nc 1 720, SALA I 3 A, CENTRO - Francisco Boltrão/PR - CEP 85601 -600

Oblelo Soclal
Trelnamento em desenvolvlmento profissional e geronclal, Cursos preparatórios para concursos, Enslno, lrelnamento, cursos de cabeleireiro' corte e

costura, culinária, dalilografia, taquigrafia, desenñ0, estét¡ca, robótica, segurança, vigilantes, inclusive aulas particulares. Centro do ensino técnico e

prollssionallzante, curso! técnlcos. irelnamento em informática, ensino de tecnologias da lnformação € acesso à lnternet, cursos o aulas de

informática, Serviços de reparaçáo, assistênc¡a técnica e manulenção de computadores, m¡crocomputadores, equipamentos de informática e de

equipamenlos periférlcos, ínclusive portáteis. Servigos de instalaçäo, suporte e manutengão de programas de lnformática, software, apoio na

configuraçäo de equlpamentos, ¡nstalaçäo e uso de apllcatlvos informáticos. Curso e ensino de asportes, atlelismo e artes marciais. Curso, ensino e

aulaJde áanças, Enòino de artes cênicas, cursos de ensino de técnicas usadas na criaçäo, direçåo, montagem e interpretaçáo de espetáculos teatrais'

Curso, ensinó e aulas de múslca, atlvidades de enslno de instrumento muslcal ou canto. cursos e ensino de arte e cultura, aÌivldades ligadas à arte e

cultura, tais como artesanato, p¡ntura, escultura. Serviços de organização de concursos prlblicos, Cursos e enslno de ldiomas' Comércio varejista de

livros e apostilas. Aluguel de equlpamentos e materlais recreativos, esportivos, brlnquedos e de glnáslica. Comérclo varelisla de artigos de escritório, de

papelaria e artigos esõolares. Comércio varejlsta de móvels, Comércio varejista de equipamontos e suprimenlos de lnformática. Comércio varejista de

ãtetroOomésticõs, aparelhos e equipamentosde áudlo e vldeo. Comércio varejista de equipamentos e aparelhos de telefonla e comunicaçã0, lnclusive

peças e acessórlos. Comércio varejista de cds, dvds, filas e dlscos de áudio e de vldeo, gravados ou nåo. Comérclo varellsla de equipamentos para

esóritório, Comércio varejlsta de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de arligos, materlals e equipamentos esport¡vos e glnástlca. Edição

lntegrada à improssäo de apostilas e iivros, Ediçäo integrada à lmpressåo de cadastros, llslas e de oulros produtos gráficos, listas para malas dlretas,

matãrial publicitário, panfletos, folhetos, cartöes, catálogos, gravuras e calendárlos. Edlçäo de Jornals näo diários, incluslve publicltários, na forma 
.

impressá, eletrônica e na internot. lmpressão, sob contiato, oncomenda, do impressos para usos diversos (cardápios, cartöes do apresentação e de

mensagens, diplomas, convites, material escolar), lmpressäo de materlal para uso publlcltário.

Prazo de Duração
lndeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Capltal Soclal
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Capltal lntegrallzado
R$ 30,000,00 (trinta m¡l reais)

Dados do Sóclo
Nome CPF/CNPJ
DANIEL BERTOL NORONHA 077.251.689.82
Nome CPF/CNPJ
ALESSANDRABERTOL 077.251.639-13
NORONHA

Partlclpação no capltal
R$ 15.000,00
Partlclpação no capltal
R$ 15.000,00

Espécle de sóclo
Sóclo
Espócle de sóclo
Sócio

Admlnlstrador
S
Admlnlstrador
S

Térmlno do mandato
lndeterminado
Térmlno do mandato
lndeterminado

Dados do Admlnletrador
Nome
DANIEL BERTOL NORONHA
Nome
ALESSANDRA BERTOL NORONHA

CPF
077.251.689-82
CPF
077.251.639-1 3

Térmlno do mandato
lndeterminado
Térm¡no do mandato
lndeterminado

Sltuação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Alo/eventos
oo2 / os1 - ooNSOLIDAçÃO DE

CONTRATO/ESTATUTO

Últlmo Arqulvamento
Data
1 6/1 0/201 I

Número
201 95886950

ililrilililil ilIl ffi ililnilu|ililül[uillilllllilllillil
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w Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná
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GERilDÃO SIMPLIFICADA
Contlnuação

S¡óiema Naclonal de Reglstro de Empresas Mêrcahtls'SINREM

Oort¡flcamos
ne6le

constam do8 documonlos arqulvedo6
de sue

Seoretárlo Geral

rì

f.ì

Prolocolo: P Aa221 2241 57 0
Nomc Empræ¡t¡al¡ cURsog PRoFlSsloNAtlZANrEg oMEOA LToA

Nålurrz¡ Jurfdlc.: Soc{edads EmprcsárlÀ Llnìltâds

2de 2
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fulunicúpio [e nnéas fulørgues

ATËsrADo DE cAPActoeor rÉcu¡cl

O Munictpio de Enéas Merques, Eetado do PEraná, lnscrito no CNPJ sob o no

78.205,657/0001.57, com sede nâ Rua PR 471,522 - Centro, na cidade de Enéas

Marquos, Estado do Paranå, CEP: 85630.000, através de seu Prefeito Municipal,

st€sta, para os devidos fins, que a Empresa OURSOS PROFISSIONALIZANTËS

OMEGA LTDA - ME, lnscrilo eob o CNPJ:04.632.453/0001-91, localfzads å Rua Papa

Pio Xll, no 100 - Cango, tem prestado sÉrvlços na realizaçâo de cursos

profissionalizantes para os programas sociais estendendo-se até a presente dåta,

sendo que tais servlços lêm sido execulados satisfaloriamente ldênticos aos do obJeto

da presente licltação, os cursos de informática báeica e avançada, vendas e auxiliar

admlnlstrativas, Palestras: palestras tealrais e motlvacionalE, Teatro, eocioeducatlvas,

empreendedor¡smo e rede soclal, Panificaçäo e confeiteiro, artesanato em geral,

instrutör de mtisica, violäo, guitarra, viola, acordeon, Ianfara, ginastlca rftmica,

canto/coral, danças urbanäs, clásslcas e fofclórica, ballet lnstrumentos musicais.

artes mårclaE, karaté, capoelra, entre outros, nåo existindo em noËsos regislros fatos

que desabonem sua conduta e responsabilidade com se suas obrlgaçóes assumidas

em Gontratos firmados com este Municlpio.

Por eer a expressåo da verdade, dato e firmo o presenle Atestado,

Enéas Marques - PR, 20 de novembro de 2019.

MA

Diretora do de Assislêncla Social e

da Famllla
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ÿuÍunit pio {e (Enéas Mørques

ATESTADo DË cAPAclD¡oe rÉc¡¡¡cn

O Munlcfplo de Enéas Marques, Estado do ParEná, inscrito no CNPJ sÖb o no

76,205,657/0001-57, com sede na Rus PR 471,522 - centro, na cldade de Enéas

Merques, Estado do Paraná, CEP: 85830'000, através de seu Prefelto Municipal'

atesta, pars os devidos fins, que a Empresa CURSOS PROFISSIONALIZANTES

oMEGA LTDA - ME, inscrito Sob o GNPJ: 04.632;453/000',1'9,l, localieada å Rua Papa

PioXll,no100-Cango,temprestadoserviçosnareallzaçåodecursos
protisslonallzanles para os programas sociais eslendendo'se até a presente data'

sendo que tals serviços estäo sendo executados satlsfatorlamBnte ldêntlcos aos do

objeto da presente licltaçåo, os cursos de Rotinas Admlnlstrativas, lnformática'

Empreendedorismo, Socioeducaliva, Atendente de Farmácla' Vendas'

Garçom/Garçongte, Artesanato, Desenho, Desenho Mangá, Jardinagem' Paisagismo'

Viverista, Horticultura, instrutor de música, Dança, canto e coral, Banda/Fanfana'

Aproveltamento de Allmentoe, entre outros, nåo exigtlndo em nossos regislros fatos

quedesabonemsuacondutaeresponsabilidadecomassussobfigaçöesassumidas

em Contratos firmados com aste Municlpio'

Por ser a expressäo da verdade, dato e fìrmo o presente Alestado'

Enéas Marques - PR, 06 de março de 2018'

ES

Diretora do Departamento de Assistência Soclal e

Assuntos da Famflia

CNPJ - FÞn6 / Fax 35,1¡þ2100 - Ë-mall:
Av JoaEulm Bonattl, EigloÊntJ|õãîñ;cEtrFd¡tlooo'gnoasMaquer'PR.
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Atestamos, para fins de provä, aptidão de desempenho e atestado de

execuçåo, que a empresa CURSOS PROFISSIONALIZANTÊS OMËGA LTDA'MË'
inscrito sob o GNPJ:04.632.453/0001-9{, localizada å Rua Papa Pio Xll, no 100 -
Bairro Cango Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, prestou serviço a
PREFËITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO, CNPJ 76.205.665/0001'01, no Centro

cle Co¡rvivência cia Assistência Social e no CRAS - Centro de Referência da

Assistência Social, vinculados ao Departamento Municipal de Assistência Social, com

CURSOS de: Corle Costura, Manicure e Peclicure, Designer de Sobrancelha e

Martelinho de Ouro; PALESTRA SHOW: Palestra show para idosos inseridos nos

programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e as OFIOIN¡AS de:

Artesanato, Capoeira e Violão, nos perlodos desde 04,07.2017 até a presente data,

executando o serviço com excelència,

Registramc¡ einda, que a prestaçäo de seruiço acima referida apresentou bom

desempenho operacional, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigaçöes,

näo existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigaçöes assr,rmidas em contratos firmados conr este

municipio, nada constando que desabone técnica e comercialmente até a presente

data.

Por ser a expressão da verdade, dato e firmo o presente Atestaclo de

Capacidade Técnica.

Marmeleiro, 28 de novembro de 2018.
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Diretora do Departamento Munlclpal. de Asslstênêla Social
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HUNlcÍPlo ÞE FRANcISCO BËITRAO
Ëstado do Paraná

Ru¿ Oo{sÝiilru lþixsím dos tiontos, I0fi1 * C¡ixr lro¡t¡l 5I - hbnc (û$4ó) 35?¡,.!,121 I - Fax: 3523"1847 " CnP: ffd0l-030
cNru 77,8t6.5 l0/0001"óó - omuit fbcltrr{i}ûanciscolreluåo.con¡"br- weþrge: n'nw.franciscobcltrcû.pr.gov.br

ATESTÅDO OË CAPACIÞADE TÉCNËA

O Municfpio de Fransisco Beltráo, Estado do Pa¡anå, lnscrÍto no CNPJ sob o no 77.816.510t0001.ö6,

cöm sêd€ na Rua Octaviano Teixeira dos $antos, 1000 - Centro, nä tidädâ de Francisco Belträo, Ëshdo
do Paranå, CËP; 85601430, através de sêu Frefeito Munícipal, atÊstâ, pË¡rs os devidos fins, que a

Smpresa ÖURSOS PROFISSIONALIZANTES OMËGA tTÞA - MË, tnscnto sob o CNpJ:
04.632.453/0001'91, localizada à Rua Papa Fio Xll, nû 100 - Cango, tem preetado serviços e realizado

cur?os profiesionalizåntÊs para os programas sociais ostmdendo-$e até ä presente dab, sendo que tais

sérviços tÊm sído executado$ satishtoriamênte idêntiro$ âos do objeto da presente licitaçäo.

Execuçåo de atividadeg: çursos de víolâo, curso de informática MslÒs e avançada, vendäs e
Marketing Fessoal, Pintura ern telå, rotinas admínistrativas, T@tr,o, Dançg$ urbãnas, Dänçä de $alåo,
Decoupage, Grafiftagem, Arte Õirsence, corte/Õostura, instrutor de música, cantö/coräl, entre outros, não

existindo om no$sos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade som as Buas

obrigaçõee aeeumidae em Contratos firmados Õum este Municfpio.

Por ser a expressåo da verdade, dato e firmo o pre$€ntê AtesHdo.

Francisco Balträo - FR, 07 de março de 2018

r{Áon
DiÞbna de Seurçtaria de Arsistência Social
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Munlcfplo de Franclsco Belträo . PR
CNPJ: 7781 6510000166, lË:
Ëndereço: R Otavlano Telxelra dos Santos, 1000
85601030 Cldade: Franclsco Belträo Fone: 046-35202121

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Munlcfpio de Franclsoo Beltrão, Estädo do Paraná, lnscrlto no ÇNPJ sob o no

77.816.510/0001-66, com seds na Rua Octavlano Telxeira doe Santos, 1000 - Centro'
na cldadqde Franolsco Belträo, Estado do Paraná, CEP: 85601-030, através ds seu
Prefelto filunlclpal, atesta, para os devldos flns, quo a Empresa CURSOS
PROFISS¡ONALIZANIES OMEGA LTDA - ME, lnscrlto sob o CNPJI U.A32.45310001'
91, localízada à Rua Papa Plo Xll, n0 100 - Cango, tem prestado servlgos e reallzado
curaos profisslonallzantes pära os programas soclals estendendo-se até a presenle
data, sendo que tale servlços têm sldo executados satisfatorlamento ldêntlcos aos do

obJeto dapresente licltaçåo. Execução de atlvldades: cursos de vlolåo, curso de
lnformátloa báslca e avançada, vendas e Marketlng Pesgoal, Artesanato, Plntura em

tela, rotinas admlnlstratlvas, Toatro, educomunlcaçäo, ativldades esportivas, nalaúo'
xadrez, danças, Dangas urbanas, Dança de Salåo, Confeltelro Báslco, dooes, tortas e

salgados, Manlcure e Pedlcure, maquiagem e deslgner de sombrancelha, Decoupage'
Grafltagem, corte/costura, lnstrutor de música, canto/coral, entre outros, não exlstlndo
em nossos Íeglstros falos que desabonem sua conduts e responsabllldade com as

suas obrig'açöes assumldas em Contratos firmados com este Munlcfplo,

Por ser a expressäo da verdade, dato e firmo o presente Atestado.

Franclsco Beltråo - PR, 18 de novembro de 2018.

IA

Dlretora Secretarla Dopartamento de Asslstêncla Soclal.
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M fulunicipio {e lÛnáas fuÍat'Qttt:t

ATESTAon ÞE cAPAcloaoe tÊcrulcn

O Municlpio de Enéae Marques, Estado do Paraná, insorito no çNPJ eoþ o n"

76.205,657/0001-57, com sede na Rua PR 4'11, 522 - Cenlro, na sldade de linèas

Marque8, Ëstado do Parsná, CEP: 85830.000, atrevés de $eu Prefeito Muntctpal,

alesta, para os devidoe fins, que a Empresa CURSOS PROFISSIONALIZANTÉS

OMEGA LTDA - ME, lnscrito sob o CNPJ: 04,032,453/0001'91, localtzada à Rua Papa

Pio Xll, no 100 - Cango, tem prestado serviços na reallzagáo de cursos

profissionalizantes para oB programâs sociais estendendo'se até a presente data'

sendo que tais serviços têm sido executados satisfatoriamente idênticos aos do ob¡eto

da presente licitaçåo, os curgos de vio!ä0, gqilarra, curso de informática lrásica e

avançada, pintura em madeira, decoupagem, artes marclais, bolsas artesanais,

manobras de bic¡cletaË, educaçðo ffsica, atividades diversas, inslrutor de mús¡ca e

danças urbanas e salåo näo exislindo €m nossos reglstros fatos que desabonem sua

condulä e responsabilidade com as tuas obrigaçöee assumidas em contratos

firmados Ëom este MuniolPio,

Por ser a expressåo da verdade, dato e firmo o presenle Atestado'

Ënéas Marques - PR, 06 de Maio de 2017

Diretora do Deparlamento de Assistência Social e

Assuntos da Famllia
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nî 8.666,de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:

Razão Social:

^ Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor:

Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

18.253.127/0001-88 DUNS@: 940208448

JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA
WORLD CURSOS

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/05/2023
SOCIEDA.DE EMPRESÁ.NIA LIMITAD^A
Não
Micro Empresa

Ocorrê.n-ciîl ._ Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Neda Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedo¡ possui alguma pcndência no Nível de Cadastramento indicado. Vcrifìque mais informações sobrc pendências
nas funcionalidades dc consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/12/2022
FGTS Validade: 12/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.brlccrtidao) Validade: lO/01/2023

lV - Regularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal
Receita EstaduaÿDistrital Validade: 06/09/2022
Receita Municipal Validade: 08/09/2022

V - Qralificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2021 (")

Emitido em: l0/ 08/ 2022 1019
CPF:067.17s.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLMEIRA MAINARDI
Ass:

1de I
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WORLD CURSOS

CARTA PROPOSTA

AO: Municfpio de Marmeleiro - PR e a comissäo permanente de licitaçöes

PROPONENTE: Jefferson Aparecido de Sousa & CIA LTDA

Razão Social: Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME

GEP: 85.814.660Endereço: Rua galo da serra; 1920 - Floresta - Cascavel/PR

Telefone: (45) I 99655385 / (4513223 - 1257

Email: worldcursos@outlook.com.br

07612022Modalidade

PREGAO

ELETRÔNICO Número e ano licitaçåo

Data

Hora

Local

10/08 12022

09h00min

www.comprasgovernamentais.org. br

de empresa para ministrar palestras, oficinas e teatros, atendendo as

necessidade s dos Depañamentos solicitantes.

Objeto:

o
¿15 î99ô5.5385

M worldcursos@oullook,com.br
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Galo da Serra, No 1920 - Floresta - CEP: 85.814-660 - CASCAVEL - PR.
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WORLD CURSO$

Valor TotalValor Unit.ITEM QNDT UND ESPECIFI
R$ 2.000,0001 2 Oficina Artesanato em feltro: Carga horária: 08

horas/aula Número de participantes: 10

alunos Conteúdo mfnimo: - guirlandas de
natal - bolas - porta talheres Obrigaçöes
da empresa contatada: - a empresa
contratada deverá disponibilizar de
instrutor com comprovada qualificaçäo
profissional; - fornecer todo material
necessário Dara um curso de excelência.

R$ 1'.000,00

1.000,00 R$ 2.000,0003 2 Oficina Pinturâ em vidroi Caiga horáiia: 03
horas/aula Número de participantes: 10
alunos Conteúdo mfnimo: - várias
técnicas de pintura em vidro - pinturas em
peças de vidros (vasos, pratos, copos,
etc.), peças recicláveis (garrafas, potes,
etc) Obrigaçöes da empresa contatada: -
a empresa contratada deverá
disponibilizar de instrutor com
comprovada qualificaçäo profissional; -
fornecer todo material necessário para
um curso de excelência.

R$ 1.000,00 R$ 2.000,0004 2 Oficina Pintura em gesso: carga horária: 03
horas/aula Número de participantes: 10
alunos Conteúdo mfnimo: - várias
técnicas de pintura em gesso e ceråmica
- pinturas em telhas e outros objetos de
textura semelhantes. Obrigaçöes da
empr€sacontatada:-aempresa
contratada deverá disponibilizar de
instrutor com comprovada qualificaçäo
profissional; - fornecer todo material
necessário para um curso de excelência.

R$ 1.900,00 R$ 3.800,0005 2 Oficina Cuias peroladas: Carþa horária: 08
horas/aula Número de participantes: 10
alunos Conteúdo mlnimo: - várias
técnicas de decoraçäo de cuias, com
pérolas, stras ou pedras decorativas.
Obrigaçöes da empresa contatada: - a
empresa contratada deverá disponibilizar
de instrutor com comprovada qualificaçäo
profissional; - fornecer todo material
necessário para um curso de excelência,
sendo que a cuia deve ser da
resoonsabilidade de cada oarticipante.

R$ 1.600,00Zumba: Nrimero de participantes: 15

alunos Conteúdo mlnimo: - várias
técnicas de zumba. com diferentes

R$ 66,6606 24 Hora

-o
[J as mrcs.srao

\ as rolr.ozae

f'7t worldcursos@oullook. com. br
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Galo da Serra, No 1920 - Floresta - CEP: 85.814-660 - CASCAVEL - PR.
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WORTD CURSOS

coreografias e tipos musicais, que atinjam
todas as faixas etárias. Obrigaçöes da
empresa contatada: - a empresa
contratada deverá disponibilizar de
instrutor com comprovada qualificaçäo
profissional; - fornecer todo material
necessário para um curso de excelência,

R$ 46,66 R$ 1.400,0007 30 Hora Artesanato: Número de participantes: 10
Conteúdo mfnimo: técnicas variadas:
reciclagem de embalagens, decoupagem
com papel, pintura em mdf, desenho livre,
objetos decorativos, confecçäo de outros
trabalhos manuais de interesse da
instituiçäo. Obrigaçöes da empresa
contatada: - a empresa contratada deverá
disponibilizar de instrutor com
comprovada qualificaçåo profissional; -
fornecer todo material necessário para
um curso de excelência.

R$ 1.000,0012 Hora Paisagismo e jardinagem: Carga horária:
03 horas/aula No de participantes: 10
Objetivo: capacitar o aluno para formar,
manter e reformar pequenos jardins e
vasos. A classificar plantas, identificar e
preparar o solo, analisar as condiçöes
ambientais, além de utilizar técnicas
adequadas de plantio, poda e tratos
culturais, embelezando espaços,
produzindo cenários criativos e
agradáveis. Conteúdo mfnimo: - o que é o
paisagismoeajardinagem; -a
lmportåncia do solo; - ferramentas
necessárias; - etapas de construçåo de
jardins; - plantaçåo do jardim; - pragas e
doenças das plantas; - árvores;
arbustos; - trepadeiras; - folhagem; -
flores; - gramas ornamentais; - elementos
auxiliares na composição da paisagem; -
cuidados com o jardim. Obrigaçöes da
empresa contratada: - a empresa
contratada deverá disponibilizar de
instrutor com comprovada qualificaçäo
profissional; - fornecer todo material
(individual e coletivo para 10 pessoas)
necessário para um curso de excelência
e certificacåo constando caroa horária.

R$ 83,3308

R$ 3.500,00Oficina de Musicalizaçäo: Carga horária:
02 horas/aula Número de oarticioantes:

R$ 70,0009 50 Hora

Galo da Serra, No 1920 - Floresta - GEP: 85.814-660 - CASCAVEL - PR.
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VI/ORTD CURSOS

10 alunos Conterldo mfnimo: - Várias
técnicas de musicalizagäo, interpretaçäo
e apresentaçäo de arranjos, estimular
verbalizaçåo, expressåo e interaçåo.
Preparaçåo de atividades em datas
festivas e/ou comemorativas. Obrigagöes
da empresa contatada: - A emPresa
contratada deverá disponibilizar de
instrutor com comprovada qualificaçåo
profissional; - fornecer todo material
(individual e coletivo para 10 pessoas)
necessário para um curso de excelência.

R$ 2.750,00 R$ 22.000,00Teatio com os temas: -Prevençäo ao
Bullying Prlblico alvo: Alunos de 10 a 18

anos da rede de ensino do MunictPio
abrangendo um número aproximado de
1.195 estudantes. Número de sessöes:
04 (quatro) Duraçäo: 45 a 50 min. -
Prevençåo ao uso de drogas lfcitas e
ilfcitas Público alvo: Alunos de 10 a 18
anos da rede de ensino do Municfpio
abrangendo um número aproximado de
1.195 estudantes. Número de sessöes:
04 (quatro) Duraçäo:45 a 50 min.
Especificaçäo: -Realizar sessöes de
teatro visando a conscientizaçåo sobre a
temática de forma didática, utilizando uma
abordagem mals humanista, por se tratar
de prlblico especffico. - Com o mfnimo 02
(dois) atores profissionais com registro no
DRT (Delegacla Regional do Trabalho) de
ator

11 Sessöes

R$ 779,41 R$ 26.500,00Palestra Piestaçåo de serviços para execuçäo
palestras para alunos das escolas
municipais, estaduais bem como
particulares, com abordagem do tema
"Trånsito", com duraçåo mfnima de 40
minutos cada. As palestras seråo
realizadas em meses a serem definidos
pelo Departamento, sendo que a emprosa
deverá adotar todas as medidas de
prevençäo e segurança, na realização da
palestra tendo em vista o cenário atual
que estamos vlvenciando. - A empresa
contratada se responsabiliza pelo
fornecimento de Figurinos, cenários,
sonoplastia e materiais diversos para
apresentacäo. - A execuÇåo será no

12 34

r!)

¿[519tó5.5385

L?) worldc urss¡(0oullook.com. br
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woRtD cuRsos
perfodo de 12 meses, sendo que o
departamento entrará em contato para
agendar a possfvel data para realizaçäo
da oalestra.

R$ 970,58 R$ 33.000,0013 34 Hora Serviço de profissional especializado com
registro no DRT (Delegacia Regional do
Trabalho) diretor de teatro ou ator, para
ministrar aulas de teatro, conforme
projetos do departamento de educaçäo e
cultura. No mfnimo I horas semanais.

R$ 37.000,00Servíço de profissional especializado com
certificado de Regência na OMB (ordem
dos mrlsicos do Brasil) para ministrar
aulas no Coral Municipal, conforme
projetos do Departamento de Educaçäo e
Cultura. No mfnimo 8 horas semanais.

R$ 74,0014 500 Hora

R$ 34.000,00R$ 68,0015 500 l-,lora Serviço de profissional especializado
para ministrar aulas de música com Viola
Caipira, para crianças, adultos e instrutor
do grupo som da Viola, conforme prQetos
do Departamento de Educação e Cultura,
o profissional deverá fornecer no mfnimo
6 violas para os alunos utilizar durante as
aulas. Obs.: aulas somente a noite.

R$ 19.800,00R$ 39,6016 500 ora Serviço de profissional especializado
para ministrar aulas de danças: balé,
danças urbanas para crianças conforme
proietos.

R$ 60,00 R$ 30.000,00500 Hora Serviço de profissional especializado
palra ministrar aulas de Danças
Folclóricas de Centro de Tradiçöes
Gaúchas.

17

duzentos e
Valor Total: 219.600,00

e seiscentos
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WORTD CURSOS

incluso no preço proposto,

g O prazo de Validade dessa Proposta é 60 dias a partir da data da sessäo ptlblica; conforme artigo

60 da lei 10.520102.

$ A empresa aceita as condiçöes estabelecidos no edital.

Nome: JEFFERSON SOUSA

RG/CPF: 081ç7107914

Cargo: Diretor de Açöes

Cascavel, 10 de Agosto de2022.

rLl
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: l0/08/2022 l0:16:52

Info da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

azão Social: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA
I: 18.253.12710001-88

acessar a certidão ori nal no do cl

tado da consulta: Nada Consta

Gestor: TCU
: Licitantes Inidôneos

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão inal no cldo ue

inistrativa e Inelegibilidade
da consulta: Nada Consta

Gestor: CNJ

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

ara acessar a certidão no do stor cli ue

rgão Gestor: Portal da Transparência

ultado da consulta: Nada Consta

adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

acessar a certidão no , clido ór A

gão Gestor: Portal da Transparência

ultado da consulta: Nada Consta

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei no 13.460, de 26 de junho de 201 7 , Lei no 13.726, de 8 de outubro de 201 8,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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JËFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA - ME

Folha 1 de 6
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Pelo presente lnstrumento dq Ato Constitutivo de transformação de EMpRESÁnlo
para socIEDADE EMPRESÁR|A LIMtTADA.

.,EFFERSON APARECIDO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em
07 de fevereiro de 1994, natural de São José clo Rio Claro/MT, portador da cédulade identidade RG. No: 12.429.654-4 ssp/pR e inscrito no'cpF sob o N.o.:
08'1.671 .079-14, residente e domiciliado na Rua Galo da serra, No. 1g20 - Bairro:
Floresta - CEP Bb.g14-660, Município: Cascavel_ pR.

TITULAR DO SÓCIO JEFFËRSON APARECIDO DE SOUSA - ME, COM SCdE NA
Rura Galo da serra, n" 1g20, Bairro Floresta - cEp gs.g14-660, cascavel - pR,
inscrita na Junta conrercial do Ëstado do paraná, sob NIRE N" 41 .,g.o11zsgz-9 e no
CNPJ 18.253.12710001-88, fazendo uso do que permite o g 3" do art. 968 da Lei n"
10.406/2002, com redação alterada pelo ar1. iO Oa LeiComplementar n" 12gl0g, ora
transforma seu registro de EMPRESÁR|o para soctEDADE EMpRÈsÁnlÃ oã't,p"
Jurfdico Limitada, un'ta vez que adrnitiu o sócio:

FRED JUNIOR DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Professor de Dança, nascido em 07
de outubro de 1992, natural de São José do Rio Claro/MT, portador da cÀdula de
identidade RG, No: 12,429.693-1 - ssp/pR e inscrito no cpF sob o N.o. 0g1.671.069_
42, residente e domiciliado na Rua Galo cla Serra, No. 1g20 - Bairro: Floresta - CEp
85.814-660, Município; Cascavel - pR.

PASSANDO A CONSTITUIR O TIPO JUR|DICO SOCIEDADE EMPRESARIA
t.lMlrADA, o qual se regerá, doravante, peto presente coNTRATo soclAL ao quat
se obrigam mutuamente todos os sócios:

Gláusula Primeira - A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária
limitada, e com denorninaçåo JEFFËRSON ApAREclDo DE sousA & ctA LTDA
- ME, será regida por este contrato social, pelo Código Civil, t-e¡ 10.406 de janeiro de
20Q2.

CERTIFICo o REGISTRO EM 25/09/2017 15¡32 SoB N' 41208657057
PROTOCOT¡O¡ L76239324 DE r4/09/20L7. Có¡reO on VenrrrCaçÃo:
11703728838. NrRE: 41208657057.
iIEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CTÀ I,TDA - ME

Libert.ad Bogua
SECRETÀRIA- GERÀL

cuRrTrBA,2S/09/2OL7
w. æpree a f acJ.1 . pr . gov, br

À validadc deeÈc docuenLo, ãe inpreaso, fica aujeiÈo à comprowação dc Eua autcRÈicidade noa reepcctiwoe porÈaia
Infomando eeus respecEivoe c6dLgos de werificação

JU[.¡TÂ COMFRCIÀL
ÞO ÞARAN¡\
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Cláusula Segunda -O prazo de duraçåo da sociecfade é cie tempo indeterminacjo
e o inicio das operaçöes sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro Oo
instru mento constitLrtivo,

Clárrsula Terceira 'A sociedade ten sua sede na cidade cle Cascavel, Estado do
Pararrá, na Rua Galo da serra, No. 1920 - Bairro Floresta - cEp Bs.g14-660, que é
donricilio, podendo abrir e erìcerrar liliais, agências e escritórios, em qualquer parte
do território nacional, por deliberação dos Sócios r¡aterializacla pelå r"iori, do,
votos, contada segundo o valor das quotas de cada unr.

cláusula Quarta - A sociedade tem como objeto social a exploração no rarno deprestação de cursos e projetos na área da ciança, lutas, educação e'artes em geral.

cláusula Quinta - o Capital Social da socieclade é inteiramente subscrito e
realizado na forma prevista neste ato na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
dividido em 2.000 (dois mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada Lrna, àeviãamente
integralizados, e distribuÍdos entre os sócios quoiistas da seguinte forma:

O lt-utal do Empresário acima qLralificaclo, irrtegraliza neste ato a importância de R$
1.800,00 (HLrrn mil e oitocentos reais), ern moeda corrente do pais e o sócio
ingressante acima qualifícado irrtegraliza neste ato a importância de R$ 200,00
(duzentos reais) em moecla corrente do pais

S los

JEFËRS

QUOTAS

ON APARËCIDO DE SOUSA 1 800

r

Cláusula Sexta - As quotas sociais säo inclivisíveis em relaçäo å sociecJade, e nãopoderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos dernais sócios, aquem fica asseguraclo, em igualdade de corrdiçÕes e preço, o direito de preferência
para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se rôalízada a c"*räo delas, a
alteraçåo contratual pertinerrte, de acordo como que estimulanl os arts, 1056 e 10SZ
de 10i10120A2 - CC.

/í

CERTIFICO O REGISTRO E\l 25/09/2OL7 15¡32 SOB No 41208557057
pRoTocoLo: L76239324 DE L4/09/20L7. CóOICO On VnnrrrCAçÃO:
1L703728838. NIRE: 41208557057.
JEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ TJTDÀ - ME

Llbertad BoguÉ
sncnsrÁnrl- eeRÀr,

cuRrrrBÀ,25/09/20L7
ww. empreeaf aciI. pr. gov. br

À validade desCe docuenEo, se inpreeeo, fica aujêíCo à conprovação de Éua auEenEicidade noe respecÈivos porÈaía
Infomando aeue reepectiwoe c6digoa de verificação

..."_"...*ÿ**-lffl
lru¡rt¿ coørncnt It qÕ P+ßAuÂ I

% CAPITAL
R$

90 1.800,00
FRED JUNIOR DE SOUSA 200 10 200,00
TOTAL 2.000 100 2.000.00
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Cláusula Sétima - A responsabilidacle dos sócios é restrita ao valor cle suas cotas
sociais, nlas todos respondem solidariar¡ente pela integralização do capital social,
nos termos do art. 1.052 da Lei n" 10.460/2.002 CC.

Clát¡sula Oitava * O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito a sociedade, discriminarrdo-{he o preço, forma e prazo de pagamento, para
que através dos delnais, caso o quacf ro social esteja composto poi mais de clois
sÓcios exerça ou renuncie ao direito de preferência, o qLte deverá fazer dentro de
sessenta (60) dias, contados do recebimento cla notificaçâo, ou effì maior prazo a
critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência,
as quotas poderäo ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como
se sociedade cle capital purra fosse.

Cláusula Nona - A sociedade será administrada pelo sócio JEFERSON
AÍTARECIDo DE sousA, ao qual compete a representaçäo ativa e passiva, em
iuízo, ou fora dele, estando o nlesmo dispensado da prestaçao de cauçåo, podendo
praticar todos os atos necessários à consecução do objeio social, ."náå-tn", no
entanto, veclado o uso do rrome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade,
em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestaçäo de
fiança ou aval, e o cott"ìprotnetimento dos nresnro enr atos de liberalicJade ou de favor,
poclendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo lJnico - O sócio que parlicipar ativar¡ente na administraçäo cla sociedade
fará jrrs a tlffìa retirada mensal a título de pró-labore a ser fixacla ãnualnrente pelo
consenso unânime dos sócios, cr-rja importância, e acordo com a legislaçäo do
lmpostcl de Renda, será contabilizacla como despesa de adminËtraçao da
socieclade

Clát¡sula Décima - Os sócios declaranr, sob as penas cla Lei, que não estäo
impedídos de exercer a aclministraçâo da sociedade, por Lei especial, ou enl virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos deia, a pena que vecle,
ainda qr-re tenrporarianrente, o acesso a cargos públicos; oLt por crime falirnentar, de
prevaricaçåo, peita ou st¡borno, corrcussäo, peculato, ou contra a economia popular,
corrtrel o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concórrência,
contra as relaçöes de consurmo, fé pública, oL¡ a propriedacie.

CERTTFICO O REGISTRO ENt 25/09/20L7 15:32 SoB N' 4120855705?
PROTOCOT¡O: r76239324 DE L4/Og/2OL7. CóprCO On VnnrrrCaçÃO:
11703728838. NIRE¡ 4120865705?.
ITEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ IJTDÀ - ME

\

I

."". "-"-v"""_"""lnYrl
IJUNTÂ COÀ,{ERCIÀ|^ I

[......oo.Î+laNÀ I
LiberEad Bogus

sncnnrÁnr¡ - csRÀr,
cûRrTrBÀ,25/09/20r7

w. úpreaaf acll.pr. gov,br

À validade deate docqenEo, se íBpreaeo, fica sujeíÈo à conprowação de aua autônbicidade no6 reEpectivoÉ portais
Infomando 6eus reÉpecEivoa códlgos de verifícação
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Clár'rsula Décima Primeira - O exercício social coincide como ano civil, devendo
em 31 de dezernbro de cada ano ser procedido o Balanço Patrimonial, de resultado
econônlico e, apurados os resultados do exercício, após as deduçÕes previstas em
lei e fornlaçäo das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e
prejuízos seräo distribuídos or¡ ficarem em reserya na SociedacJe, conforme
deten¡ina o Art. 1065 da Lei 10.406 de 10t0112002 * CC.

Clát¡sula Décinra Seguncla - A reuniåo clos sócios deve realizar-se ao merìos uma
vez por ano, nos qL¡atro meses seguintes ao término do exercício social, dependem
da clelil¡eração dos sócios, além de outras matérias indicaclas na lei oLr no iontrato:
(l) - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrímonial e o
dc,: rest¡ltado econôntico; (ll) - designar aclnrinistradores, quando fôr o caso; ( lll )-
tr¿itar cle qualquer outro assunto constante cla ordenr do dia,

Cláttstrla Décirna Terceira - Na eventulal necessidade de qualqr-rer categoría cle
socios precisarem retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, ialência,
irnpeclirnento ot-r cle livre e esporrtânea vontade, a sociedade não acarretará a
dissolrrçåo, a qual continuará sua atividade normal com o sócio renlanescente e
sucessor, nrediante alteração do contrato social, inclicando o evento e registrando na
Jirrtt¿r Comercial, clrn 30 (trinta) c.lias da data da alteração,

Pttragrafo Prírneiro - Em caso de falecinlento de ulrn dos sócios, aos herdeiros fica
assegurado o clireito de substitui-lo se assinr o desejarem, e poderão ser incluíclos
nel socieclade.

Parágrafo .Segurtc/o - Para qualquer rnotivo que seja para a saída cle sócio da
socic'clade;, seja ele ft.lndacior, sLrcessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais seråo
apltraclos ern balanço geral especial corrr denronstraçåo de resultado, a ser
levantaclo et¡ 30 (trinta) dias cla cjata cla comunicação e se for do interesse da
sociecl¿lcle ou clo sócio renranescente.

Parágrafo Terçeiro: A retirada, exclc¡são ou morte do sócio não o exirne, oll a seus
herdeiros. da res¡ronsabiliclade pelas obrigaçÕes sociais anteriores, até dois anos
apÓe averbacla a resolurção da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas
posicriores e err igr-ral prazo, enquanto nåo se requerer a averbaçäo.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2OL7 15:32 SOB N' 41208657057
pRorocoLo! L76239324 DE 14/09/2017. CópreO DE VERTFTCAçÃO:
LL7O3728838. NIRE: 4L208657 057 .
iIEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ IJTDÀ - ME

LiberÈad Bogus
sncn¡rÁnr¡ - c¡n¡r,

cltRrTrBÀ,25/09/20L7
w, enpreeaf acll, pr. gov. br

À validade deaEe doéuento, ee inpreeeo, fica aujeito à conprovação de sua augenEicidade noa reap€ctivoa porÈaiE.
Infomando aeua reapectivoa códigos de veríficação
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Clåustrla Décima Quarta - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qr-ralquer um dos
eventos: ( I ) o vencÍnrento do prazo cle dr-rração, salvo se, venciclo este e sem
oposição de sÓcío, não entrar a sociedade ern liquidaçäo, caso em que se prorrogará
por tet^npo indeterrrinado; ( ll ) o consenso unånime dos sócios; a deliberaçäo dos
sÓcios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeternlinado; ( lll )a falta de
plttraliclacle de sócios, não reconstituícla no prazo de cento e oitenta ciias; ( lV ) a
extilrç.ìcl, na fonna da Iei, cle autorizaçäo para funcionar.

Clátrsula Décirna Quinta - As divergências que eventr¡almente ocoruerem entre os
sÔcios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento
serão resolvidas sob o amparo legal da Lei no 10.40612002 CC e outros instrumentos
vigenies, que regem a nratéria.

Clát¡st.¡la Décima Sexta - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, por
iniciativa de terceiros trão cotistas ern razão de dívida de sócio cotista, terá este o
pr'¿.ìzo cle 3 (três) dias para substituir a penhora das cotas, Não o fazelrclo, entender-
se á qtre tais cotas teriam siclo ofertacJas à venda, pelo que os demais sócios poderâo
exercer s;Lla preferência de aquisiçäo depositanclo o equivalente ao valor do
patrimonio líquido qure elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a
transferência clas cotas sociais para o nome do cotista ãdquirente dar sê-a
i rtcle¡:e ricie n ternente da assl n atu ra do transm itente.

Ciáust¡la Décírna Sétinrsr - As decisöes aclministrativas, bem como rnodificaçÕes cJo
corttrato social que tenhâ por objetivo a matéria indicada no art. ggT da Lei n"
10 406/2002 CC, depetrdenr do consentinrento cle todos os sócios; as clemais podenr
ser decididas por maioria atrsoh:ta de votos. Qualquer moclifícação do contrato social
ser¿i eiverbada, cunrprinclo-se as fornralidades previstas neste óontrato, sob pena de
nuliclacie.

Clåu::rrla lfecirna Oitava - Os endereços dos sócios, constantes clo Contrato Social t
ou rlc sua útltima alteraçào serão válidos para o encaminhanrento de convocaçÕes, /i
cartas. avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabiliãade 

'(,,

de infornreçäo de alteraçÕes destes enclereços e exclusiva clos sócios, que deverão
fazê-lo ¡ror escrito.

CERTIFICO O REGISTRo EM 25/09/20r'7 15:32 SOB N' 41208557057
pRorocorJo: L'l6239324 DE L4/09/2OL7. CóD¡OO Or VUnrrrCAçÃO:
11?03728838. NIRE: 4L208657057.
JEFFERSON ÀPÀRECTDO DE SOUSÀ & CIÀ LTDÀ - ME

Llbertad Bogua
s¡cnrrÁn¡¡- ceRÀr,

cuRrTrBÀ,2s/09/20L7
ww, enpresaf aell .pr. gov.br

À validade deste docuenEo, se inpreaso, fica eujeito à comprovação de Eua auEenticidade noe reepect,ivoe porEais
fnfomando seus reepecÈJ-voe códigos de verlficação
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Cláusula Décima Nona - Fica eleito o Foro da Comarca de CascaveueR,Ffiåiåtå:
procedimentos judiciais referentes a este lnstrumento de Contrato Social, com
expressa renúncia a qualquer outro, por rnais especial ou privilegiado que seja ou
venha a ser.

E por estarem assitr, justos e contratados, os sócios obriganr-se a cumprir o
presente contrato, na presença de duras testemunhas, assinando-o em três vias de
igual teor para os regulares efeitos clq¡ cjireito.

Cascavel, 01 de Julho de 2017

JEFFE RSON APARECIDO DE SOUS

F NIOR DË SOUSA

CERTIFICO O REGTSTRO E\l 25/09/20L7 15:32 SOB N' 41208657057
PROTOCOTJO3 L7623s324 DE L4/O|/20L7. CóorOO Or vnnrrrClç.ÃO:
11703728838. NIRE: 41208657057,
iIEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ LTDÀ - ME

Llbert,ad Bogus
sncn¡r.Ínr¡- oeRÀr,

cuRrrrBÀ,25/o9/20L7
w. empresaf acl1.pr. gov.br

À vâlldade deÉEe docuenlo, se lmpreeeo, fi.ca suJelEo å comprovação de aua auEentlcldade noa rÊEpect,tvos porEala
Infomando óeus reÉpect,lvoe códlgos de verlffcação
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CERTIFICO O REGISTRO E'lt 25/09/2017 15:32 SOB N' 41208657057.
pRorocorJo: r76239324 DE t4/09/20L7. CóO¡eO On VenrrrCeçÃO:
11703728838. NIRE: 41208657057.
JEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ IJTDÀ - ME

JUt¡rA C0MfRCIÀL Llbert,ad
srcnnrÁnr¡

Bogua
- GERÀIJ

RARA.NÂ

cuRrfrBÀ, 25/09/20L't
w , upresaf ac 1I . pr . gov. br

À valldade deaEe documenEo, ee lmpreeao, flca éuJelÈo å comprovação de Éua autenÈlcldade noÉ reopectlvoa PorÈ'ala
Inf,omando seus reepecblvos códlgoa de werlficação
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PRTMETRA ALTERAçAO CONTRATO SOCTAL
JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA. ME
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Pelo presente lnstrumento do Ato Constitutivo de transformaçäo de EMPRESÁRIO
para soclEDADE EMPRESÁR|A L|M|TADA.

JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido
em 07 de fevereiro de 1994, natural de São José do Rio ClaroiMT, portador da
cédula de identidade RG, No: 12.429.654-4 SSP/PR e inscrito no CPF sob o N.o.:
081.671 .079-14, residente e domiciliado na Rua Galo da Serra, No. 1920 - Bairro:
Floresta - CEP 85.814-660, Município: Cascavel- PR.

FRED JUNIOR DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Professor de Dança, nascido em 07
de outubro de 1992, natural de São José do Rio Claro/MT, portador da cédula de
identidade RG. No: 12.429,633-1 - SSP/PR e inscrito no CPF sob o N.o.
081.671.069-42, residente e domiciliado na Rua Galo da Serra, No. 1920 - Bairro:
Floresta - CEP 85.814-660, Municipio: Cascavel- PR.

Unicos sócíos componentes da sociedade empresaria, sob forma de sociedade
limitada, que gira sob o nome de JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA
LTDA, com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Galo da Serra,
No. 1920 - Bairro Floresta - CEP 85.814-660, com seu contrato registrado na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob o no 41208657057 em 2510912017 e inscrito no
CNPJ 18,253.12710001-88, os sócios resolvem alterar o contrato social, nos termos
e condições das cláusulas a seguir:

Do Aumento de Capital

CLÁUSULA PRIMËIRA: O cap¡tal social que era de RS 178.000,00 (cento e
setenta e oito mil reais) subscrito a integralizar em parcelas na forma prev¡sta
neste ato é elevado nesta data para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas no valor nominal de RS 1,00
(hum real) cada uma, cujo aumento deverá ser integralizado, mediante
aproveitamento dos Lucros Acumulados. Face às alterações, fica assim o novo
capital social distribuído entre os sócios:

CERTIFICo o REGISTRo EM 22/08/2OL9 15:27 SoB N' 20194635171
ÞROTOCOLOf 1946351?1 DE 2I/08/20L9. Có¡ICO Or VrnrrrClç.ÃOr
1L903A72807. NIREi 41208657057.
.'EFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ I,TDÀ - ME

IJEÀNDRO MÀRCOS RÀYSEI' BISCÀTÀ
gscnstÁn¡o - caRÀr,

cuRrrrBA,22/o8/20L9
w. enprea afaci !. . pr . gov. br

À valldade desg€ docuenÈo, a€ Lmpreaeo, flca aujelto à conprowação de óua autenElcldade nos reapectLvoa porEais,
Infomando ãeuÉ reBpectlvoa c6dlgoe de veriflcação

,UNÏA CO¡áEBCfÂ[
DO PÀR/\NÀ
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pRr MËr RA ALTËRAÇAO CONTRATO SOCTAL
JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA - ME

Folha 2 de 3

socros

Jefferson Aparecido de Sousa
Fred Junior de Sousa
SOMAS

QUOTA
162.000
18.000
180.000

CAPITAL R$
162.000,00
18.000,00
180,00q,00

Parágrafo Único - As novas quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em
moeda corrente, pelos subscritores.

CLÄUSULA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas e condiçöes estabelecidas nos
âtos constitut¡vos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento,
permanecem em vrgor

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas
testemunhas abaixo, ern quatro exemplares de igual teor, com a primeira via
destínada o registro e arquivamento na Junta Comercialdo Estado do Paraná,

CLAUSULA TERCEIRA: Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR, para os
procedimentos judiciais referentes a este lnstrumento de Contrato Social, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou
venha a ser.

CERTIFICO O REOISTRO EM 22/08/20L9 15:2? SOB N' 2019{6351?1
pRoTocorJo¡ 1946351?1 DE 2:./08/20L9. CóDIGO Oe VrnrrrCAção:
L1903872807. NIRE: 4L208651O57 .
JEFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ LTDÀ - ME

IEÀ¡¡DRO MÀRCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
s¡cnrrÁnro -ceRÀr,

cuRrTrBÀ,22/08/2OL9
w. empresaf aciI.pr. gov.br

À valldade deate docuento, ae Lmpr€aso, flca BuJelto å conprovação de sua autenElcldade nos r€specÈLvoa portaLa
rnf,omando Éeus reapectlwos códfgos de verlflcação

v*_*-lËl
I lu¡fiÀ cotlFRcrAl II p-o-- i¡nÂ¡{ I
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pRtMEt RA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL

JEFFERSON APARECIDÓ DE SOUSA & CIA LTDA - ME

Folha 3 de 3

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir opresente contrato, na presença de duas testemunhas, assinan¡o-o em três vias de
igual teor para os regulares efeitos de direito.

Cascavel, 09 de Agosto de 201g

JEFFËRSON APAR

Sócio-Administrador

cPF 081 .671.079-14

ECIDO DE SOUSA

FRED JUNIOR DE SOUSA

Sócio

cPF 081.671.069-42

CERTIFICO O REGISTRo Etl 22/08/2OLg 15:27 SOB N' 20194635171
ÞROTOCOT.O: 19463517X DE 2L/08/20L9. CóO¡OO nn vrnrrtc.lç.ÃO:
11903872807. NIRE¡ 4L2O8657O57 .
¡'EFFERSON ÀPÀRECIDO DE SOUSÀ & CIÀ IJTDÀ - ¡{E

IJEÀìIDRO tlÀRCOS RÀYSEIJ BISCÀIÀ
sncnerÁn¡o - osn¡r.

cuRrTrBÀ,22/08/20L9
w. enpreaaf aci I . pr . gov. br

JUNTA COiÝIERCüÂL
ÞO FÀN^NÀ

À valldade deéÈe docuenÈo, se lnpreago, flca auJelÈo à conprovação de Bua auÈentlcldade nos raspecEj.vo6 porÈôLa
Infomando aeus reepecÈlvoa códlgoe de verlflcação
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CERTIFICO O REGIETRO ElÍ 22/08/2019 15:27 SOB N' 2019{635171,
ÞROTOCOLO: 1946351?1 DE 2r/08/20t9. CóDrGO Oe VrntrrClçÃO:
11903872807. NIRE: 41208557057.
JEFFERSON ÀFÀRECIDO DE 6OUSÀ & CIÀ LÎDÀ - ME

I.EÀIJ¡DRO MARCOg RÀYSEL BISCÀIÀ
spcngtÁnlo-ogu¡

cuRrrrBÀ,22/o8/20L9
www. ernpreeaf acil. pr. gov. br

À valid¿de deaÈe docuenEo, ae inpreeeo, fica aujeLlo à eonprovação d€ aua auÈenElcldade noa reapecÈiwoó portrla
Infomândo aeus reapêclLvoa c6dd.gos dc verlflcação
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,.q9,^ ctnrón¡o DlsrRtBUtDoR, coNTADoR, IART¡DoR, oelosFÁnto
p¡l¡¡.¡co E AvALtADoR JUDtctAL

coMARcADEcAscAvEL . EsrADoooptnlxÁ

TJPR
TRTBUNAL DE JUSTTçA

Do EsrADo oo ptnl¡¡Á

noonrco luótHEo TABoRDA
DISTRIBUIDoR PIJBLIco

AVENTDA TANoREDo NEVES, zszo. eoFlcto oo rónuM - cep asgos-005
FONE: (45) æ2e4479 - CNPJ:00.322,048/0001-16

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Offcio do Distribuidor,
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel,
Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado

Ço Paraná, os registros e demais elementos componentes do arqqivo, referente
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, especffica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAçÄO EXTRAJUDTCTAL E
RECUPERAçAO JUDICIAL (LEl 11.101t2005), de responsabilidade de:

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado
do PARANA, ao(s) 07 dia(s) do mês de julho do ano de 2022, Buscas
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E ÞOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OficialTitular

^

ffiffili,':'il,6l
i¡¡r¡,nï¡t¡¿ra¡¡¡¡-o¡rab-¡ài iönltirir¡-di ño'¡ìidãibcö ¡
<http:r/www.30lÞro.go%br/rrrln!doFrtlg ltr¡>

ltililililililililililtil|tilt
6116ss9ggllg15517ll

EMOLUMENTOS OESTA CERTIDÃO: R$ 38,I8
A pr!ænt. Ccñldáo Nôgâtlvs romrntÊ t6ró vElldad! æm o CÊrlmbo r ou Asslngturo Olgltal do Ofldd do CsÉôrlo Dlstdbuldor.

NATHANI

Pâglna 111
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nepúelrcA FEDERATTvA Do BRAS¡L

cADASTRo NAcIoNAL DA PESSoA ¡URÍOICA

NOME EMPRESARIAL

JEFFERSON APARECIDO OE SOUSA & CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

WORLD CURSOS
PORTE
ME

85.92.9.01 - Ensino de dança

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SÉCUNDARIAS

85.99.6.99 . Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento flsico
90.01.9.99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

206.2 . Socledade Empresárla Llmltada

LOGRADOURO

R GALO-DA-SERRA
NUMERO

'1920
COMPLEMENTO

CEP

85.814.660
BAIRRO/DISTRITO

FLORESTA
MUNICIPIO

CASCAVEL

ENDEREçO ELETRONICO

darlngdance@outlook.com.br
TELEFONE

(45) 9965-5385

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR}

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

06/06/201 3

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL

DATA DE ABERTURA

06/06/201 3
NUMERO DE INSCRIçAO

1 8.253.1 27l0001 .88

MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR!çÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

UF

PR

1310712022 09:49

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 dedezembro de 2018.

Emitido no dia l3/07/2022 às 09:48:52 (data e hora de Brasília).

ln

Página: 1/1
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GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

CADASTRO NO 85082OO

RAzÃo SocIAL: JEFFERSoN APARECIDo DE SoUSA & cIA LTDA - ME

NOME FANTASIA: WOLRLD BEAT

CPF/CNPJ: 1 8.253.1 2710001 -88 PROTOCOLO: 6583/201 I FONE: 45 99270211

ENDEREçO: RUA GALO DA SERRA, 1920 - FLORESTA

OUADRA: 0003 LOTE:0001 LOTEAMENTO:PARQUE RESIDENCIAL
PAZZINATTO

tuoatLtÁRlo: 1 60097ooo

oesenvRçÕes:

LocAL DEFER|Do APENAS PARA poNTo oe RereRÊructA, FtcA pRotBrDo o co¡¡ÉRcto, sERVtÇos, oepóslro, cARcA E DESCARGA, BEM
colr¡o R¡¡Úruclos E PRoPAGANDAS NO LOCAL. NO CASO DE O CONTRTBUTNTE REAL|ZAn COn¡ÉnClO OU SERVIçO DE FORMA AMBULANTE,
DEVE oBTER AUToRtzAçÃo ESpEctFtcA. tn¡óvels struAoos EM zoNA DE FRAGTLTDADE AMBTENTAL UReRN¡¡-SuszoNA DE enoreçÄo-
ZFAU-SP, CONFORME ruÓVO CÓOICO FLORESTAL BRASILEIRO, LEI N" 12.651/2012 E PROIBIDO CONSTRUIR, PLANTAR OU EXPLORAR.
ATtvtDADE eco¡lôvlcR.

coMPLEMENTo Restntçóes:

l¡tf clo oRs AT|v|DADES: 1 Bloïtzolg cóolco DA ATtvtDADE: oooo.1/28.s9

ATIVIDADE PERMITIDAS

enesreçÃo DE cuRsos E pRoJETos NA AREA DE DANçA, LUTAS, EDUcAçAo E ARTES EM GERAL.

LtcENçA eARA LocALtzAçÃo DE ESTABELEc|MENTo DE couÉRclo. tNDUSTRIA E eRESTAçAo DE sERVtço. FoRNEctDo EM
CUMPR|MENTo Ao QUE DtspoE o coDtco TRtBUTARto MUNtctpAL. LEt CoMPLEMENTAR N' 01t2001, PARA A suA LocALtzAçÃo ruo
ENDEREçO ACtMA.

CONTADOR: MARISA APARECIDA DE ALMEIDA CRC: CRC-PR - 06466221P

No de Empregados: 1 P. de Serviço: 12,00 Comércio: 0,00

Telheiro: Depósito: 0,00 Pátio: 0,00

,Area lndustria: 0,00

Data Emissão: 27 lO5l2O21
IMPORTANTE:

Em caso de encerramento, mudança de
endereço, paralisação ou qualquer outra
alteração, procurar com urgência a divisão de
Alvará para as providências legais cabíveis
ev¡tando, em conseqüência, problemas futuros.

Emitido através do portal do cidadáo por: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA - ME Codigo de autenticidade
WSO3 1 202-1 s3TS.YGRPFODBYLXQ-g

O presente Alvará deverá serafixado em lugarvisível, conforme artigo 188 da Leino. 2027189.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS C À O¡VIO¡ ATIVA DA UNIAO

Nome: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA
CN PJ : 18.253.127 10001 -88

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Leino 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisåo judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda näo vencidos; e

2. nâo constam inscrições em Dfvida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PcFN).

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

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgåos e fundos públicos da administraçåo direta a ele vinculados, Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo rjnico do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2110t2014.
Emitida às 15:19:09 do dia 1 310612022 <hora e data de Brasf lia>.
Válida alê 1011212022.
Código de controle da certidão: 5l84.DGE6.01D4.BF6A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026710840-21

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 18.253.12710001-88
Nome: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA 08167107914
Estabelecimento sem registro no Gadastro de Contribuintes do IGMS/PR

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida até 06/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
wr,vw.fazenda. pr. gov. br

Pâgina I de 1

Emil¡do v¡a lntemel Pttblíca (09/0ÿ2022 14:43:26)
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SEGRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N" 85949/2022

A presente Certidão é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissäo da mesma.

I coNTRTBUTNTE I

I REQUERENTE I

I FTNALTDADE I

Código:

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

377139

JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA. ME

18.253.1 2710001-88

RUA GALO DA SERRA, 1920

FLORESTA

Cascavel - PR

CEP: 85.814-660

Código:

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

377139

JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA'ME

1 8.253.1 2710001 -88

Licitaçäo

[ ¡NFORMAçOES ADTCTONA¡S I

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o suje¡to pass¡vo ac¡ma
identificado.

Esta certidäo compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou näo, inscritos ou nåo

em Dfvida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como lmposto

Predial e Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissäo de Bens lmóveis - lTBl, Contribuiçáo de

Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuiçäo de lluminação Pública - CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de

Proteçäo a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularizaçäo de Obras, Autos de lnfração da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, lmposto Sobre Serviços - lSS, Taxa de Veriflcação de Regular Funcionamento, Taxa

de Licença Sanitária, Taxa de Localizaçåo e Funcionamento, Autos de lnfração do PROCON e demais débitos

para com esta municipalidade,

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo

referentes a perlodos anteriores ou compreendido nesta certidäo,

Cascavel, S de junho de2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura
https://cascavel.atende.netl#!/tipo/servico/valor/31 lpadraoll lloadlO
Código de Autenticidade: WGT21 1 202-000-FLVZSMUYRPYQCR-0

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.81 0-01 1 - Cascavel - PR
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br



Voltar

lBV2O1O712022 14:25 Consulta Regularidade do Empregador

lmprimir

CåI^H¡[
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: L8.2s3.127looo1-88
Razão $6çI¡IIEFERSON APARECIDO DE SOUZA E CIA LTDA

Endereço: R GALo-DA-SERRA 1920 / FLORESTA / CASCAVEL / PR / 85814-660

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

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

Validade: 1 4 / 07 /2022 a t2/ 08 / 2022

Certifi ca çã o N ú me ro t 2022O7 t 4023347 9 3 I 14064

Informação obtida em 20/07/2022 L4t25:02

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

Lei esta
Caixa:

https://consulta-crf,caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador,jsf 111
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS TRÀBALHISTAS

Nome: .IEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: 18 . 253 .127/0001--88
Cert.idão n' : 5863075/2022
Expedíção: l8/02/2022, às 09:01-:21-
Validade:1,7/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ,JEFFERSoN ÀpÀREcrDo DE sousÀ & crÀ trDÀ (MÀTRrz E

FrLrÀrs) , inscrito (a) no CNP'f sob o no 18.253 .L27 /0001-88, NÃo coNsTÀ
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emit.ida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns.o 72.440/20II e
13.467/20t7, e no Ato 0t/2022 da CG,fT, de 27 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho.
No caso de pessoa jurídica, a Certídão atesta a empresa em relação
a todos os seus esLabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
ïnterneL (http : / /www. t.st . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÀO IMPORTATiITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranLe a ,.Iustiça do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos deEerminados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Concil-iação Prévia ou demais t.it.ulos gu€, por
disposição IegaI, contiver força executiva.
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Y* Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
JL¡nta Comercìal do Estado do Paraná

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - StNRËM

Ço{ificamos cluo âs inlormaçöcs ab¿Ìlxo conslam dos docLrmontos arqilivados
n€sta Junla Cotììerc¡al e sáo na data da sua

Esta certidão foi emitlda automaticamente em 13/0712022, às 08:34:11 (horário de Brasflia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacll.pr.gov.br, com o código T3A2DHlU.

PARANÄfrá/

JUCEPAN
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Sêcrôtárlo Geral

Nome Emprsssrlål: JEFFERSON APARECIDO OE SOUSA & CIA LTDA " ME

Nälurcza Ju¡ídlca: Sociedado Ftrrpresária l-¡ùl¡läda

Prolocolo: PRC2¿ 12046250

NIRE (Sede)
41208657057

CNPJ
1 8.253.1 2710001 -88

Data de Alo Constltut¡vo
06/06/201 3

lníclo de Atividade
06/06/201 3

Endereço Completo
Rua GALO-DA-SERRA, N0 1 920, FLORESTA - Cascavel/PR - CEp gS81 4-660

oBJETo a exelonnçÃo No RAMo oe enesrnçÃo DE cuRsos E pRoJETos ruR ÁReR DE DANçA, LUTAS, EDUcAçÃo e Rnres eu
GERAL.

Obleto Soclal

Capllal Soclal
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Capltal lntegrallzado
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
lndeterminado

Dados do Sóclo
Nome
JEFFERSON APARECIDO
DE SOUSA
Nome
FRED JUNIOR DE SOUSA

Admlnlstrador
S

Adminlstrador
N

CPF/CNPJ
081 .671 .079-14

CPF/CNPJ
081.671.069-42

Partlclpação no capltal
R$ 162.000,00

Particlpação no capllal
R$ 18.000,00

Térmlno do mandato
lndeterminado

Término do mandato
lndeterminado

Espécie de sóclo
Sócio

Espécle de sócio
Sócio

Dados do Admln¡strador
Nome
JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA

CPF
081 .671 .079-1 4

Térmlno do mandato
lndeterminado

Ato/eventos
002 I 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Últlmo Arquivamento
Data
22108t2019

Número
201 946351 71

Sltuação
ATIVA
Status

SEM STATUS

1de1
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DECLARAçÖES

PROPONENTE: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA Ltda

ENDEREÇO: Rua Galo da Serra; 1920; floresta; Cascavel - PR

CNPJ: 18.253.12710001-88 FONE/FAX: (a5) 9 99655385 (45) 3223 - 1257

AO MUNTCíPIO OT MARMELEIRO - PR E A COMISSÃO PERMANENTE DE

LrcrTAçÕES REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNtCO N'076/2022. CONST|TUt

OBJETO DESTE PREGÃO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA M¡NISTRAR

PALESTRAS, OFICINAS E TEATROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS

DEPARTAM ENTOS SOLICITANTES.
Através de seu representante legal Jefferson aparecido de Sousa

portador da cédula de identidade 12.429.654-4 SESP/PR e CPF/MF:

081 .671 .079-1 4. DECLARAMOS

a) Que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno

porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de

dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar no 147 de 07 de

agosto de2014.

b) Näo possuímos em nosso quadro permanente, profissionais menores de

18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou

insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando

quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condiçäo de aprendizes, a

partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll do art. 7o da

Constituiçäo Federal de 1988.

Galo da Serra, No 1920 - Floresta - CEP: 85.814-660 - CASCAVEL - PR
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c) sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitaçäo no presente processo ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Que näo está impedida de licitar no município de MARMELEIRo - pR e

não foi declarada inidônea pela administração pública em qualquer de

suas esferas.

e) Que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação

exigidos no respectivo edital de licitação.

0 Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos

serviços constantes do objeto do Edital de Licitaçäo no 076/2022, e

tomei conhecimento das reais condiçÕes de execução dos serviços, bem

como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à

perfeita elaboração da proposta comercial.

g) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro

societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade

contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso lll, do

artigo 9" da Lei n'8.666, de21de junho de 1993.

h) Nestes termos, assumo total e integrar responsabilidade pelas

informaçÕes acima prestadas, estando ciente das implicações criminais,

cíveis e administrativas que dela podem resultar em especial ao que

preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL2.B4B1194O.

fm
WÖRLO

Galo da Serra, No 1920 - Floresta - CEP: 85.814-660 - CASCAVEL - pR.
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WORLD CURSOS

Por ser verdade firmamos a presente.

^

.d

^

Nome: JEFFERSON SOUSA

RG/CPF: 08167107914

Cargo: Diretor de Açöes

Cascavel, 09 de Agosto de 2022

r/VORtD CUISOS

í{l

4s 9ÿ965.5385

\ es rorr.oraz

[i;7] worldcursos(riroutlook.c om.br

i l:l'r i:1 -:,-. r.)r'; ì:ilì ¡jó

Ë

Galo da Serra, No 1920 - Floresta - CEP: 85.814-660 - CASCAVEL - PR.
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GuÜu;ure

¡\'t'l,lS'li\ l)() l)li ( l¿\ t'ÄCll)^ l)ll 'l'licN ICA

O Mtrrtlcl¡tlo clo Onnt:nvol, llutnclo clo Pnrnntl, ln*icrllo sobre o CNPJ 762AB8670OA1O7 ,

Itlttttttlo tìrt rrtn lrnlrrrrf¡l ti000 " Contro* t]5,tì10.011 noslo ato, reproscntado pela fiscal do
troltlrttlcr 1701?0'lû, ú)lorrltrnn Gnlvnnr I,ubo portnclorn cla códula de rg 5.332,707-g -
licltrrdo ¡rolo otllltrl 1ü1/201û -."Proç¡rnmn 0ultrirn omAçtto", a podíclo da iñteressadapara
lllrrt clo lllovn, o n¡rtlcltlci cfc rlosorn¡ronho o aloslaclo clo cnpacicJacJo técnica de Jefferson
A¡rtrtnolrlo tlo {ìot¡un {ì Olo l"trln * Mli, lnscritn sob o cnpJ 18,253,127rc001-BB situada na
lïrn û¡rlo rln sorrni ,lí120; ¡r¡nrnstn: Onscavol - BS,B14-660 prestou sorviços referenles
nol tro¡trlnlor¡ llnnr¡:

Irrrh'rrlelr tkr ALlori Vir¡unir,
ln¡lrulor rlo instrurilonto dii'inóinrlo. 

'

Cclottlolrnc or cln conr¡lnrrlr n Oônicn cfo lbalro Mun c p¿r I e lnslrr"¡tor de Toatro
0oortlr:trt¡r or clo Cor¡rr: rlo ß¡rj lo clo Tr:alro Mttrr clp1 o lnstrutor de Ballet
0oottlorr¡lclor clo grrr po tlo rlnrrçn_pnr n cacloirantos o inslru¡lor do danÇa ara cadeirantes.
Coorclonnclcrr clo Gìrt t¡tct cf tt D nnçn 

""r..U r[)r]nå$ o lnslrulor de Da Urbanas.
Cclorclorulclor rlel G rrtpo cJo Darrçns Folclóricas s instrutor clo Danças Folclóricas e
Clrr:ulnro*,
Iruilrulor do Dntrçn ¡rrrrn Cnrle irnnlos il ¡rclu ¡!vn)" "",.llogortto cl oslrn rlo Viol{\o o lnslnrtor de Vio ålo

ð

Rcrglstrnrnos nincla qtto os sotviços ¡rroslados acima refericlos apresentaram bom
closonpottlto oprlrnclonal, tcnilo cumprido fielmonto todas as obrigaçÕes, näo constando
nncln quo n donnbonotTì $ttit condtltn o responsat¡ilidade com as obrigaçÕes assumidas.

('t,t-,v:.:

U''

"ùtdrtnoo /o
NA'f 'Ulr^ ti (:A ilo tx) t''t l.lx) )N'f'l(A't'o

I'i'einllura Munlctl ;,r,,ii Cnscavðl
',''i. ilt:nii:,,.':: "liliri: n ESpr,rfteS

r"ogl'ðfnä [Ur,,-.A em AçãO

^ssrN
('^l{tM ol)()s Lcillii'rf Hlo t)ti tistìoR't'tì ti (:(,tit'tJnA sr:ctist,

(

Wr¡ltcr l)¡rrcinncllo
Soc, Miln tlo Cr¡llurn o Elponon

sticffìt)
('¡\S('r\Vlìf .. l7 l)li Afll{ll,l)fì 2020

Digitalizado com CamScanner
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V GêNESIS
f4si 3036.1CIOO

FUa BeLO HOr€OnTe' n'?W2 iÀiro F(.e6re
El5.E|05-24(] I CaSCã1/A- - PR('. rlr'rr.i t1'.: : C ": r.C :ì¡\;'r':i"ì

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Médico Hospitalar Gênesis, regularmente inscrito no CNPJ

78.675.204/0001-10, com sede na Rua Belo Horizonte, no 2607, Baino Alto Alegre,

CEP: 85.802-240, na cidade de Cascavel/PR, neste ato, representado pelo

Administrador Jucimar Pelegrini de Almeida, inscrito no CPF no 881 '287.179'87, a

pedido da interessada para fins de prova, e aptidão de desempenho e atestado de

capacidade técnica de Jetferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscríta sob o

CNPJ 18.253.127/0001-88, situada na Rua Galo da Serra, 1920, Baino Fforesta,

Cascavel- 85.814-660 prestou serviço referente ao seguínte item:

- lnstrutor de treinamento - Tema: Trabalho em equipe - SIPAT (Semana

lnterna de Prevenção de Acidentes) 2017,

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram

bom desempenho, tendo cumprido fielmente todas as obrigaSes, não constando nada

que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigaçoes assumidas

Atenciosamente,

C-:¡ircl celitc !'rã ÿ,{,ji¡lii;ü
r¿îir;o c, L¡$ .Â/ii ï.iil,rr

'-i't l: I 9.'¿', -.._ 3;1,zg1¡ ; . 
¡ ¿

legrini de Almeida
ministrador
no 13.140lPR

Jéssica Zillmer S. Ferreira
Coordenadora de RH

urrutlr. G en es ¡ s H o sP lTa L. co rn.B r

Digitalizado com CamScanner
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CtiMrC- CRNTRO D¡i ESTUDOS DO MENOll ti lNl'[Gnnç:nO À Cct¡¿UXIDADS

lì.ua: Mtcci(r. I l!1. llrirro $lio Çrislt'rvào. CIÌft: tl58lô-(l'10 (llrscavr:l - l'f{
'lclcfonc: (451 122?'1129 - CNI'J: ?7.{ I'1.654/0001-96

\tJ!t!r,l;r:l-ll iç-"1.:.(-'-1il,-þ-t - ss:ill il:.rl"l:ç ril L\;çJ¿tll'hf

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O CEMIC - Centro de Estudos do Menor e lntegraçao à Cornunidade, ínscrito

sobre o CNPJ 77.414.654/0001-96, situado na Rua MaceiÓ; no 118 - Bairro

São CristÓvão, CEP 85816-040 neste ato, representado pela Coordenadora

Vera Aparecida Anger Costa portadora da cédula de RG 5.924'840-5 SESP/PR

e CPF 856.617.919-68, a pedido da inleressada para fins de prova, e aptidão

de desempenho e atestado de capacidade técnica de Jefferson Aparecido de

Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o CNPJ 18.253.12710001-88 situada na

Rua Galo da Serra,1920, Bairro Floresta, Cascavel * 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- tnslrutor I Professor de Ilip l-lop / projcto FIA * CMDC^ 2015

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram

bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigações,

nâo constando nada que a desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas. Sendo verdade as informaçóes aqui contidas dou fé.

Cascavel, 18 de agosto de 2020

Assína rae Coordenação.

¡peg,gffiiå',;;¿1iç
Digitalizado com CamScanner

i;crc,;¡1" t'rrþ'r
Geronte AdrniniSÌretrçe
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4þ CEMIC- CËNTRç DE ESTUDOS Do MENOR Ii INIECltnÇnO À COntUUIDADp
Rui¡: ñli¡cuió. I 18, llnirrtr Sùo CÌristór'ilo, CtiP: 851ì l(r'il40 Cuscar'cl - Pll

'fr¡l¿lorrc: (45) 122't-4'12lt - CìNPJ: 77.4 I4 654i(X){II-96

rU-!r.*çnùç',1-tII l l - çr:.r1l"L,,-¿l tI¡',' ç"'ll 
J lill

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O CEM¡C- Centro de Ëstudos do Menor e lntegração à Comunidade, inscrito

sobfe o CNPJ: 77.414.654/0001-96, situado na Rua Maceíó; no 118 - São

Cristóvão - 85.816-040 neste ato, representado pela Coordenadora Vera

Aparecida Anger Costa portadora da cédula de RG 5.924.840-5 SËSP/PR e

CPF 856.617.919-68, a pedido da interessada para fins de ptova, e aptídão de

desempenho e atestado de capacidade técnica de Jefferson Aparecido de

Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o CNPJ: 18,253.12710001-88 situada na

rua galo da serra; 19201 Floresta; Cascavel - 85,814'660 prestou serviços

referentes aos seguintes itens:

- Instrutor / Profèssor de Hip Hop - projeto 2017

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram

bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigações,

não constando nada que a desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigaçÕes assumídas. Sendo verdade as ínformaçöes aquicontidas dou fé.

Cascavel, 1B de agosto de 2020.

A Coordenaçáo

cErvrlc

äüi*åffii$t1$äffiå*ffiT^

e

Digitalizado com CamScanner
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(:lit\{tc- c:t:N't'n() l)ti lis'l'lJlx)s l)() MliNoll f.: lN'l'li:(;ltAr,År¡ Â (ioMtiNlt)/\flt:
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ATËSTADO DE CAPAC¡DADE TECNICA

O CEMIC- Centro cle Ëstudos do Menor e lntegraçåo à Comunidade, inscrilo

sobre o CNPJ: 77.414.654/0001-96, situado na Rua Maceió; no 118 - São

Cristôväo 85.816-040 neste ato, representado pela Coordenadora Vera

Aparecida Anger Costa portâdora da cédula de RG: 5.924.840-5, a pedido da

interessada para f¡ns de prova, e aptidão de desempenho e atestado de

capacidade técnica de Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME. inscrita

sob o CNPJ: 18.253.12710001-88 situada na rua galo da serra: 1g?0i Floresta;

Cascavel- 85.914-660 prestou serviços referentes aos segu¡ntes itens:

- lnstrutor / Prolcssor dc I'lip Flop - pro.leto 2018

Registramos ainda que os servíços prestados acima referidos apresentaram bom

desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigaçöes, näo

constando nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as

obrigaçöes assumidas" Sendo verdade as informações aqui contidas dou fè.

Cascävel, 03 de Março de 2019.

Assina e an Coordenaçâo

Itrr:,lPr, ¡ill.¡llr'
Gutonl.¡ fu1rn¡rliltr¡li\'¡

CEM¡C. CI1NTRO DE gSTUDOS DO 
- -

MËñöR ; lNiËoRAÇÃo À coMU N IDADE

;Ul,,^ÏJ,: f î?å%1;f,* ãii"e
CEP:85BteO¿0 CASCAVEL - Pn

1,",,., --È,_,,,,,,..,.,

Digitalizado com CamScanner
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ATESTADO DE CAPACIÞAÞË THCNICA

O CÊñtlC- Ccntro dc Estuclos ckr Mcnor c lnleg¡raçlro å\ CÕmunrdâde, inscrifo

sobrù o CNFJ: 77 4l.f.ß5.t/ûü01-916, sitttado tlfl Rtl¡l MacsiÔ: no 118 * $ã0

CnstÖvåo - 85,816-040 ncstc nlo- rc¡)rcsentåclo pela Coordenadora Vcra

År'arec¡da r\nger Costa porladofôt dn cùdt¡la cJe RG: 5,$24.840'5. a pedido da

tntðressâdÐ pêra fins cle provn, e ûplidðÕ tlc clasenlpenho e aleslado dt

capacrdade tècnic¡ de Jeflorson Aparecíclo de Sousa & Gia Ltda * ME. ínscrita

scb o CNPJ: 1S253 12î/0001-88 sítuacla na rua galocla serra:1920; Floresta;

Cascavel - 65.814-66t preslog serviços rê{cfentes aos seguintes itens:

- l[<tn¡rrrr 'l'rrrtìssi'í 
d,"- D.rnçar lirtr¡u:r-s - pn'.iclrr lrli\ * Cìtll)t'¡\ ]()19

Reqrstramos ðindâ que os serviços prestados acimn refericlos apresentaram

bom desem¡ronho operac¡onal, tendo curtrpriclo fìclntonte todas as otlrìgaçÕes,

nåo çonstando nada que a desaboneln sun concJtttä c responsabiliclade com as

obrigaçöes assumidas. Sondo vctclado as inforrnaçÕes aquicontidas dott fé.

Cascnvel, "lB cle Agosto cle 2020

Ass Coordenaçåo.

rs 19ry

CEI"IIC - CENTRO DE ESÎUDÛS DO

MENoR E INTEGRAøo À coMUNIDADE

CNPJ: 77.41 4.654,000ì€6' l'E' l$lllg
nUn, uu.ol¿. r ig - Fqno: (45) 32?7{7æ
CÊP: 8581&O¿10 CASCAVEL - Pn

. ' t -^^-!r:¡.c .ìP.. rr. ! " ,

Gcronþ úmhrsualtva

alura €

Digitalizado com CamScanner
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AS
Fone: 322J'9863

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC¡¡ICN

DEJANE MARISE ÍjARCHESE empresária indMdual, inscrito sobre o cnpj

97.520,954/0001-67. situado na rua Olavo bilac; no 1606 - Centro - 85'812-141

nesÌe ato. representado por Dejane Marise ltlarchese, a pedido da interessada para

frns de provä, e aptidåo de desempenho e atestado de capacidade técnica de

Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - tJË, inscrita sob o cnpj 18.253"12710001-

BB situada na rua galo da serra. 1920: Floresta; Cascavel - 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- Prrrfr'isor de I lip l'lop Juvc'nil .'\dulto.

- Irrofc'ssor de t{ip I{op Kids.

- Prolessor Ctrrcograf'o - HspetÄculn l-ábric¡ de llusir¡:"ç - l0lJ'

Registramos ainda que os serviços prastados acirna referidos apresentaram bom

desempenho operacional. tendo cumprido fìelmenle todes es obrigaçoes. nåo

constando nada gue a desabonem suä ønduta e resÞonsabilidade com ãs

obrigaçÕes assumidas-

Çascavel. ?2 de Seternbro de 2015

"joro,
A natu CoorrJenaçåo

I:l:l t\ l) \\('\s
-:: ji:i n)Sí'"ì

tll",'\ \ ( I llf I ,\(.': l('iì:ì . ('l';Sl il( )

DEJA
.t?Q tt ÇûsCarrrnbo da Empre s;t

Digitalizado com CamScanner
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Iione: J22J-98ú3

ATESTADO DE GAPACIDADË TECNICA

DEJANE MARISE MARCHËSE ornpresária individual, inscrito sobre o cnpj

s7.520.9s{/0001-67. situado nn rua olavo bilac; no 1606 - Centro - 85.812-141

nesle ato. represenlädo por Dejarre Marise Marchese, a pedido da interessada para

fins de prova, e apildåo de desenrpenho e alestado de capacidade técnica de

Jefierson A.parecido de Sousa S Cia Ltda - ME, inscrita sob o cnpj 18.253.127/0001-

BB sîtuada na rua galo da serra: 1920; Floresta; Cascavel - 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- Jtrnl'csçur dc llip l.lop Juvcrril .'\dulto.

- Profct.or dc I lip llop Kitl:.

- Prolcx;nr ('orueigrlfrr , l:s¡rç1;lç,r¡rr l;lrrt¡isticlr viiricru lro I l¡rivcnio - :() I 5.

Regíslramos ainda que os serviços prcstildo$ acima refericJos apresentaram bom

desempenho operacional, tendo cunlprirlo fiellnenle todas as obrigaçoes. não

conslando nada que a dcsaboncnl sua conduta e rosponsnt¡ilidade cern as

obrigaçöes assurnidas.

Cascavel, 07 cle Abril de 2016

Coordenação.

DIiJ^N D^N(li\S
45 3:Ì?3 91ß63

0l-^V0 tìlL,1C: ll,0{i - CL:N I'lì( )

tCarimbo da Empresa

Digitalizado com CamScanner
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AS
Fone: 3223-9863

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DEJANE MARISE MARCHESE empresária individual, inscrito sobre o cnpj

97.520.954/0001-67, situado na rua Olavo bilac; no 1606 - Centro - 85.812-141

neste ato, representado por Dejane Marise Marchese, a pedido da interessada para

lins de prova, e aptídäo de desempenho e ateslado de capacidade técnica de

Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda- ME, inscrita sob o cnpj 18,253.12710001-

88 situada na rua galo da serÍa: 1920; Floresta: Cascavel - 85,814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- Professor de IIip I lop Juvenil Âdulto.

- Profe.ssor dc llip I'lop Kirls.

- Itrofcssor Corcogra[o - LJma histórin clc itmor n l)ança ... Ilctrospcctiva 40 a¡ros da escola -

?0r6.

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram bom

desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigaçöes, não

constando nada que a desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas.

Cascavel, 15 de flevereiro de 2017.

¡^f
Coordenação

DEJAN I)ANÇT\S
45 33?.i 986;

OL^V0 tllLAC: 160ó - CTINI-I{O

t laØançasCarimbo da Empresa
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a.s
Fone: 3223-9863

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DEJANE MARISE MARCHESE empresária individual, inscrito sobre o cnpJ

97.520.954/0001-67, situado na rua Olavo bilac; no 1606 - Centro - 85.812-141

neste ato, representado por Dejane Marise Marchese, a pedido da interessada para

fìns de prova, e aptidåo de desempenho e atestado de capacidade técnica de

Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o cnpj 18.253.12710001-

BB situada na rua galo da sena; 1920; Floresta; Cascavel - 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- Prolessor dc I-li¡r l'Íop Juvcnil Aclulto.

- Professor de Flip l{op Kids,

- Professor Coreografo - Dança .'. Unr lispetáculo de lVlagia! - 2017

Registramos ainda que os seruiços prestados acima referidos apresentaram bom

desempenho operacional, tendo cumprido fielmênte todas as obrigaçöes, não

constando nada que a desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigaçoes assumidas.

Cascavel, 13 de Junho de 2018.

Coordenaçäo.

f)llJAN DANÇr\S
45 3323 9ft63

OL^VO Btt.AC: l60fr - CËN'ltlO

t
DEJA

aØançasCarimbo da EmPresa
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Fone: 3223-98(13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCruICN

DEJANE MARISE MARCI{ESE empresária individual, inscrito sobre o cnpj

97.520.954/0001-67, situado na rua Olavo bilac; no 1606 - Centro - 85.812-141

neste ato, representado por Dejane Marise Marchese, a pedido da interessada para

fins de prova, e aptidäo de desempenho e atestado de capacidade técníca de

Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o cnpj 18,253.12710001-

88 situada na rua galo da serra; 1920; Floresta; Cascavel - 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

i:T;;;i;;;;ä. iì¡p nop lu".n
I

- Professor dc l-lip l"lop Kids

- P¡'olcssor Corcogrnfo - Espetriculo: Â criação do Univcrso - ?018.

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram bom

desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigaçÓes, não

constando nada gue a desabonem sua conduta e responÊabilidade com ãs

obrigaçöes assumidas.

Cascavel, 09 de Fevereiro de 2019.

^^l
ra Coordenação

DEJ¡\N Dz\NÇt\S
45 132.ì 9tÌ63

OL^VO Bll-ACr I606 - CËN'l'll0

il Adulto

lt aØaCarimbo da EmPresa
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Nça,s
Iroue: 3223-9BGJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DEJANE MARISE MARCHESE empresária individual, inscrilo sobre o cnpj

97.520.954/0001-67, situado na rua Olavo bilac; no 1606 - Centro - 85'812'141

neste ato, representado por Dejane Marise Marchese, a pedido da interessada para

fins de prova, e aptidào de desempenho e atestado de capacidade técnica de

Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda * ME, inscrita sob o cnpj 18.253'12710001'

BB situada na rua galo da serra; 1920; Florestal Cascavel - 85.814-660 prestou

serviços referentes aos seguintes itens:

- Prolcssor clc' l'tip llop Juvcrril Adulto'

- Prtrf'essor dc I"lip l"lop Kicls.

- PrOlessor Corcogralìt - lispct:icrtlol A\rcllttlrlls lìtr tclllp(l ..' ü rìo bìsplço' - l0 lA

Regístramos ainda que os serviços prestados acima refericlos apresentaram t¡om

desempenho operacional, tendo cumprido fielmente todas as obrigações" não

constando nada que a desabonenr sua conduta e responsabilidacle com as

obrigaçoes assumidas'

Cascavel, 19 de Agosto de 2020.

Coordenaçåo

DliJ¡\N DAN(ìr\S
{5 .ì jl-ì qsi,j

- c't;N l'ti,()

lt eØan
ED

Carimbo da EmPresa:

O1..,\V() BlL..\C: I ó(l(r
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rìÅtLçT ('15 I I 99 5 I -l 34 4 Rr.!f ui -c*nyÁ¡U¡jlçç,.ll1 www. gro rielleba I let.co m. br

Por ser verdadè, afìrmo o presente documento.
Cascavel, 23 de MARÇO de 2016.

GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI

¡\ EruFrrr¡,s$ GRAäIELIü DE LUR0ES VIECHNIESKI & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ

0ù.S.ll.::SìJOll+t, cort sodo n$ ruu Marechsl Cåndido Rondon, no 1S93,Cenlro, Cascavel-PR,

n ¡leclido clo ìntçressirclo, ¡rsro fins de pravü, aptidåo, desempenho e atestado de capacidade

tùurìcrt cle Jetlsrso¡1 qp$mciclo do $ouss & Cia Ltda - ME, inscrito no CNPJ 18.253,'12710001-88

0enì sùdra ns ru$ Gslo cls Serr¡: 1930, Floresla, C0scavel-PR, afirma que o mesmo prestou serviços

nss soguintes årcss de nttroplo, no sno cle 2015:

KrDS [s <t 10 anosl

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA TEENS [10 a14 anos]

PROFËSSOR DANÇAS URBANAS TURÌvìA JUVENIL ADULTO [acima de 15 anos]

,CoREoGRAFO DE U{NÇÀS URBANAS - O CO MUNDO DOS BRINOUEDOS

Res*caltamos que os serviços acime citados foram realizados com qualidade e bom

desenrpsnho operecional, observando as nonnas de reglmento intemo, cumprindo assim fielmente

todas a*s sues obrigações nåo constando nada que desabone sua condr.¡ta e responsabilidade nas

obrigeçöes assumldas.

. re.342. 228loto l-iã-l
GR,\¡IELIA DE LURDES VIECH}IIESiiI

ùcL{LTDA'l¡E

RilÀ HSCONDE OO n¡0 BR¡ltcl0, 335'l

üü ñgu SEDB'rÐlül{lstRATrvÀ

cEnlRO cEP E5810'180 I

^A5CAVEL PÀRAl{Al
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({5)999514344 srazivic.qv@rmaif.com www.grazlelleballet.com.br

A Empresa GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ

09.342.228/0001-34, com sede na rua Marechal Cåndído Rondon, no 1S93,Centro, CascaveþPR,

a pedido do inferessado, para fins de prova, aptidäo, desempenho e atestado de capacidade

técnica de Jetferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrito no CNPJ 18'253'12710001-88

com sede na rua Galo da Serra; 1920, Floresta, Cascavel-PR, afirma que o mesmo prestou serviços

nas seguintes áreas de atuação, no ano de 2016:

PROFESSOR DANÇAS URBANAS TURMA KIDS [5 a 10 anosJ

Ressaltamos que os serviços acima citados foram realizados com qualidade e bom

desempenho operacional, obseryando as normas de regimento intemo, cumprindo assim fielmente

todas as suas obrígaçöes não constando nada que desabone sua conduta e responsabilidade nas

obrigaçôes assumidas.

I o3 .sqz.zzl / o oo r, ãã'l Por ser verdade, afìrmo o presente documento
Cascavel, 10 de fevereiro de 2017

ORAZIETTE DE IURDES VIECHMESIfl

&clAtTD,{-}lt

RU¡t ÿ|$Co¡{DE D0 R¡0 8R{t{C0' 335{

SATA ANEXA SEDE ADUITIISTRÄÎTVô

CENTRo cEP 858t0-180^

f clsc,rver, PÄRA¡IÁ I

n
B,\LLET

GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA TEENS [10 a14 anosJ

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA JUVENIL ADULTO [acima de 15 anosJ

PROFESSOR/COREOGRAFO DE DANÇAS URBANAS - ES ULO CINDERELA 2016

Digitalizado com CamScanner
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Grazielle
Viechnieski

(45) 9 995 14344 agÛig,C@g¡13jlcon¡ www'graziefleballet'com'br

A Empresa GRAZTELLE DE LURDES VIECHNIESKI & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ

09,3/12.228/0001-34, com sede na rua Marechal Cändido Rondon, no 1593,Centro' CasceveþPR'

a pedido do interessado, para fins de prova, aptÍdão, desempenho e atestado de capacidade

técnica de Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrito no CNPJ 18'253J2710001-88

com sede na rua Galo da sena; 1920, Floresta, cascavel-PR, afirmaque O mesmo prestou servíços

nas seguintes åreas de atuaçåo no ano de2017:

Ressallamos que os serviços acima citados foram realizados com qualídade e bom

desempenho operacional, obseryando as normas de regimento intemo, cumprindo assim fielmente

todas as suas obrigações não constando nada que desabone sua conduta e responsabilidade nas

obrigaçöes assumidas.

lob,s+2.22Elooo1 ,ñi Por ser verdade, afirmo o presente documento.
Cascavel, 15 de ABRIL de 2018.

CRAZÍEII,D DE TURDDS I¡IDCHI{IESKI

&clÂtTDÅ-llE

RUA vlSCofiDE D0 R¡0 BRtl{C0, 3354

SÂLf AilElû SEDE,iDill¡il$nATIV¡\
cEt{TRO cEP 85610-tE0.

lò,rsc,w* mrulÁ I

BALLEf

GRAZIELLE DE LURDEs VIECHNIESKI.

PROFESSOR DANÇAS URBANAS TURMA KIDS [5 a 10 anos]

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA TEENS [1CI a14 anos

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA JUVENIL ADULTO [acima de 15 anosJ

PROFESSOR/COREOGRAFO DE DANÇAS U NAS - PINTANDO 7RBA

Digitalizado com CamScanner
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Grazielle
Vechnlbsl<i

(45) 9 99514344 erazívic'sv@emaíl'com www'grazielleballet'com'br

A Empresa GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ

Og.U2.228/0001-34, com sede na rua Marechal Cåndido Rondon, no 1593'Centro' Cascavel-PR'

a pedido do interessado, para fins de prova, aptidão, desempenho e atestado de capacidade

técnica de Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrito no GNPJ ß'253'12710001-88

com sede na rua Galo da sena; 1920, Floresta, cascavel-PR, afirmaque o mesmo prestou serviços

nas seguintes áreas de atuaçåo no ano de 2018:

Ressa]tamosqueosserviçosacimacitadosforamrealizadoscomqualidadeebom

desempenho operacionar, observando as normas de regimento intemo, curnprindo assim fiermente

todas as suas obrigações não constando nada que desabone sua conduta e responsabiridade nas

obrigaçóes assumidas'

,og.s42.228 / OOo 1'á-8'l Por ser verdade, afirmo o presente documento.
Cascavel, 13 de MARÇO de 2019.ONAZIELIE DE I,URDES VIECHMESKI

E CH LTD,T.ME

RU,t USCoilDE D0 H0 BRAI{Co, 33ÿl
s.ttA ANE ß SEDp,ID!|IMSÌMTIVT{
cBlrrRo cEP 85810-180_lcæc,rvBl PARANÁ I

GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI.

BALLEf

PROFESSOR DANçAS URBANAS TURMA KIDS [5 a 10 anosJ

PROFESSOR DANÇAS URBANAS TUR ENS [10 a14 anos]MA TE

LTO
RP o ESF OS U ARBAN JUVE N ADU éu ma 1de anosl5LTURMASDANçASR

PROFESSOR/COREOGRAFO D
S DA DANÇA15 ANOS ENCANTANDO ADANçAS URBANAS -E

Digitalizado com CamScanner
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{451 
rl fJttr, | 4344 ttt,tttýl.t ¡iv(r¡;rrr.ril,t ortl www'firrlrlclleb¡lk:l.conr,br

A Emprosa GRAZlEl.t-f: 0Ë l-UlìDËs vll;Cl{NlflsKl & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ

09.u2.228t0001-3.1, com soclo n0 run Mnrochal Cdlndiclo floncJon, n" 1503,Conlro, Casc¿vol-PR,

a podido <Jo interossadö, para fins rlo prova, aplídåo, closomponlto o atoglado do capacidade

técnrca cle Jofferson Aparociclo clo Sousa ft 0ia Ltcla - Ml!, inscrilo no CNPJ 18'253'17-Tl0oo1'BB

COm socto na nta Galo cJa $erra; 1$20, Florosla, Cascavol-PR, afirma guo O mosmo proslOu sOfviçoS

nas seguinles áreas do atuaçåo no ano do 2019;

oFESSOR D^NÇAS UREAN/\S TURMA Klf) S [5 a 10 anosJ

2

Pc¡r sor vorcJads, afirmo o prosonto documonto,
C.rsc¡vol, 18 dc AGOSTO do 2020.

GRAZIELLE DÉ LURDES VIECI-INIESKI

BALLilT

f*"- '

:PR

i PROFESSOR DANÇAS URtsANAS"ÏURM /\ l"ËËNS f 10 414 anosl

tÞRöÈESson onÑöÁs ungnruÀs runu^ JUVENIL ADULTo Iacima ds 15 anos

' PROFÊSSORICOREOGRAFO I)E DANçAS URBANAS - CINËMATOGRAPHY

Ressaltamos que os serviços acirna citaclos foram realizados com qualidade e bom

desempenha operaeional, observancJo as normËrs clo rogimonto intorno, cumprindo assim fielmente

tocJas as suae obrigaçÕos nåo constando narJa quo closabonÖ sua concluta o rosponsabilidado nas

ol>r rgarþes ass um ida s'

,Og 'gqz'2251A001'ñi
' 
oRÁzrsrs DE Ll#/{t:ilfttHrEsKr

,ffiÏ'ååf#üåw
k$t^utt

\ì
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\'r:r:ii;i\& Genests rasr 3036.1OOO
RUA BeLO HOrr?OnTA, n'A607 | FLTD RLecre

g5.BO5.A{O I CÊ6CAVer.. FFl( r r rtl,\'l rlrf{)( ñ rtl)'J\11\ r.,1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro Médico Hospitalar Gênesis, regularmente inscrito no CNPJ

78.675.204/0001-10, com sede na Rua Belo Horizonte, no 2607, Bairro Alto Alegre'

CEP: 85,802-240, na cidade de Cascavel/PR, neste ato, representado pelo

Administrador Jucimar Pelegrini de Almeida, inscrito no CPF no 881 .287.179'87, a

pedido da interessada para fins de prova, e aptidão de desempenho e atestado de

capacidade técnica de Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o

CNPJ 18.253.127t00O1-88, situada na Rua Galo da Serra, 1920, Bairro Floresta,

Cascavel- 85.814-660 prestou serviço referente ao seguinte item:

- lnstrutor de Aula de Dança - Mês do Colaborador 2019

Registramos ainda que os serviços prestados acima referidos apresentaram

bom desempenho, tendo cumprido fielmente todas as obrigaçöes, näo constando nada

que desabone sua conduta e responsabilidade com aS obrígações assumidas

Atenciosamente,

C¿Ûìliel cä¡lirC Í'ri it/¡iflü!i,il0

ulmo u t,ls :¡Ti:I" LiitA

cli,J: /8.5: i..-)-',:,/Lrti;.f c

i de Almeida
inistrador

CRA no 13.140/PR

I
J llmer S, Ferreira

Coordenadora de RH

tJJ l.tJ tr,.c en eË I s H O 5P lra L'com 'Ë r

Digitalizado com CamScanner



2rLt
'\

\ **Ã$t'.

\þd Genesls
tasl 3C136'1O0O

nl.Jâ BeLo HönËÖr'ìlrr, n" ít6ö" I f{Llt' rlLEcre
rJit ätJå ã¿o I cÍlolcÉlvc|L - r'Íl

ATESTA0o DE cl\PAcroAoe rÉcrulcR

O Cenlro Medico l-{ospitalar Gênesls, regularmente inecrito no CNPJ

7t,67S.204/0001-10, com sede na Rua Belo Horizonte, no 2607, Bairro Alto Alegre'

CElt: t6.002-2,40, na cidade de Cascavel/PR, rleste ato, representado pelo

AdrninlÉÌrecior Juclntar Pelegrinl de Alrnelda, inscrito no CPF no 881.287.179'87, a

pedido dä ltttereseada para fins de prova, e aplidão de desempenho e atestado de

CåÌJåcldâde técnlca de Jefferson Aparecido de Sousa & Cia Ltda - ME, inscrita sob o

CNPJ tü.2õ3.t2710001-88, sttuada na Rua Galo da Serra, 1920, Bsírro Floresta'

Caecawl - 86.814-660 prestou serviço referente ao seguinle ltem:

- lngtrutor do treinanrento * Tenta: Ginástica Laboral - SIPAT (Semana lnterna

de Þrcvertçåo de Acldenles) 2017.

Regtstmtì1os alnda que os serviços prestados acima referidos apresentaram

bottt desernpenlro, terrdo curttprido fielnronte todas as obrigações, näo constando nada

quê deeabone 6ua corrdula o responsabilidade com as obrigaçÕes assumidas

Aìencìosaltlellte,

(,.1,i.-^ t]Ífiîtf q'lt'\ûi,ü jr (i
Iriûiû(ì ù ,i\g ,\íiiiirìt

. '.r,t tF,, " ¡''1.\,.ìtl
V,,r +' i

arP grini de Almeida
inistrador

CRA no 13.140/PR

\.,. )rilt
Jdlssicn Zlllrnor $, Forroiro

Coordenudoru do Rl'l

tu uJ uJ. (¡ ct n @$ I B H q B p I T BL.co rn.B n
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Praça Garamuru, 1

Fone: (44) 3674-11

50 - Centro - CEP 87.235-000

08 - CNPJ 75.798355t00Aý77

E-mail assessorl a@ind ianopol is.pr.gov.br

¡NDNNÓPoLIs ESTA DO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JEFFERSON ÂPARECIDO DE SOUS A& CIA

LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 18.253.12710001-88 localizadana Rua Galo da Serra, no 1920' Baino

Floresta, CEP: 85.814-660, no município de Cascavel - PR, foi nosso fornecedor de serviços no Projeto

Social de Arte Circense ofertado através das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vinculos - SCFV, nos período de 06107/2021 a30l06l2022,paraatendimento à Secretaria de Assistência

Social de Indianópolis, não constando até o momento fato que a desaprove técnica ou comercialmente'

sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade e prazos

convenCionados, cumprindo satisfatoriamente os compromissos firmados, não havendo nada que a

desabone.

E por ser expressão da verdade, fìrma a presente

lndianópolis,27 de julho de2022.

MARIA EUNICE o
Coordenadora do CRAS

cPF 884.572.739-49

RG 9.750.830-5 SSP/?R

Scanned with CarnScanner
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocrat:nação, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n¿ 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAFT QUe a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Da-do¡ do F-o¡-neçedor.
CNPJ:

Razão Social:
Â Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor:

Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

14.379.830/0001-86 DUNS@: 940660664
L. FERNÂNDO MAZZA CURSOS E TREIN^AMENTO
MAZZA FACILITY
Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2023
EMPRES,Á,RI O (INDTVIDU^A.L)

Não

Micro Empresa

Ocorrênciaq e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vnculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornccedor possui alguma pendência no Nivel dc Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica
IV - Regularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadua/Distrital Validade: 04/06/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 29/07/2022 (*)

VI - Qralificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 3l/05/2022 (*)

Emitido em: 10/08/2022 10:19

CPF:067.175.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLMEIM MAINARDI
Ass

1de I
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MAZZA FACILTTY

PROPOSTA ORÇAMENTARIA
Pregão Eletrônico 7 6/2022

Empresa: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME
CNPJ: 14.379.83010001 -86
Nome Fantasia: MAZZA FACILITY
Enquadramento Fiscal: LUCRO PRESUMIDO lnscrição Municipal: 206708

Classificação: EMPRESARIO INDIVIDUAL - ME
Unidade da Federação de emissão da Nota Fiscal: São Paulo

Endereço: Rua Elisa Flaquer, 100, Sala 705 - Centro - Santo André/SP. CEP: 09020-160

Telefone: (l l) 4902-1 450
E-mail: mazzafacilit)¡@ gmail. corn

Prezados Senhores, de acordo com as condições estabelecidas no Editaldo Pregão Eletrônico 7612022

, apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

1 . APRESENTACÃO DA PROPOSTA

Objeto: Contratação de empresa para ministrar palestras, ofìcinas e teatros, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

Apresentamos nossa Proposta de Preços relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações,

condições da proposta e declarações exigidas no edital do Pregão Eletrônico acima citado, assumindo

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua

preparação.

ITEM OBJETO

Conforme descrito no termo de

referencia.

UNIDADE QUANT. UNITÁRIO

Sv 34 Rs 770,58 Rs 26.2oo,oo

PREÇO
TOTAL

(R$)

T2

PREçO TOTAL R$ 26.200,00

a. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos operacionais, incidências

fiscais, encargos fïnanceiros, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços ofertados.

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel: (11) 4902-1450

E-m ai I : mazzaf acililY @gm ai l.com
CNPJ: I 4.379.830/0001 -86
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MAZZA FACILITY

b. Declaramos nos sujeitar, inteira e plenamente, as condições do editale dos seus anexos

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta proposta,

3 - INFORMACÕES BANCÁRIAS:

A L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, declara que atendemos todas as características

mínimas exigidas e também declara que compre todos os requisitos de habilitação exigidos neste edital

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado

no documento de convocaçáo, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: L. FERNANDOMMZACURSOS E TREINAMENTO

cNPJ/lvlF: I 4.379.8 30000 I -86

Endereço: Rua Elisa Flaquer, 100 - Sala 705 - Centro.

Tel./Fax: ( I 1) 4902-1450

CEP:09020-160

Cidade: Santo André UF: SP

Banco: Banco do Brasil Agência: 1812-0 - CIC:56.158-4

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

2LW'

Nome: Luis Fernan do Mazza

Endereço: Rua Laszio Zinner,77

CEP:04829-330

CPF IMF :229.78 1 . I I 8 -8 1

RG n":44.835.317

Naturalidade: Santo André

Estado Civil: Solteiro

Cidade: São Paulo

Cargo/Função : Proprietário

Expedido por: SSP

Nacionalidade: Brasileiro

UF:SP

Santo André, 10 de Agosto de2022

ANDO MAZZA
83s.3 r 7

229.781.188-81

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel:(1'l) 4902-1450

E-m ai I : mazzaf acililY @gm ai l.com
CNPJ: 1 4,379.830/0001 -86

\
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências A.tivas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.379.830/0001-86 DUNS@: 940660664
Razão Social: L. FERN^A,NDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
Nome Fantasia: MAZZA FA,CILITY

^ Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1¡

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei na 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA
Data Aplicação: 23/09/2021
NúmerodoProcesso: 23064002487202159
Descrição/Justificativa: Licitante vencedor dos itens I a l0 não enviou documentação de qualificação

técnica solicitada em edital antes da abertura das propostas.

Oco_rrência 2:
Tipo Ocorrência:

UASG Sancionadora:

Data Aplicação:

Número do Processo:

^ D.r.rição/Justifi cativa:

Advertência - Lei n! 8666/93, art. 87, inc. I
160530 - BASE DE ÁDM. E A,POIO DO COMANDO MILITAR OESTE
23/04/2020
6ss030207s8201913

A aplicação da sanção é função da empresa não ter atendido o subitem 8-9-2.4,
do edital, isto ê, durante o certame, deixou de apresentâr documentos
comprobatórios nos prazos especificados, por meio do cempo anexo do sistema
Comprasnet, do edital de Pregão Eletrônico Nr 17/2019; foi aberto um
processo administrativo, procedimento para propicia à empresa a mais ampla
defesa e observado o contreditório em todas es et¿pes, em consonância com o
que preveem o inciso LV, do artigo 54, da Constituição Federal e a Lei nt9.784,
de 29 JÁ.N 99. A, sanção é resultado da apuração de lrregularidade através do
Processo Administrativo ne 65303.020758/2019-13.

CPF:067.175.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLMEIRA MAINARDI
1de 2Emitido em: 10/08/2022 10:19
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Ocorrência 3:
Tipo Ocorrência:

Motivo:

UASG Sancionadora:

Data Aplicação:

Número do Processo:

D escrição/Ju s ti fi c ativa :

Ocorrên.cie 41

rifä ocorier,.i., tutnit" - lei nr SCee¡is, ärt. 87, inc. Ii

Relatório de Ocorrências Ativas

Multa - Lei na 8666/93, aft.87, inc. II
Inexecução total ou parcial do contrato
927374 - CONSELHO REGIONA.L DE ENFERMAGEM DO RS

2l/02/2022 Valor da Multa: R$ 230,40

399/2021 Número do Contrato: ARP 02/2021
descumprimento das Cláusulas 08 e 11, aplicando-se as sanções de itens 02,04,
08 e 09 (destacados) da Clåusula 19 do Edital Pregão Eletrônico SRP n¡
0s/2021

Motivo:
UASG Sancionadora:

^ 
Data Aplicação:

Número do Processo:

Descriçã o/Ju s ti fi c at iva :

Ocorrência 5;
Tipo Ocorrência:

Motivo:

UASG Sancionadora:

Âmbito da Sanção:

Prazo:

Prazo Inicial:

a Número do Processo:

Des criç ão/Ju s ti fi cativa:

Outros
8OOO8 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 39 REGIÃO
16/03/2020 Valor da Multa: R$ 1.564,30

Eped 2393/2020
Multa moratória de 0,330/o por dia de atreso sobre o valor da parcela
inadimplida, dc acordo com subitem 22..7.1 do Edital, em razio de 23 dias de
etreso ne entrege de meterial solicitado.

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02, a,rt.7!
Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de
documentação falsa

440075 - SERVICO FLORESTAL BRTA.SILEIRO

União
Determinado
29/08/2018 Prazo Final: 29/ll/2015

02209.000298/2018 Número do Contrato: PE n3 02/2017
O Serviço Florestal Brasileiro resolve aplicar à empresa Luis Fernand,o Mazza
Serviços de Terraplanagem-ME, CNPJ: 14.379.830/0001-86, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar, com base no rq,RT. 7¡, da Lei LO-520/2OO2.
A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas no Pregão
Eletrônico n! 02/2017, através do Processo na 02209.000298/2018-84.

CPF:067.175.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLIVEIRA MAINARDI
2de ZEmitido em: 10/08/2022 10:19
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TR¡BUNAL ÐE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada emz 10108/2022 10:17:39

Inform es da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Social: L. FER¡ÍANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
14.s79.830t0001-86

acessar a certidão ori lno do cl

Gestor: TCU
: Licitantes Inidôneos

da consulta: Nada Consta

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão no do cli ue

Gestor: CNJ

dministrativa e Inelegibilidade
Itado da consulta: Nada Consta

adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

acessar a certidão do órno cl

gão Gestor: Portal da Transparência

Itado da consulta: Nada Consta

: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori dono cl

Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei no 13.460, de 26 de jurrho de 2017,Leino 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



2?Tr
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da lndústria, con!ér!;ic! E¡trri{fd s.ffr?içbg.
Deparlamonto de Registro Enþr&sSriat Clôtoýaç!ã'- DREI
Secretaria de DesonvolvilCdntL,.Ecdn6mlcq ' .' I JUCESP

3s r I7¡t9¡7{

rl
Àltûr¡çdo da Nomc Emprcrlrlali Altcr¡çåo do dc Âlivld¡dc Económlc¡/ Socl¡f:

REGISTRO

dü

DFFËRIDO CONTROLE INTERNET
025,176809-1

lillll ll Irllll llll l ili llilllliiilr,ll

FERNANOOLUIS MA¿¿A

Brârilalrr
t)ÀiL

Slo P¡ulo
SP

Sèltcrro(¡ l gr3svlino

TRANCISCO IúA¿?A CLEONICE AANBOSA OE JESUS

csr0E.¡r987
lfJi r¡l¡j^lJl ,rw.vi
44¡55317 I SP 229.781.188.81

rjÁl/.fk I ¡ri rr¡(Àrr

I l/061201 7 s5P

Ruù L¿s¿to ¿innof

5¿J!J!rdim dJs lmbulJt 0,tt29'330

C^SA 2

8¡a r ilS¡o Pa{lo 5lt
rio oempleemprosárla, quo não possul outrofâ, os as dapenãs €slâr pedm do 6X0rc0tdo atlvldads

å laJun rclal Estâdodo Sãode suãPaulo lnscrlCome

¡6rartlt,Ft RNÂNOO MAZZá CURSOS Ê IRÉINAI,IÊ N103

Ruf, ltona Eli3a FláquËt t00

Ca nl ro 09020.1€0

(( .:i,¡,r,r¡'ir.r,rí i'

5d0{

e¡tô 705

Srrrlo ¡\n(trú 5P Bråú¡l
úi; ¡,r rJ ftf fR(it¿.!J 14.Fr.)

,x ,, /.p¡i;:Þ- l^t' r ll.lcÀP't¡\ rÞ¡Fr'.'r,.¡

'uir.rr lrt, a,¡, ''r^¡-8l.s3t0l
f{í}qrJ )gti

L(É(t:':¡/)ci iÌa.t(ì

t{.379.830i000t.¡6
f,rlrlr¡ tt ^\tt,..ntrr^' 

r,,1,\ r'l
Pororänoco ln¡llorðdo

I ERNANOO ['I/\¿ZA CURSOS E TREINÄMENTOS L , f-c.<:.v^^'ra*> 'Ý1l1?¿ (" 1 rlç t^l ÂMc! lol"c
',1: \ )^ À:.1. r, rt¡¡à
26t1nr2019 LUIS f ERN^NDO Mr\Z?.À (Emprcsár¡o)

P/IRA USO ËXCLUSIVO OA JUNTA COMERCIAL \

!,,rr.¡ì,1tt tr.rÝrr ! (Oü
?fío¿:itrlç IJ! 5.! lõ itQ,^i I.r ,



,i¡ 222,x
alJUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Minístério da Indúsrria. Com0rdoÉyJêt o! e€eÉý1çOý.
ueparla me nto do Rcgi stro fl n 0 r<$ôia I clltrtegrtrCä{r.: D R E I

secretaria de DesenvolvirrìgñtdEtoñöÎni0g. ... I JUCESP

Requerir¡{ qde Empresario

REGISTRODEFERIDO CONTROLE INTERNET
025476809.1

IilliliilliIlil lljll lI I Ii,ll l,l I ll illl

kt

,51 ,t{89{r{

LUIS NilFËÊ tdAz2AHoo

Br¡ncâSP

i:Fi.r.^Ln ^tt
0rarílolrü

t.
Þ¡uloSJô

M ricul¡ n öSoll+r16J
¡ ç'".',-; rJ 

¿ 
\ijr¡ ;,¡tr.,- .

CTEOHICE FARSOSA PE JE.SUs
rRANCtsco MAZ¿A

229.781.'t8E"8l05i091 r987 ssP SP¡¡4815!l r 9
ý^lttt' r'r'tti\a

I ilo!r2017

77Ru¡ Lir¡lo ¿iìnór
l-?lil--liì,lii'.'r' .. :

S{3JJ¡rdrm dir lmbul¡i 0{r29.310

c^sÀ 2

SP flr¡¡il5.io P¡ulo

unta Comêrclal do Ë¡tado dc Såo Paulo sua ln
rio o0mquo não possul outroomestsr m

ràJ
doclara oxerc0r aas penag

AllcrJç¡o dó Cód¡0o do At¡y¡d¡do Ecoìônllcrr Obiolo SoclJl: Àllúr¡çio do/\llcrJç¡o do Nomo
Ir.4r li.
NormálL.FERN,lNOO MÁZZÀ cURSos E.TRÉINAME.IIÍ o5

\¡ rr tF¡,¡r.riú,¡¡

100Ru¡ Oon¡ El¡s¡ Flaquer

5,r0dConlro 09020.160

rrl¡ ¡0t

S¡nlo Ândró SP Breril
,i'/r/r f ¡ | | ¡ .rr'¡.,().cf .¡,

¡ri r.ù Lr ,.¡ 1.'¡, iPl

'ÿrl)il,^!t':ii,l

^!rvr:ñf 
te fltraCríiûl

€.rs900 |
Al'!rjrdÒ(5 I Sctf ¡^rtJnO{Ê}

62ë<J1l)O
tJ{.0 1c 1

rit$ü01
¡;lf¡)7cÒ

Ût 5 'n,;{/r lt. (rt. t I O

pREsfAÇAo oE scRvtços oE cuRsos, tnEtNAMENTo t ouAUflcAÇôEs PRoFtssroNArS voLTADos /1o GERENCIAMeHfo 0E
pEssoAs € pRoouçÅo, fRË-tN^McN1o, suÞoRtE E MÅl¡utFNçÂo ËM tNFoRMÁflcÂ E AUToÀ1AçAo. ENslNo 0F LlNcu¡\s
É.sfRANGËrfrÀs Ë DA LrNCUÀGEM 0E LIBR^S, ORGAr¡r¿ÁÇÀO 0E PÀLESTR^S, CONORESSO9 E FErRÂS VOr-t^0OS 

^cAPAcTTAçAo
PRoFISSIoNAL INDIvIoUAL E coIETIvA, sTRvIÇos oE TRADUçAo É INfERPnETAçÀo EXcETo TRADUçÄo JURÂMÉNfAOA
PO0Ér¡DO
sER CoNTÊATAoo poR pARncuLÂREs E EMpnEsAs puBltcAs E pR¡vAoAs. rNcLuslvE coÀt ADM|NTStRAÇ40 A
orsrÄr{c¡A(E^o}
0os REFERTOOS SERVrçOS.

lrì¡t,ri¡, ut, ^,j¡lrJr¡.r 
¡ r,r,tÉ\,r'1rr r,.

Pcrm!ncso lnJltorJdo
,,..,\ r'..r ¡¡' jr'ÀìÀl¡r¡f)¡f.ìi.¡

f4.379.630/000t.86

L fjERl¡ÀN00 r,!azzA cuRsos E lRElà¡ÂMENlo9 I C (" ! 4l,rÞ :,J to5L .l-

l-Ul5 FÉRN/\ñDO M^Z¡A {Frõìnrar¡rió)26/0¡lt0l9

USO EXCLUS DA A IAL

!t .¡ \ril tì!Fta' r rOú lrlu ¡tJç CC tl tÈ , fr¡.: ^¡ 
i ¿/ l



))

44.835.317-g z via-n 2;.=ê;l¡r' 7ýO8t2Or7
'r:..,;
tuÍs FERI{^ND o vrlr;zz^

FRÂNQSCO r,tiìZzrl
O.EOûüCE ElRBOs/l DE ]ESUS

s.Pi\ut_o - sP 
'

sÃo taulosr consourr$o g\¡:Lv.^so /Fts..t8 /np-¿4394

i;^--..--,;. æ' 20606873044229781188181 
'r¡rÀd.¡û¡ü¡Hrú,toncos?T

::À:À l_. \¡s5.'r'='i -a
osl09ß9a7

=:3 -r-:1

<-i.it.'77

s100-o

39716A4C

LEI No 7.r f6 0Et

*
("

f\)
i\)
€^J{=ç



hi

o4to8t2o22 0059357770

224'*
il

ËUFË PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA Do ESTADo oe sÃo PAULo

cenroÃo ESTADUAL DE DtsrRtButçÖes cfvrts

CennOeO No:9348610 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidåo poderá ser confìrmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformaçöes Clveis do(a) Comarca de Säo Paulo -

Capital, no uso de suas atribuiçöes legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuiçöes de PEDIDOS DE

FALÊNG|A, coNcoRDATAS, RECUPERAçöES JUDtctAts E ExrRAJUDlclAls, anteriores a
0310812022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

L F. MA7Z.A CURSOS E TREINAMENTOS, CNPJ: 14.379.830/0001-86, conforme indicaçäo

COnStantg dO pedidO dg CgftidäO..******ff,********************t**********************************************

Esta certidäo não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi

pesquisado figura como autor (a). Säo apontados os feitos com situaçäo em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de Säo Paulo.

A data de informatizaçäo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPlno 2212019.

Esta certidåo considera os feitos distribuídos na 1a lnståncia, mesmo que estejam em

Grau de Recurso.

Näo existe conexäo com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

Receita Federal que verifìque a identidade do NOME/RAZÄO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
confe¡,ência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatårio da certidäo.

A certidäo em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos nåo qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidäo (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidäo só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidäo é sem custas.

Säo Paulo, 4 de agosto de 2022.

0059357770
PEDIDO N":

ilrilil ilil til] tilil uiltilll tilil ililt ililt llilt ililtl
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOIVE EMPRESARIAL

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

MAZZA FACIL¡TY
PORTE

ME

NUMERO

100
COMPLEMENTO

SALA 705

CEP

09.020-l 60
BAIRRO,/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

SANTO ANDRE
UF

SP

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

2110912011

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DE ABERTURA

21109t2011
NUMERO DE INSCRIçAO

1 4.379.830/0001 -86
MATRIZ

GoMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

85,99-6-04 - Trelnamento em desenvolvlmento e cial
PRINCIPALDA ATIVIDADE

62.09-1.00 - SupoÉe tócnico, manutenção e outros servlços om tecnolog¡a da informação
74,90-1-01 - Servlços de tradução, lnterpretação e slmllares
82,30-0-01 - Serylços de organlzação de felras, congressos, exposlções e festas
85.93.7-00 - Enslno de ldlomas
85,99-6.03 - Trelnamento em lnformátlca

DAS ATIVIDADES SECUN

anterlormente82,99-7-99 - Outras atlvidades de as nao

GOE DA NATUREZA JU

213-5 -

R DONA ELISA

4901 -14514902-1450 I 11

1811012019 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

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

Emitido no dia l8/10/2019 às 07:42:01(data e hora de Brasília).

22 51,

Página: l/l

https:/Aruww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnp¡reva_Comprovante.asp 1t1
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PREFEITURA DE SANTO ANDRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ceRroÃo DE cADAsrno nnoelL¡Ánlo

CERÏDÃO NO 265847

SELO DE AUTENTICAçÃO: ZOZOO000107Goe4E071008

Dados do Gontrlbulnte

CMC: 206708

Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

Endereço: RUA DONA ELISA FLAQUER, 1OO CONJ. COMERC 705 - EDIFICIO FABER TRADE CENTER

cENTRo - sANTo nnonÉ-sp-ogo2o-160

Glass. Fiscal: 03.167.334

CPF / CNPJ: 14.379.830/0001-86

Telefone: 011 49021450

E-mail: LILITUCASR@GMAIL.COM

Data de fnício: 21l\gt2T11 Última Alteragão: 2910412019

Situaçäo: ATIVO

Dados da Atlvldade

Lançamento: 6 - PONTO DE CONTATO
3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LTCENçA tNtCtAL

Descriçäo: CNAE: 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
CNAE: 6209100 - SUPORTE TÉCNlCO, MANUTENçAO E OUTROS SERVIçOS EM TECNOLOGIA

BîlH?trî8f-"r ERV' Ços DE rRADU çÃo, r NTER'RETAçÃ. E sr M r LAR ES
CNAE: 8230001 - SERVIçOS DE ORGANIZnçÄO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSTçÖES E
FESTAS
CNAE: 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIçOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS
EMPRESAS NÄO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE: 8593700 - ENSINO DE IDIOMAS
CNAE: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Sóclos

LUIS FERNANÐOMAZZA

FICA RESSALVADO O DIREITO À PNCTCITUNA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, DE ATUALIZAR OS DADOS
coNSTANTES DO CADASTRO FtSCAL, APURADOS OU VERTFTCADOS A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM RELAçAO
AO PERÍODO DE VALIDADE DESTA CERTIDAO

SANTOANDRÉ, 07 DE JULHO DE2022

VÁLIDA PoR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS ,1O:¿Z:gg

ç-;!:r:1#¡

H

1t1 lmpresso em: 07 107 12022
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¡v¡l¡,¡¡srÉnlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERïDÃo pos¡TrvA coM EFErros DE NEGATTvA oe oÉe¡ros RELATrvos Aos rRrBUTos
FEDERAIS T À OíV¡OI ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
CNPJ: 14.379.830/0001 -86

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dfvida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuçäo fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçáo para fins de
certificaçåo da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidåo 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 1.751, de 2110t2014.
Emitida às 08:48:56 do dia2411212021 <hora e data de Brasflia>.
Válida ale 2210612022.
Código de controle da certidäo: 7A13.4C05.F084.63EF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidäo Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.379.830

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Såo Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dlvida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidäo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidäo no

Data e hora da emissão

Validade

38116441

0410812022 08:24:43

30 (TRINTA) dias, contados da emissão

Folha 1 de 1

(hora de Brasflia)

Certidäo emitida nos termos da Resoluçäo Conjunta SF-PGE no 2, de 9 de maio de 2013

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade no sítio
http ://www.d ividaativa.pge.sp.gov.br
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D( CERTIDAO No 1492604

sELO DE AUTENTICAçÃO: 70200000104coe26080859

PREFEITURA DE SANTO ANDRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDAO DE DÉB|TOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CMC

NORMAL0015.20.00206708.008 2020 20t10t2020 1.728,46 ACORDO

NORMAL0015.20.00206708.010 2020 2111212020 673,70 ACORDO

00'r 5.21 .00206708.003 2021 20t0412021 3.264,49 ACORDO NORMAL

103,05 ACORDO NORMAL00't 5.21 .00206708.002 2021 2210312021

1.147,06 ACORDO NORMAL0015.21 .00206708.005 2021 21t0612021

0015.21 .00206708.001 2021 2210212021 2,080,77 ACORDO NORMAL

NORMAL0015.21.00206708.004 2021 2010512021 9.572,27 ACORDO

ACORDO NORMAL0015.21.00206708.01 1 2021 20t12t2021 5.154,14

NORMAL0015.21.00206708.006 2021 20t0712021 840,45 ACORDO

ACORDO NORMAL001 5.21 .00206708.01 0 2021 2211112021 3.803,68

ACORDO NORMAL001s.21 .00206708.008 2021 2010912021 4.914,86

ACORDO NORMAL0015.21.00206708.009 2021 2011012021 4.830,78

ACORDO NORMAL0015.21 .00206708.007 2021 2010812021 1.258,49

8.242,27 ACORDO NORMAL0015.21 .00206708.012 2021 20t01t2022

4.361,92 ACORDO NORMAL0015.22.00206708.001 2022 2110212022

Total:

Total Geral:

77.700,46

77.700,46

cERTtFICA OUE O(S) DÉB|TO(S) ACTMA APONTADOS COMO ',ACORDO' CONSTA(M) O(S) SEGUINTE(S)TERMO(S) DE
ACORDO:

- 0618.00151268.2022, CELEBRADO EM 20 DE JUNHO DE2022, EM 60 PARCELAS, QUE ESTÁ SENDO PAGO
NORMALMENTE.

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SEI
APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDAO.

SANTO ANDRÉ, 04 DE AGOSTO DE2022

VÁLIDA PoR TRÊs MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS OA:ZZ:TO

212 lmpresso em: 041 0812022
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: L4.379,830/ooo1-86
Razão Social:t-uls FERNANDo MAzzA sERV DE TERRAPLENAGE

Endereço: RUA DoIS DE FEVEREIRo 27o BL 1 AP 204 / VILA GUIoMAR / SANTo
ANDRE/SP/09090-s02

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade: 2 8/ 07 /2022 a 26/ oB / 2022

Certif i ca ção N ú m e ro ¿ 202207 2803 17 27 8243 1 8 3 0

Informação obtida em 04/08/2022 08:25:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
Caixa:condicionada a verificação

www.caixa.gov.br
de autenticidade no site da

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1t1
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CERTID.ã,O NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO (MATRIZ E FTLIAIS)
CNP'J : ]-4.37 9 . 830/0001-86
Certidão n" : 8357542/zOzz
Expedição: 1-4/ 03/z0zz, às rr:4'7 :23
Validade IO/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que L. FERNÀNDo yrLzzL cuRsos E TRETNAMENTo (MATRrz E

FILrÀrS) , inscrito (a) no CNP,I sob o n" L4.37 9.830/0001-86, NÃo coNsTÀ
como inadimplente no Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emítida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescent,ados pelas Leis ns.o 72.440/20]-L e

13.46'7 /2017, e no ALo 01,/2022 da cc,rT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuit.amenLe.

TNFORMÀçÃO rUpOnTÀlrTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fusLiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, Por
disposição 1ega1, contiver força executiva.

¡',: i ii¿¡1:,',;i¡1¡1:,,,i.tì¡..i : r.,-Lt.ji., i.:,i. - jt;,t - i,r
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MAZZA FACILTTY

DECLARAçÃO UrurrrcROe

Ref.: Pregão Eletrônico No.: 7612022

A empresa L. FERNANDO MÁZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no

CNPJ/MF sob o no14,379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr. Luis

Fernando Mazza, portador da Carteira de ldentidade no 44.835.3174 SSP/SP, e inscrito no

CPF sob o no 229.781.188-81 , através de seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n." 8.666193, acrescido

pela Lei n." 9.854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não empregamos menores de l6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso

empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no

mesmo documento).

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

contratar com a Administração Pública.

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

licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Sr.

Luis FernandoMazza, portadorda Carteira de ldentidade no44.835.3174 SSP/SP, e inscrito

no CPF sob o no 229.781.188-81, cuja função/cargo é sócio administrador responsável pela

assinatura do Contrato.

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

função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

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

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau,

na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

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

este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail : mazzafacility@ gmail. com

Telefone: (l l) 49021 450

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração

junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornecidos.

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel: (11) 4902-1450

E-m ail : mazzaf acilily @gm ai l.com
CNPJ: 1 4.379.830/0001 -86
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MAZZA FACILITY

8) Nomeamos e constituímos o senho(a) Sr. Luis Femando Mazza, portador da Carteira

de ldentidade no 44.835.3174 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o no 229.781.188-81, para ser

o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.' 7612022

e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus

Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Santo André, 10 de Agosto de 2022

Legal
ANDO MAZZA

44.83s.317
229.78t.188-8r

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel: (11) 4902-1450

E-m ail : mazzaÍ acility @9m ail.com
CNPJ: 14.379.830/000'1 -86

\
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MAZZA F'ACILITY

DEcLARAçÃo oe ENQUADRAMENTo - ME/Epp

Ref.: Pregão Eletrônico No.: 7612022

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no

CNPJ/MF sob o no14,379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr, Luis

Fernando Mazza, portador da Carteira de ldentidade no 44.835.3174 SSP/SP, e inscrito no

CPF sob o no 229.781.188-81, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as

penas do artigo299 do Código Penal, que se enquadra na situação de, empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n' 123106, alterada pela Lei Complementar n' 147114, bem assim que

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo André, 10 de Agosto de 2022.

Legal
ANDO MAZZA

44.83s.317
229.78r.188-81

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel: (11) 4902-1450

E-m ai I ; mazaf acilily @gmai l.com
CNPJ: 1 4.379.830/0001 -86

\
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GoVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

sEcRETARtA DE DESENVoLVTMENTo rcoxÔtr¡lco
JUNTA coMERcrAL Do EsrADo oe sÃo pRut-o

JUCESP
cenroÃo especince
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cERTtFtcAMos euE AS tNFoRMAçOES ABAtxo CoNSTAM Dos DocuMENTos AReurvADos NESTA JUNTA coMERclAL E sAo vIGENTES

NA DATA DE suA EXPEDTçÃo.

AS tNFoRMAçÖes oo cAMpo "ourRos AReutvAMENros" sRo RELAToS Dos ELEMENToS CoNSTANTES DE ARQUIVAMENToS

sELEctoNADos pELo REoUERENTE E poDEM TER soFRtDo ALTERAÇÖEs PosrERtoREs.

sE HouvER AReutvAMENTos posrERtoREs, ESTA cenloÃo peRorRA suA vALIDADE

A AUTENT|oIDADE DEsrA cenloÃo r R exlsrÊructA DE ALTERAçÖES posrERtoRES, sE HouvER, pooeRRo sER coNSULTADAS No slrE
www.JUcESpoNLtNE.sp.Gov.BR, MEDtANTe o cóolco DE AUTENTtcTDADE tNFoRMADo Ao FTNAL Do DocuMENTo.

35',t27489478

EMPRESA

REGISTRO DATA OA coNSTITUIçÄo

2110912011

rNfcro oAs AïvrDADES

19109t201',!

PRAzo DE DURAÇÀo

TrPo JURlotco

evenrsÁnro 1rir.e.¡L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS

NOME COMERCIAL

NU[4ERO

100 SALA 705

COMPTEMENTO

I 4.379.830/0001 -86

c.N.P.J.

RUA DoNA eusR rlÁoueR
ENDEREÇO

MOEDA

R$

VALOR CAPITAL

400.000,00

AAIRRO

CENTRO SANTo RruoRÉ

MUNtclPto UF

SP 09020-160

CEP

OBJETO SOCIAL
pRESTAçÃo DE sERVtÇos DE cuRSos, TRETNAMENTo E ouALtFtcAçÖES pRoFtssroNAts voLTADos Ao cERENctAMENTo DE PESSoAS

E PRoDUÇÄo, TREINAMENTo, SUPoRTE E MANUTENçÃo EM INFoRMATICA E AUToMAçÃO, ENSINO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS E DA

LtNcuAcEM DE LTBRAS, oRGANTzAÇÃo DE PALESTRAS, coNcRESSos E FETRAS voLTADos A cAPActrAçAo PRoFtsstoNAl tNDtvtDUAL

E coLETtvA, sERVtços oe rRRouçÃo E TNTERPRETAçÃo excero rnnouçÃo JURAMENTADA poDENDo sER coNrRArADo PoR
pARTIcULARES E EMpRESAS púelrcRs E pRrvADAs, rNcLUSrvE coM ADMrNrsrnnçÃo À otsrÂNctRleAD) Dos REFER¡DoS sERVtços.

empnesÁruo

NÚMERo

270 BLOCO 1 APTO 204

COMPL€MENTO

RUA DOIS DE FEVEREIRO

ENDEREçO

UF

SP

CEP

09090-502

RG

448353179VILA GUIOMAR

BÂIRRO

sANTo n¡¡onÉ
MUNrclPto

CPF

229.781.188-81 en¡pResARlo
CÂRGO AUÀNTIDADE COTAS

NO¡,1E

LUIS FERNANDO MMZA

oeHol,ruN¡ç0Es ANTERToRES

LUIS FERNANDO MAZZA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

OUTROS AROUIVAMENTOS

DATA

2910412019

NÚMERo

21 1 .630/1 9-6

ALTERAçÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA L.FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS.

nlrennçÃo DA ATtvtDADE ecoNôn¡¡cR l oBJETo sodAL DA SEDE PARA PRESTAçAo oe sERVIços DE cuRsos,
TREINAMENTO E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO GERENCIAMENTO DE PESSOAS E

Pâgina 1 de 2
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TRETNAMENTO, SUPORTE e rrlRruUreruçÃo EM TNFORMATTCA E AUTOMAçÃO, ENSINO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS E DA

LTNGUAGEM DE LIBRAS, oRonrurznçÃo DE nALESTRAS, coNcRESSos E FETRAS voLTADos A cAPActrAçÃo
pRoFtsstoNAL TNDtvtDUAL E coLETrvA, sERvtços oe rRRouçÄo E TNTERpRETAçÃo EXcETo rnnouçno JURAMENTADA
poDENDo sER coNTRATADo poR eARTIoULARES E EMeRESAS púeLrcRs E pRrvADAS, tNcLUStvE coM ADMtNtsrnnçÄo A

orsrÂucrnlenD) Dos REFERtDoS sERVtços.

ENDEREço DA sEDE ALTERADo eARA RUA DoNA ELrsA rlÁeuen, 100, sALA 7os, cENTRo, sANTo nruoRÉ - sP, cEP 09020-

160.

úunuo DocuMENTo AReutvADo

OATA

29t04t2019

NUMERO

2',t1.630119-6

nlrennçÃo Do NoME EMeRESARIAL nARA L.FERNANDo MAzzA cuRsos E TREINAMENToS

nlrrnnçÃo DA ATtvtDADE ecoruôrrficn / oBJETo soctAL DA SEDE PARA PRESTAçÃo DE sERVtÇos DE cuRsos,
TRETNAMENTo E ouALtFrcAçOEs pRoFtsstoNAts voLTADos Ao cERENCtAMENTo DE PESSoAS E PRoDUçÃo,

TREINAMENTo, supoRTE e uRruureruçno EM TNFoRMATTcA E AUToMAçÃo, ENsrNo DE LrNcuAS ESTRANGETRAS E DA

LTNGUAGEM DE LIBRAS, oRGANTzAçAo DE eALESTRAS, coNGRESSoS E FEtRAS voLTADos R cneRctrnçÃo
pRoFtsstoNAl tNDtvtDUAL E coLETtvA, sERVrços DE TRADUÇÃo E TNTERPRETAçÃo EXcETo rnnouçÃo JURAMENTADA
poDENDo sER coNTRATADo poR pARTtcuLAREs E EMpRESAs púaLlcRs E pRtvADAS, tNcLUStvE coM ADMtNISTRAÇÃo À

DISTANCIA(EAD) DoS REFERIDoS SERVIçOS.

ENDEREço DA sEDE ALTERADo eARA RUA DoNA ELtsA rúeuen, 1oo, sALA 7os, cENTRo, sANTo nNonÉ - sP, cEP 09020-

r60.

FtM DAS rruronvnçÖes pARA NtRE: 9s127489478

DATA DA úttttr¡R RruRuznçÃo DA BASE DE DADos: 13t10t2020

JUCES,P ssuxmr däfüil"
Cerlldão Especffiæ. Documento c6rl¡tì€do por GISELA SIMIEMA CESCHIN, S€cretária Geral då Juc€sp. A Junta

Com€rcial do EBtado ds Såo Paulo, garanle s autênticidads doste docum€nto quando visual¡zado direlamsnt€ no portal

M.juc€sponline.sp,gov.br sob o número d€ autsntic¡dado 141433222, quarlâ-fs¡ra, 14 de oulubÍo de 2020 à8 11:31:36.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Pâgina2 de 2
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MAZZA FACILITY

DEcLARAçÃo nerrRE Aos ATEsrADos

Ref.: Pregão Eletrônico No.: 7612022

A empresa L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, inscrita no

CNPJ/MF sob o no14.379.830/0001-86, por intermédio de seu representante legal, Sr, Luis

Fernando Mazza, portador da Carteira de ldentidade no 44.835.3174 SSP/SP, e inscrito no

CPF sob ono 229.781.188-81, DECLARA que enviamos os atestados em atendimento as

súmulas 24 do TCE/SP e263 do TCU, além de diversos outros entendimentos estabelecidos

(Acórdão 55312016-Plenário-TCU, Acórdão 1.14012005-Plenário-TCU, Acórdão 1.21412013

- Plenário-TCU, Acórdão 744/2015 -2 Cãmara)

"Deve-se considerar que interessa à Administração certificar-se de que

a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os

compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais e que comprovem aptidão

para gestão de mão de obra, ao invés da comprovação da boa execução de

serviços idênticos".

Santo André, 10 de Agosto de 2022

Legal
ANDO MAZZA

44.835.317
229.781.1 88-81

Rua Elisa Flaquer, 100 - sala 705 - Centro - Santo André/SP - CEP: 09020-160
Tel: (1 1) 4902-1450

E-m ai I : m azzaf acilily @gmail.com
CNPJ: 1 4.379.830/0001 -86

\
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JUSTIçA DO TRABALHO

TRTBUNAL REGIoNAL Do TRABALHo ol zg¡ R¡e lÃo (rut)
Coordenadoria de Comunicação Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de prova onde convier, que a empresa L. FERNANDOMAZZA CURSOS E

TREINAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 14.739.830/0001-86, com sede na Rua Elisa

Flaquer, ne 100, sala 705, bairro Centro, em Santo André/SP, CEP 09.020-160, executou

serivçoprestou e presta, através de locação de mão-de-obra os serviços abaixo discriminados:

Cotação de Preço / Dispensa de Licitação nez 7312O20

Período: outubro de 2O2O

Serviços executados: prestação de serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) no formato de vídeo com interprete humano das páginas de Apresentação, Carta de Serviço ao

Cidadão e Ouvidoria do portal do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (www.trt23.jus.br)

Declaramos que até o momento a empresa contratada não tem nada em nossos arquivos que

possa desaboná-la.

Cuiabá-MT, 01s de dezembro de 2.020

LEANDRO Asstnado de forme dtgttat

EDUARDO WICK pof LEANDRoEDUARDo
WICK GOMES:30823'1430

GOMES:30823 1 43 oados: zouo.r z.or

O 13i44i44-04'OO'

Leandro Eduardo Wick Gomes
Fiscal do Contrato

Coordenador de Comunicação Social

Matrfcula: 308.23.1430
(65) 3648-4169 (com Whatsapp)

leandrogomes@trt23.jus. br

¡ì
Ruâ Engenhe¡ro Edgard Prado Arze, 191 | Centro Polltico e Admin¡strativo I Cu¡abá/MT I CEP: 78049-935

Telefone:(65) 3648-4100

TRT.æA REOIAO
Môt0 CÞ$o
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cor¿sElHo REGIONAL DE ADJrHSrnaçÃo oe HINAS GEnAls

ÀTN,ST^DO DF: C,IPACIDADE TÉCN I(:iI

o Consclho tlegionll dc Adnrinistrivção dc Ìvliuas Üernis/CRA'N'tG inscrits rto CNI'J sob o

n" ló.863.ó64/0001 - 14. localiz¡da enr ¿\v. 0lcgário Mociel. no l3il. llnino dc l,Our<lcs' liclo

lloriz¡ntc*MCotcsrap¿ìraÙsdcvidoslìnsquctctnprcs¿tl-.l..umandoMazz¡('ursose
lrcina¡ncnros. inscriru no cÑpl n" 14.379,810i0001'86. situ¡da n Ilua D,na t:ilisa l"loqtrcr' rr"

100. sal¡ 705 - Ce¡nru - Snnro At¡dré¡Sl'' I'oi contrauda para ministnrr cutsos pruscnciais dc

llNt. - prug,rcnruçi.lo Ncurolirrguística. Itcdnção olìcinl, Mapcarncnlo dc l¡rcì(c'ssos c

Excelðncio no Atcndimerìto pi,o"or'iu,t.innn¡os ¿o Clt/\-¡vlc coñformc <lcscritr¡ o scguir':

l)¡do¡ tlo Conlrato;
Prcgão lilctnlnico no 03/20 I I
Contrtto n' 021i2019

Vi gêucia do contrato: de 17 107 l2ll9 n I 6/l I 20 I 9

tTl")M l:

AT,ESTAMOS que os serviços

æìþ¡irUr¡os Prcÿislos no Edit¡l

de de

de

60

fornm prutados no período cslipulado e¡n conllon¡tidadr" conr rll

Eletrônico no 03/20t9. instru¡ncnlo que originou o

dc20l9.

Aß,uilnr Filho - CRA'MG I1,260/D
Regioiral dc Adminisraçào de Min¡s Gerais

N"'l'otnl do pnrlicip{nlcs

60

,':i i

CoNSELHO RÉdOtlAL OE ADtlll{lslR^çÅo DE tlll{As gERAlS

¿- ï. ",', 
Htt81 r' lùtÿ ¡lldr'Jr l o'4',''ic:"r'r'.¡ rrf É/Ì i:l'¡"';': i "i

¡.*y,i;16q.¡¡¡ r,',.r Jr,.:irj ìrù'i|Jy 1ÿ

N'
Turmas

Carga
hor6ri¡/lur.mu

Cur¡o

026 horâs

p¡rtic¡pontesN'N"
Turmus

Caryu
horÁridturnln

Guno

0:horos

N"
Tr¡rmss

Crrgo
horári¡/lu¡me

Curso

02

N'Tot¡l de
psrt¡clp¡nfcÍ

N'
Turm¡¡

Car¡r
hor¡[rln/runn¡

02I 6 horas- Progrûmûçðo
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ffiHdHE
FUNDAÇAo PARA o DESENVoLV|MENTo
cre¡¡rlËrco E TEcNoLóGrco EM sAüDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos nos exatos termos, para fins de comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA,

que a empresa e L. FERNANDO MPZZA CURSOS E TREINAMENTO, com sede na Rua a

Dona Elisa Flaquer, no 100, sala 705, bairro Centro, CEP 09.020-160, Município de Santo

André, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 14.379.830/0001-86, prestou de

forma satisfatória o serviço de Realizaçäo de Seminário de Emergências Clínicas para médicos

de família, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e

responsabilidade em relação ao serviço executado.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021

LUISA CRISTINA COUTO DA SILVA
Gerente de Logística

Fiotec

Fundaçåo para o Desenvolvlmento Clentlflco e Tecnológlco em Saride (Flotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Telefone: (2'l) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@f¡otec.fiocruz.br - www.f¡otec.f¡ocruz.br

7/7
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Data da AcãoSituacão da AssinaturaNome
01l1Ol2O21 10:51:04AssinadoLuisa Cristina Couto da Silva

Documento assinado eletronicamente

rrl'., Assinador de
Documentos

D¡sitally s¡gnsd by FIOTEC
FUNOACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
E TECNOLOGICO EM SA
Dâtê: 2021.10.01 10:51:04 -03:00
R6ason: Docum8nto asslnado P€lo
assinador de docum€ntos da
Fiotec.
Location: Rio ds Jan€lro

Cód. Documento: 1jcB06RQ4j5+oM32HeBFoqclzzcoiSJU6+HlD0+K3bEqtgpzBjjTlMyfVPUMtB93

http://servlcos.flotec.org.br/Asslnador/Validacao.aspx?d=1JcB06RQ4j5+oM32HeBFoqclzzcolSJU6+HlD0+K3bEqtgpzBjiTlMyfvPUMtB93
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CONSELHO REGIONAL
DE FARHÁCIA
DCr t.SÌACIO ûÉ 5Äô tÀtfto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA. N" 011/2021

DECLARAMOS a quem possa interessar, que a empresa L.FERNAND0 MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME inscrita no CNPJ

sob no 14.379.830/0001-86, com a Rua Dona Elisa Fláquer, 100, Sala 705, CEP 09020-160, Santo André - SP, forneceu ao CONSELHO

REGIONAL DE FARMÁC|A DO ESTADO DE SAO PAULO (CRF.SP), autarquiafederalinscrita no CNPJ sob o n0 60.975.075/0001-10, com

sede na Rua Capote Valente, 487, Jardim América, CEP 05409-001, São Paulo - SP, o serviço abaixo descrito:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 059/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N': 0047/2020

QBJETO: Curso de Formação de Brigadistas e Treinamento em CIPA baseado na norma NR5 para o Conselho Regional de Farmácia do

Estado de São Paulo - CRF-SP

ORDEM DE SERVIçO N": 05.0004/2021

DESCRIçAO DO SERVIÇO:

VALOR

UNFÁR¡O

VALOR

TOTAL
ITEM QTDE DESCRTçÃo

R$ 2.130,00R$ 710,0001 03

CURSO ANUAL DE FORMACAO DE BRIGADISTAS

Curso de formação de brigadista com ênfase na NR23 sobre proteçáo

contra incêndio, realizado na sede do Conselho Regional de Farmácia do

Estado de São Paulo, para 99 pessoas, dividido em três turmas de 33

alunos cada.

No mínimo 3 horas por turma, distribuida em parte teórica e prática da NR-

23, sendo a aula prática de no minimo t hora no modelo presencial:

lntrodução à prevenção e combate a incêndio;

Fogo, temperaturas e propagação;

Combustão de produlos;

Classifìcação e classes de incêndios;

Métodos de extinção do fogo;

Agentes extintores;

Uso dos extintores;

NBR 12962;

Sistema hidráulico preventivo;

Causa e prevenção de incêndios;

Abandono de área;

lnstruções gerais em caso de incêndios;

Aspectos legais, deveres e obrigações;

Primeiros socorros.
Reconhecer as classes de incêndio;

Aplicar os métodos de extinção;

Aplicar os agentes extintores;

Ooerar os eouioamentos de combate a incêndio

RUA CAPOTE VALENTE,487 . JARDIM AMÉRICA

CEP 05409-001 . SÄO PAULO . SP

TEL: (11) 3067-1450. FAX: (11) 3064-8973 www.crfsp.org.br

Ø4Página 1 de 2
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Dessa forma, atestamos que o serviço acima destacado foi realizado com padrões técnico de qualidade, tendo a referida empresa cumprido

pontualmente os compromissos assumidos e todas as condiçoes previstas no edital e ordem de serviç0, não havendo nada que a desabone da

participação em processos de contratação ou licitatórios com a Adminishaçã0.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que se produzam todos os fins de direito,

São Paulo, 18 de agosto de 2021

Assinado eletronicamente

Ellzabeth Adanlya
Coordenadora do Departamento de Licitações e Contratos

RUA CAPOTE VALENTE,487 . JARDIM AMÉRICA

cEP 05409-001 . SÃO PAULO. SP

TEL: (11) 3067-1450. FAX: (11) 3064-8973

Ð

Página 2 de 2

www.crfsp.org,br
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üutêntique
Autenticaç¿ão eletrônica 3/3

Data e horários em GMT -03:00 Brasllia
ÚltÍrna atualizaçáo em 1 I ago 2021 às I 0:01 :06

ldentificação: #txlde40ebd 1 74 c4ad1 <17 a94a(>4cf1 543c4309tÌ0a0 1 e53a0fef

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Elizabeth Adaniya
Conselho Regional de Farmacia de Sã...

Signatário

HISTóRICO

18 ago 2021

09:51:24

1 I ago 2021

09:57:33

1 I ago 2021

09:59:38

Alexandre Augusto Maia criou este cJocumenlo. (Enrpresa: Conselho Regional de Farnracia de Säo Paulo,

CNPJ: 60.975.075/0001-10, E mail: alexanclre.maia@crfsp.org.br, CPI-: 166.518.448-57)

Eflzabeth Adaniya (Empresa: Conse/ho Regional de llarn¡acia de São Paulo, E mail:

elizabeth.adaniya@crfsp.org.br, CPI::186.108.598-27) visualizou este doculnento por meio do lP

200.229.234.2localizado enr Sã<¡ Paulo - Sao Paulo - Brazil.

Elizabeth Adaniya (Entpresa: Oonse/h<¡ Regional de Farmacia de São Paulo, E mail:

elizabeth.adaniya(dcrfsp.org.hr, CPF: 186.108,598-27) assinou esle cloculrtenlo por meio <fo lP

200.229.234.2localizacjo em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.

.,i

^

Escatreie a imageln para verificar a autenticidacle do clocumento

Hash SHA256 clo PDF original #89b96ed46b648cl1 1 cOcl681'l b732}037'Í002-5ceee25555e2e213bba6fcafd9442
https://valicJa.aelcclde40el¡cl1 7 4c4ad1 d7a94a64cf1 543c430980a01 e53a0fef ffi
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Serrrtai'ia Murticipal de lidtrcac'Ìc

5e cre taria ÂCjr.rntn d¿ Qlraliflcac;ir: ProfissionEl

TE NIC

A Sìe cretat"ia Adjunta cJe Qualificaçäo Ërrofíssional por meio da Prefeilura fÅunicipal de

lviacai $ob o CNPJ:29.115.474t0C01-60 com su¿t $ede - Avenida Presicjenle Sodrd;,

Si)4 - Paço Municipai - Centro - Macaó/HJ - CEP 27.913-C80, contratoLr os $ervico$, fc;'nr,lcicJt:

pola ompresa t. FERNANDO \AAZZA CUfiSOS Ë TREINAMENTO sot¡ o ÜNPJ

1 4^379.t30/0001-86 devicl¿¡mc¿nte sedìada da Hua Elisa Flaquer, 100 ,- Conj. 7fl5 - Ceniro *
Santo ¡\nciré 1SF, afim de capacitar nos$os alunos.

li*ns cr:n'lratados:

TESCRTÇÁO COMPLËTA DO SERVTÇO OTD PËNIÕDO

'l Cursc Profissionalizante * Caideireiro Induslrial 240
Novembro i Dezembr0

2t2ö

í:l Crtsc Pi'oiissicnalizante -" FIetr¡cista Predíal
Novembro i Derombro

20?0

3 Curss Piofi*:sionalizants - l'{onlern cle áre¡r
Nove¡rrbro,i Dr¡zsrnbrü

Curso Profissionalizante * Mccânico lv,lanutenção 200

4Q
2024

Novr,¡mhrro,i f)ezern!:ro
2020

Cr:¡'so Froíissionillizante * Nll10 - Segurança em

$
trlþ

4

l-

lns,liìlflcoe$ e; Sorvi e ËletricidaCe

Crrrso irrofìssionali:¿ante NR 18 - Montador de
Ai'lcJaínres

Cursa Pro - Nf:ì 33 - Tral¡alho om

Novembro i Dezeml¡ro
2n20

Novemhro i Ðozembro
2020

Novembro I Dezenrþro
20?0

Novenlþro / Dezernbro
?"a20

300
Novembro / Dczembrcr

20?o

Mecaé, 30 de de¿embro de ?020

O

Ccnfinado
Crrrscr Prr¡fìssionalizar¡te - NH 35 - Trabalho enlt ",

Curs.;ç Profissionalizente * Pintor lndustrial -
Trinch¿

i) Cursc Profíssiorrallzanle -- Soldador lndustrial -
Ëlr¡lrod<¡ f:ìÉvo$ticiü TIG N4lG e MAG

Secretilri;l AcJ

loe
200

'',, l

0tr¡l

ificaçf; o Prcrf ission¡¡l

CH

50

120 100

100

19840
Novenrl¡ro / Dezembio

2020

16 200

08 200

CU

5û
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desbvrocfatizaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nz 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, Qüe a

situação do fornecedor no rnomento ê a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:

Razão Social:

Â Nome Fantasia:

11.s99.031/0001-27 DUNS@: 895s37s71

NEOMA.R MENDES ***.219.479-**

ÂRT MUSIC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data deVencimento do Cadastro: 07/ll/2022
NaturezaJurídica: EMPRES^ARIQ (INDIVIDU.AL)
MEI Sim

Micro EmpresaPorte da Empresa:

Oço^¡¡ênc"iaç g Impgdimçntoq
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Forncccdor possui alguma pcndência no Nlvcl dc Cadastramcnto indicado. Vcrifiquc mais informações sobre pcndências

nas funcionelidadcs de consulta'

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/01/2023

FGTS Validade: 15/08/2022

Trabalhista (http://www.tst.jus.brlcertideo) Validade: 22/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal

Receita EstaduaÿDistrital Validade: l7/tl/2022
Receita Municipal Validade: 19/09/2022

Emitido em: Ll/08/2022 09:01

CPF:067.17s.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLMEIRA MAINARDI
Ass:

lde I
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EDITAL nn pnnc.Ã e N' 07 612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 12212022

MODALIDADE : PREG¿O ¡IETNÔMCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM
OBJETO: contratação de empresa para ministrar oficinas no Centro de Convivência da

Assistência Social

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa NEOMAR MENDES 05421947912 CNPJ no I 1.599,031/0001-27, com sede na Rua Emilio
Magno Glatt, neste ato representada por NEOMAR MENDES, administradol', RG 9.115.536'2, CPF

054,219.479-12, Rua Emilio Magno Glatt, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Matmeleiro, em

estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletr'ônico n" 07612022, conforme abaixo

discriminado:

Valor total: RS 35.000,00 (trinta e clnto mll reals)

Validade proposta: 60 (sessenta) Dias co¡ridos, contados da data da abertura da sessão pública.

O prazo de vigênoia da Ata de Registro de Preços será pelo período de l2 (doze) meses, contados da data

de sua assinatura.

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a
vencedora do certame.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeleiro-PR, l0 deAgosto de2022

NEOMARMENDES
CPF: 054.219.479-12

Administrador'

ARTMUSIC

ÇNEOMAR MENDES O542IO47E'2

@r:rrro r

NEOMAR MENDES 0542t947912 - CNPJ - ll'599.03t1000t'27
8A R EMILIO MACNO GLAT, N'555 . SALA 03, ANEXO ACADEMIA CIA DO CORPO

Valor unit Valor TotalItem Otde. Unid. Descricão

70,00 35.000,00Hora/

,Aula

Serviço de profissional especializado para

ministrar aulas de música com Aculele,
para crianças e adultos, conforme projetos

do Departamento de Educação e Cultura, o

profissional deverá fornecer no mínimo 6

instrumentos para os alunos utilizar durante

as aulas.

20

I

500
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TRIBUNAL DË (ONTAS DA UIUIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à:azdo social da Pessoa Jurídica é extralda do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: ll/08/2022 09:01:10

Info da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Social: NEOMÄR MENDES 05421947912
: 11.599.03110001-27

acessar a certidão no do

Gestor:TCU
Licitantes Inidôneos
da consulta: Nada Consta

: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Gestor: CNJ

cliacessar a certidão dono

da consulta: Nada Consta
e Inelegibilidade

: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

da consulta: Nada Consta

clara acessar a certidão dono

Gestor: Portal da Transparência

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão dono

Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços priblicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de2}l4,Lei no 13.460,de 26 de junho de20l7,Lei no t3.726, de 8 de outubro de 2018,
peoreto no 8.638 de 15, de janeiro dc 2016.

al

f'ì
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Certificado da Gondiçäo de
Microem preendedor Individ ual

Empresário(a)

Nome Clvll

NEOMAR MENDES

CPF

054.219.479-12

CNPJ

1 1.599.031/0001-27

Nome Empresarlal

NEOMAR MEN DES 05421947 912

Nome Fantasla

ART MUSIC

Gapltalsoclal'i' 
: ¡ ' '

10.000,00

Sltuação Gadastral Vigente

ATIVA

Data de Abertura

2410212010

Data da Situaçäo Gadastral

2410212010

Endereço Comercial

CEP

8561 5-000

Balrro

CENTRO

Logradouro

8A RUA EMILIO MAGNO GLAT

Munfcipio

MARMELEIRO

Número Complemento

SALA 03, ANEXO
ACADEMIA CIA DO
CORPO

555

UF

PR

Situação Atual

Enquadrado na condiÇäö de MEI

Perfodos de Enquadramento como MEI

Perfodo Inlcio
10 perfodo 2410212010

Flm

Atividades

Forma de Atuaçäo

Estabelecimento fixo

Ocupaçåo Principal

lnstruto(a) de música, independente

Atlvldade Prlnclpal (CNAE)

8592-9/03 - Ensino de música

Ocupaçöes Secundárias
lnstrutor(a) de cursos preparatór¡os,

independente

Reparador(a) de instrumentos musicais,
independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

9529-1/99 - Reparaçäo e manutençäo de outros objetos e
equipamentos pessoais e domésticos nåo especificados
anteriormente

lnstrutor(a) de cursos gerenciais, independente 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Proprietário(a) de carro de som para fins 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade nåo especificadas
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publicitários, independente
lnstruto(a) de artes cênicas, independente

lnstruto(a) de informática, independente

Professo(a) particular, independente

Técnico(a) de sonorização e de iluminaçäo
independente
lnstruto(a) de idiomas, independente
Comerclante independente de produtos de
limpeza
Comerciante independente de instrumentos
musicais e acessórios
Locador(a) de instrumentos musicais,
independente

Promotor(a) de eventos, independente

lnstruto(a) de arte e cultura em geral,
independente

anteriormente
8592-9102 - Ensino de artes cênicas, exceto dança

8599-6/03 - Treinamento em informática

8599-6/99 - Outras atividades de ensino nåo especificadas
anteriormente

9001-9/06 - Atividades de sonorizaçåo e de iluminação

8593-7/00 - Ensino de idiomas

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

4756-3100 - Comércio varejista especializado de instrumentos
musicais e acessórios
7729-2102- Aluguel de móveis, utensllios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal; instrumentos musicais
8230-0/01 - Serviços de organizaçäo de feiras, congressos,
exposiçóes e festas

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura näo especificado anteriormente
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de

Funcionamento

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

Municfpio para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,

ambientais, tributários, de segurança prlblica, uso e ocupaçäo do solo, atividades domiciliares e restriçöes ao uso de

espaços ptiblicos; autorizo a realização de inspeçäo e fiscalizaçäo no local de exercfcio das atividades pera fins de

verifiéação da observåncia dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o näo atendimento

dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municfpio poderäo acarretar o cancelamento deste Termo

de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaraçäo prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa,

Este Certi¡cado comprova as inscriçöes, alvará, llcenças e a situaçäo de enquadram€nto do empresárlo na condlçåo de Mlcro€mpreendedor lndlvldual. A

suaaceltaçåoestácondlclonadaàveriflcaçåodesuaaUtentlcldad€nalntern6t,noendere9o:.
Cerilficado emlildo com base na Resoluçåo no sg, de 12 de agosto de 2020, do Comltå para Gestäo da Rede Naclonal para a Slmplificaçåo do Reglstro ê da

Legallzaçåo de Empresas e Negócios - CGSIM.

RfeHçÄO: qualquer rasura ou emenda lnvalidará este documento.



TRIBUNAL DE JUSI-IÇA DO ESTADO DO PARANA

$ecretaria clo OfÍcio Distril:uicJor e Anexos de MARMËLEIRO

ÇËRTIDÃ6 DE DISTRIBUIÇAO * FINS GERAIS - ctVElS - ËSPEc[FlcA'NËGATIVA

Ceúificn cìue rev6ndo os livros,-slstomil$ e arguivos rje cllstrihtriçäo CIVEIS'.ESPËCIFICAMENTE: 
pALÊNCIA'

cONCORDATA, Rt¡CtJpERAçÃo JUÞlclAL, nucuËäriÃiXo"ç-i'rnn'luol.lA'-' clesta Socretaria' verifiquei

Nl\O CON$TAH nenlrurn registro contriä:

NEOMAR MËNDES 0b421947912

CNPJ:'l 1.599'031/0001 -27

Local cla Sede: Marmeloir<¡ - PR

C)riontaçritls:

ñ{ìt!¡ corlid¿1o NÃCl APONl'A ordlnârlårrìCilte os processos enl clt¡Ê r¡ possoacujorlofile pesOttlsnclo 0gttra cottto AUtO(ã)'

$ìito åpo.tâclos 06 feitos ern tranlitâção onclastr'arlcls.rro !ìr*ielå'tntoinu¡tlzado iofcrenttr à côrrr¿rrr::a rle MARMEI"EIt{c¡

Não exrslo quârquer .ou"raä'.urïu3rc¡uer ,rr,rrra rr"", uä'iiä.ior-,iä'lììutiii'rrr¿in pritrlica r:rtt cþrlì a Rocêltä Foderirl c¡u<:

vr¿rrficruo a kjenticracro do NoMË/RAZAÖ socrAt- 
"n'n 

o ðpîiðñpJ.-n iontereni¡,, (ros dÐcr.s pessoais f.rfìecid.$ p6lo

ffiäì1.-;,i, fõ' tîsponsabiliàs¿s ext,trslva do dc$tlnat¿lr¡Ô dä Dortld¡lo'

Àcertidôoemn()fnor'lepoosoajurlrJicåconsldBrâ09|]rooess()srefsronlesàtnolrlz.tlàsfiliais'
con$iderír-$6 NESAIIVA a csitirjäo que aponta ,out"nt"'üð'nãniniu. n*r,', qualificados' nos lerrrìos do ,il' Bo' $2o d?r

iîìi:':'ilÈ Î)-"i.1åtÍÍ3'i3;na sornenre 9..,"qþr,o 
dt,:l1l9.'.11ã3;Liî"d^11i,:?*plËïH'¿'rors cb procedrmonto' rJeve-se

dtri'ir arè a Secrorari¿¡ p"..u nntã'iol ¿irtituuî,lo e solicitat irää-cþ.]RTinÁr: or oBJElo E FÉ'

¡\ Buscs rJ* MICROFTMPRËENDEDOI{ INDIVI¡LJAL 
" 

EMPR;-!ÁRìO iÑpMnUnU atrrange tarrìbérn a pessoa fislca

MARMËLçlRO,27 cle Julho da2022

ttouglas Ë,duardo Barbieri $copol

Di$tribuidor

Prlç,ìn¡r 'l do 1

Áìt)p-fiìißtorna do Dlstt¡buidor do Parallâ Lf af o de orrrlesilo:27 tA7 DO?-2 17 rl4
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ffi
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADASTRo NActoNAL DA PESSoA ¡unfolce

NEOMAR MENDES 06121917912

PORTE

ME

213.5 - Empresårlo (lndlvldual)

LOGRAOOURO

8A R EMILIO MAGNO GLAT
NUMERO

555
COMPLEMENTO

SALA 03, ANEXO ACADEMIA CIA DO
CORPO

CEP

85.815-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO MARMELEIRO

ENDEREçO ELETRÔNICO

NEOMARMENDESSHOW@GMA¡L.COM
TELEFONE

(46) er06.3877

24102120'10

DATA DA SITUAçÄO ESPECIAL

DATA DE ABERTURA

2410212010
NTJMERO DE TNSCRIçÄO

11.599,031r0001 -27
MATRIZ

coMpRovANTE DE ¡nscn¡çÃo e oe strunçÃo
CADASTRAL

ART MUSIC
DO ESTABELECIMENTO (NOME

85.92-9-03 - Enslno de múslca

E

90.0'l-9-06 - Atlvldadee de sonorlzação e de llumlnação
95.29-1.99. Reparagão e manutençåo de outros obJetos e equlpamentos pessoals e doméetlcoe não especlflcados
anterlormento
77.29-2-02 - Aluguel de móvels, utensfllos e aparethos de uso domóstlco e pessoal; lnstrumentos muslcals
73.19-0-99 - Outra¡ atlvldades de publlcldade näo especlflcadae anterlormente
85.93'7-00 - Enslno de ldlomas
85,92-9-99 - Enslno de arte e cultu¡a não especlflcado anteÌlomente
85.92-9-02 - Enslno de artes cðnlcas, exceto dança
47.56-3-00 - Comérclo vareJlsta especlallzado do lnstrumentos muslcals e acessórlos
82.30-0-01 - Servlços de organlzação de felras, congressos, erposlções e festas
85.99-6-99 - Outras atlvldades de enslno não especlflcadas anterlormente
85.99-6-05 - CulEos preparatórlos para concurEos
85.99-5-04 - Trelnamento em desenvolvlmento proflsslonal e gerenclal
85.99-6-03 - Trelnamento em lnfo¡mátlca
47.89-0-05 - Comórclo vareJlsta de produtos saneantos domlssanltárlos

UF

PR

ATIVA

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB n0 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2022 às 14':49:47 (data e hora de Brasflia). Página: 1/l
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2910412021 Empresa Fácll Paraná

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARMELËIRO

DIVISÃO MUNICIPAL DE

CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

ËrrnpresuÐPticil
sËË#

ALVARÁ nE LICENÇA E LOCALTZAÇnO
Númeror 2512-0

Nome Fantasia:

Razão Social: NEOMAR MENDES 05421947912

GNPJ: I 1.599.031 /0001 -27

lnscrição Municipal:

Atividade Princlpal: 8592-9/03 - Ensino de música (Näo informado se exerce no endereço)

Atlvldade(s) Secundárla(s): 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura nåo especificado anteriormente (Nåo

informado se exerce no endereço), 9529-1/99 - Reparaçåo e manutençåo de outros objetos e

equipamentos pessoais e domésticos nåo especificados anteriormente (Näo informado se exerce no

endereço), 9001-9/02 - Produçäo musical (Nåo informado se exerce no endereço), 9329-8/99 - Outras
atividades de recreaçå o e lazer näo especificadas anteriormente (Nåo informado se exerce no endereço),
9OO1-9/06 - Atividades de sonorizaçäo e de iluminaçåo (Nåo informado se exerce no endereço), 7319-0/99
- Outras atividades de publicidade nåo especificadas anteriormente (Näo informado se exerce no

endereço), 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Nåo
informado se exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
(Nåo informado se exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organizaçåo de feiras, congressos,
exposiçöes e festas (Näo informado se exerce no endereço'),7729-2102 - Aluguel de móveis, utensflios e

aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Nåo informado se exerce no endereço),
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos (Nåo informado se exerce no endereço), 8599-6/04 -
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Nåo informado se exerce no endereço), 8592-
9/02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança (Nåo informado se exerce no endereço)

Municfpio: Marmeleiro Endereço: 8A RUA EMILIO MAGNO GLAI 555, CENTRO

GEP:85615000

Local e data: Marmeleiro, quarta, 22 de agosto de 2018

ANA PAULA RHODEN
Divisäo Municipal de Cadastro e Tributaçåo

Observação

Código de AutentÌcidade: I SSDSUFgF

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANA PAULA RHODEN''

Esse documento deverá permanecer exposto em localvisivel no estabelecímento empresarial

https:/fu ww.empresafacll.pr. gov.br/s/autenllcid ad e 112
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https://www.empresafacll, pr, gov.br/s/aulenticldado 212
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rvr¡nrstÉn¡o DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

cERTIDÃo NEGATIVA DE DÉB¡ToS RELATIVoS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À D¡UDA
ATIVA DA UN¡ÃO

Nome: NEOMAR MENDES 05421947912
GNPJ: I 1.599.031/0001-27

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 inscriçöes em Dfvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

todos os órgåos e fundos prlblicos da administraçåo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do

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

nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do arl. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bp ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.

Emitida às 14:48:52 do dia 2010712022 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 1610112023.
Código de controle da certidåo: DF42.3351.CC18.4589
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

'þ ¡"'
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dfvida Ativa Estadual

No 027321847-71

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 11.599.031/0001'27

Nome: NEOMARMENDES
Estabelecimento sem registro no Gadastro de Gontribuintes do IGMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Prfblica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda näo

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

Eslado da Fazenda, constatamos näo existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

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

natureza tributária e nåo tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçöes tributárias acessórias'

Vál ida até'17 I 1 1 12022 - F o¡neci mento G ratu ito

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr. gov. br

Páglna 1 de 1

Enll¡do vla lnlemel P(rbllca e0n72022 14:48:30)
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$üt ESTADO PARANÁ

PREFE¡TURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR

SEGRETARTA MUN¡CIPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS
C.N.P.J: 76.205.665/0001 -01

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉB¡TOS 1235912022

Contribuinte

Finalidade

Nome/Razäo: 79740 - NEOMAR MENDES 05421947912

CNPJ/CPF: 11.599.031/0001'27

Endereço: Rua EMILIO MAGNO GLATT, 555

Complemento: SALA 03 - ANEXO ACADEMIA CIA DO CORPO

Bairro: OENïRö 
('r -' ' Cidade: Marmeleiro - PR

F¡SCAL

DATA DE VALIDADEDATA DE r¡¡¡ssÃo

191091202220t0712022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,

de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O qyg,.em nome de

NEOMAR MENDES 05421947912 alé a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos

municipais I r -

Marmeleiro - PR, 20 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DtvrsÄo DE oADASTRO E TRIBÚTAçAO

IPM Sl8toma¡ Llda
At8ndâ.Nêt - WGT v:201 3.01

WGT2I I 2O,I -OOG'XYNNPZKHDMNAEA-6 201071202214:38:32
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Voltar lmprímir

ffi
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF'

Inscrição: 11.599,0s1/oooL'27
Razão Social:rueoNAR MENDES

Endereço: R GETULIo VARGAS 489 / cENTRo / RENASCENCA / PR / 85610-000

A Caixa Econômlca Federal, no uso da atrlbuição que lhe confere o Art.
7, da Lel 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a

empresa aclma ldentlficada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantla do Tempo de Servlco - FGTS.

O presente Certlflcado não servlrá de prova contra cobrança de
qualsquer débltos referentes a contribulções e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrlgações com o FGTS.

Validade: 1 7 | 07 / 2022 a LS | 08 | 2022

Certif icação N ú mero : 202207 L7 0 LO7 47 5006 1 0 0 2

Informação obtida em 29/07/2022 14:01:03

A utlllzação deste Certificado para os flns prevlstos em Lel esta
condlclonada a veriflcação de autentlcldade no slte da Caixa:
www.caixa.gov.br
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POÐIIR TILTDIC]ÄRIC)
.Ïusj'Ïl;Ç.4 DO'ilRAHA1',H0

CERTIDÃO NEG.ATIVA DE DÉBITOS TRABAI.HISTAS

Nome: NEOMAR MENDES 054279479t2 (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,I: l-L. 599. 03L/ o0ot-27
Certídão n" : 23046992/2022
Expedição: 20/07 /2022, às I7 22224L
Validade z L6/OL/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que NEoMAR MENDES 054219479L2 (MÀTRIZ E FIIrrÀIS),
inscrito(a) no CNP,J sob o no 11.599.03L/oool'27, Não coNsTÀ como

inadimplent,e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
CertÍdão emítida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescent.ados pelas Leis ns.o 12.440/201L e

L3.467/20L7, e no Ato OL/2022 da CG'JT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncías ou filiais.
A aceítação desta certidão condicíona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuítamente.

TNFORMAçÃO TUBORTAI{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Iustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit,ada em julgado ou em

acordos judíciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recothimentos previdencÍárÍos, a honorários, a custas, a

emolumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação PrévÍa ou demais tltulos que, por
disposição 1egal, contiver força executiva.

Dijví<ias e s\r.Jealf.¡icit: crlclt,l:f.sit: , jlrs.Lrr
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ËSTADO DO P,1MN,{ (NPI ió,l()s.(.}ósil){)() I rlJ

¡\ir M,rrrrli, 255 .- Cx. Prrsral ?-4 - f'ow / ftrr (aó) 3525"8100 - C¿/' 85Õ15-0()0 - r\4áltÀ4t,L[ilio " f/l

DEct-ARAçÃo oE ATESTADo DE cAPAcIDADE

Deolaro para os devidos fins que a Empresa Neomar Mendes, portadora do

CNPJ: 115990310ACl-27 presta serviço de.oTieinas de lnslrumentos Musicais no

Departamento de Educaçäo e Cultr¡ra no rnuniclpio de:Marmeleiro, Estado do

Paraná, des.de o ano o ano de 2018 e desempenha com capacidade técnica

adequada o seu trabq-lho.

Marrneleiro, 05 de agosto d;e2422

Cels.o Pedrp Scolari
Diretor

Departament"r ri,ì EJ,rcaç¡io e Cultura
Po¡,t..'i.. . Ì ....)ilt2\21

í

t

d
t1

t¿ø'/
GELSO PEDRO SCOLARI

Diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura

\\'r\;11'. t',',t nlr clcÍ l'tr. p l'. gr r \'. I ) l- -'
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EDITAL DE PREGÃO N' 07 612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 12212022

MODALIDADE: PREGÄO NIETNÔUCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM
OBJETO: contratação de empresa para ministrar oficinas no Centro de Convivência da

Assistência Social

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MEI

Pelo presente instrumento, a NEOMAR MENDES 05421947912 CNPJ n" I 1.599.03 ll000l'27,

com sede na Rua Emilio Magno Glatt, através de seu representante legal infra-assinado, declara,

sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempreendedor,

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar no

l23l}6,alterada pela Lei Complementar no l47ll4, bem assim que inexistem fatos supervenientes

qug çpnduzam ao,seu desenquadramento desta situação.

Marmeleiro-PR, 08 de Agosto de 2022.

----ryuaø¿-Áw--NEOMAR MENDES
CPF: 054.21 9.479-12

Administrador

I
I ÇNEOMAR ME¡IDES O!42I8I79I2

î,ïy)ìHiJ.#.i¡lHlffi¡rÈaúin Qrrrrno

NEOMAR MENDES 05421947912 - CNPJ - I1.599.031/0001'27

8A R EMILIO MAGNO GLAT, N" 555 . SALA 03, ANEXO ACADEMIA CIA DO CORPO
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EDTTAL DE PREGÃO N' 07612022
PROCESSO ADMINISTRATM N" !2712022
MODALIDADE : PREGÄO NIETNÔNICO
TIPO: N{ENORPREÇO GLOBAL DO ITEM

OBJETO: contratação de empresa para ministrar palestras, oficinas e teatros, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARAÇÃO UNIFICADA

.{ pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa NEOMAR MENDES 05421947912 CNPJ no

1 1.599.031/0OOl-27,com sede na Rua Emilio lvlagno Glatt, através de seu representante legal infra-

assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8.666193, acrescido pela

Lei n.o 9.854199,que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso

empregue menores na condição de aprendiz (a partir de l4 anos, deverá informar tal situação no

mesmo documento).

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

com a Administraçäo Pública.

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

licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. NEOMAR

MENDES, Portador do RG sob no 9.115.536-2 e CPF N" 054.219.479'12, cuja função é

administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

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

ptiblica impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Ptiblica.

5) Declaramos de que a empresa não contratæá empregados com incompatibilidade com as

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro

grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

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

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: ueomarmenclesshow(úÞ gmail.com

Telefone: (4O 99106-3877

NEOMAR MENDES 05421947912 - CNPJ - I1.599.031/0001'27

8A R EMILIO MAGNO GLAT, N" 555 . SALA 03, ANEXO ACADEMIA CIA DO CORPO
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7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração

junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos

dados anteriormente forneci dos.

8) Nomeamos e constitulmos o senhor NEOMAR MENDES, portador(a) do CPFA4F sob

n.. 054.219.479-12, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente

ao Pregão Eletrônico n.' 07612022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações

contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Marmeleiro-PR, 08 de Agosto de 2022.

,ft¿r"*,*r,, ,*-Å*
NEOMAR MENDES
CPF: 054.219.479-12

Administrador

NEOmAR MENOEg 0õ421947912

^ 
orù.r@ !ñ r ¡{hr}, É ¡' qtut¡ F

ñtrrrr¡.Fñ,¡/.dñ.&rlÚ.Ì

Ç
@rrrrro

NEOMAR MENDES 05421947912 - CNPJ - I 1.599.031/0001'27

8A R EMILIO MAGNO GLAT, N'555 . SALA 03, ANEXO ACADEMIA CIA DO CORPO
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n¡ 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:

zt Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor:

Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

26.432.296/0001-03 DUNS@: 921297687

ADERSON D,{LLA COSTÂ ***. 103.879-**

ADC
Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/08/2023

EMPRESÁ,RIO (TNDTVIDUÁ,I)

Sim
Micro Empresa

Oco-qrê¡¡ciap .e lmpedimçnto g

Ocorrência: Nada Gonsta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fo¡neccdor possui alguma pcndência no Nlvcl de Cadast¡amcnto indicado. Vcrifiquc mais informaçõcs.sotre pcndências

nes ñ¡ncionalid¿dcs dc co¡sulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/01/2023

FGTS Validade: 06/09/2022

Trabalhista (http://www.tst.ius.brlccrtidao) Validade: 04/02/2023

tV - Regularidade Fiscal Estadual,/Distrital e Municipal

Receita EstaduaÿDistrital Validade: 02/12/2022

Receita Municipal Validade: 03/10/2022

V - Qralificação Técnica

Emitido em: IL/08/2022 09:02

CPF:067.175.299-54 Nome: FMNCIELI DE OLI\¡EIRA MAINARDI
Ass:

lde 1
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ADERSO}{ DA[.[,A COSTA ME,T

EDITÂL oB pnucÃ o N, 07 612022
PROCASSO ÂDMINISTRATIVO N' 127 12022
MODALIDADE: PREGÃO PIT,TNONICO
I.IPO: MENOR PREçO GLOBAL DO ITEM

OEIETO: contrntnçlo de empresa para ministrar prlestrrs, oficinas e teatros, atendcndo as

nccæsidadcs doe Departrm€trtos ¡olicit¡nfes

AI\TE)(O N

MODELO PAI'RÃO DE PROPOSTA COMERCIAT,

A empresa ADERSON DALLA COSTA cstabclecida, narua Rigoløo Anù'eoli, 649, fone 46999027271,
ør.ngil aderdalla@..vahoo.conr.br inscrib no CÌ,.IPJ sob nô 26.4t32.29610001 -03, neste ato representada por
AÞERSON DAI,LA COSTA, di:rotor/proprietário. RG 3.255.018-5 CPF 67710387934, propõe fomeccr à
Prefeitura Municipal de Marmelsiro, om estrito ctmprimento ao previsto no Editol de Pregão Eletrônico no

07 612022, conforme abaixo discriminado:

Estou ciente da ob'rigaçäo de cumprir todos os tennos da Nota de Ernpenho a ser f¡rmada corn avsncedora
do certame.

A validade desta proposta é de 60 (scseenta) tlias corridos, confados da dara da absrtura dasessão pública

dE PREGÃO ELE'TRÔNICO.

Pruo máximo de execução dos serviços seró de acordo corn <¡ ANEXO I do editol.

lnformar Agê,ncia o Clonta pars pagamento:

Banco Inter/ Conta digital MEI/ Código 77 À'gência 001 Conta: A060979429

Nos preços ofertados já estlo inclusos os tributos, frctes, taxas, segurol' encargos sociais, trcbalhistas
e todas ns dema¡B despesas ncceas¡lrias à execução do objeto.

Marmeleiro, l0 de agosto

Dalla Costa
32s50 I 8-s

RS
78,00

(setenta e

oito reais)

R$
39.000.00

(Irinta e nove
mil reais )

t4 s00
aula

Scrvryo de profissional
espooializado com
cçrtiñcado de Regência na
OMB (ordem dos nrúsicos
do Brasil) pæa ministrar
aulas no Coral Muricipal,
confonne projetos do
Deparhrmento de
Educação ç Culhrra. No
mfnimo I horas semanais.

)Õo(

Ca¡eo: Diretor/ Prooriará¡io

de2022
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TilBUNAL DË CONÎAS DA UNÉO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da oonsulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa àru2ão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurfdioa, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada emz ll108/2022 09:00:42

Inform Pessoa JurldÍca:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Social: ADERSON DALLA COSTA 67710387934
J:26.432.296/0001-03

cliacessar a certidão eno do

Gestor:TCU
: Licitantes Inidôneos

da consulta: Nada Consta

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão ueno do

Gestor: CNJ

da consulta: Nada Consta
e Inelegibilidade

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

da consulta: Nada Consta

acessar a certidão no do

Gestor: Portal da Transparência

: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas PunÍdas

acessar a certidão clno do

Gestor: Portal da Transparência

da consulta: Nada Consta

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurldica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12,965, de 23 de abril

de20l4,Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei no t3.726, de 8 de outubro de 2018,

Deoreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016,

^

^
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Certificado da Gondiçäo de
M icroem preendedor lnd ividual

Empresário(a)

Nome Clvll

ADERSON DALLA COSTA

CPF

677.103.879-34

CNPJ

26.4g2.2g6t0001-03

Nome Empresarlal

ADERSON DALLA COSTA 67710387934

Nome Fantasla

ADC

Capltalsoclal

20.000'00,-, Ã'r'r ! ' !n ¿. \rr','r r," 
ù¡

Situação Gadastral Vigente

ATIVA

Data da Situaçäo Gadastral

26t1012016

Data de Abertura

26t10t2016

endeióCo Comercial

CEP

8561 5-000

Balrro

CENTRO

Logradouro

RUA RIGOLETO ANDREOLI

Munlclpio

MARMELEIRO

Número

649

UF

PR

Complemento

CASA

Situaçäo Atual

Enquadrado na condiçäo de MEI

Perlodos de Enquadramqnto como MEI

Perfodo lnfcio
1operfodo''' \1'''' 2611012016

Flm

Atividades

Forma de Atuagäo

lnternet, Em local fixo fora da loja, Máquinas automáticas, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes,
Estabelecimento fixo, Correio, Televenda

Ocupação Princlpal

Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios

Atlvldade Prlnclpal (CNAE)

4756-9100 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Ocupaçöes Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)

Edito(a) de vrdeo, independent" 5912-0/gg ' Atividades de pós-produçäo cinematográfica, de vfdeos e
de programas de televisäo não especificadas anteriormente

lnstruto(a) de música, independente 8592-9/03'Ensino de música

niåtfl3.1Xi'iiå"'r""i:!|i"" 
de outras ssle-1/00 - Ediçäo de cadastros, tistas e de outros produtos sráricos

Comerciante independente de eletrodomésticos 4753-9/OO - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

e equipamentos de áudio e vfdeo equipamentos de áudio e vfdeo

Técnico(a) de sonorizaçåo e de iluminaçäo 9001-9/06 - Atividades de sonorizaçåo e de ituminação
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independente
Locador(a) de instrumentos musicais,
independente

Animado(a) de festas independente

Cantor(a)/músico(a) independente
Disc jockey (dj) ou video jockey (vj)
independente
Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo,
independente
Comerciante independente de equipamentos e
suprimentos de informática
Proprietário(a) de carro de som para fins
publicitários, independente
Dublado(a) independente
lnstruto(a) de arte e cultura em geral,
independente

7729-2102 - Aluguel de móveis, utensllios e aparelhos de uso

doméstico e pessoal; instrumentos musicais

9329-8/99 - Outras atividades de recreaçäo e lazer näo especificadas
anteriormente
9001-9/02 - Produçäo musical

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas
anteriormente
4751-2101- Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não espec¡ficadas
anteriormente
5912-0101- Serviços de dublagem

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
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Termo de Giência e Responsabilidade com Efeito de
Funcionamento

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

Municfpio para a dispensa da emissäo do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,

ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupaçäo do solo, atividades domiciliares e restriçöes ao uso de

espaços públicos; autorizo a realizaçäo de inspeçäo e fiscalizaçäo no local de exercfcio das atividades para fins de

verifióaçäo da observåncia dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o näo atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municfpio poderão acarretar o cancelamento deste Termo

de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

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

Estê Cêrti¡cado comprova as lnsc¡çöes, alvará, llcenças e a situaçåo de enquadramento do empresárlo na condlçåo de Mlcroempreendedor lnd¡vldual. A

sua aceltação eslá condlclonada à verlficaçåo de sua autentlcldade na lnternet, no end€r€ço: httoqJ/qeilrecêita.êconomie.oov.brlcertifìcado.

Cerilficado emlildo com base na Resoluçåo no 59, de 12 de agosto de 2020, do Comltå para Gestão da Rede Naclonal para a Slmpllflcaçåo do Reglstro e da

Legallzaçäo de Empresas e Negóclos - CGSIM.

efeNçÄO: qualquer rasura ou emenda lnvalldará este documento.
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Offcio Distribuidor e Anexos de MARMELE¡RO

CERT|DÃO DE DtSTRtBUtçÃO - FINS GERAIS - CÍVETS - ESPECfFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição ClVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUDIÇlAL, RECUPERAçÄO eXrnA¡UDlClAL. desta Secretaria, verifiquei
NÃo oONSTAR nenhum registro contra:

ADERSON DALLA COSTA 67710387934

CNPJ: 26.432.296/0001 -03

Local da Sede:

Orlentaçöes:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Auto(a).
São apontados os feltos em tramltação cadastrados no Slstema lnformatlzado referente à comarca de MARMELEIRO
Não exlste qualquer conexäo com qualquer outra base de dados de lnstituição prjblica ou com a Receita Federal que

verifique a identidade do NOME/RAZÄO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferôncia dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilldade exclusiva do destinatário da certidão.
A certldão em nome de pessoa jurfdlca consldera os processos referentes à matriz e às fillals,
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 80, $2o da
Resolução CNJ 12112010,
A presente certldão menclona somente o reglstro de dlstrlbuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribufdo e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÄR|O INDIVIDUAL abrange também a pessoa ffslca

MARMELEIRO, 9 de Agosto de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Distribuidor
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coMPROVANTE DE TNSCRIçÄO E 0E SITUAÇÃo CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

A infolmação sobre 0 porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

coMpRovANTE DE tNscRtçÃo E DE slruAçÃo
CADASTRAL

28t1012018
NUMEROOE INSCRIçAO

26.¡132.290/0001.03
MATRIZ

R RIGOLETO ANDREOLI CASA

çEP
8s.615400 CENTRO MÂRMELEIRO

ÈNuExèvu ELÈrxsNruu
ADERDALLA@YAI{OO,COM,BR (46) s525-1822

uArA u^ btrvav^g
28t1012016

ËtruAçAgÊstsEuAL

ADERSoN DALLA COSTA 8771038793¡l

ADC ME

,l?.56¡¡0 . Comórclo v6rallrta ¡8Þ.c¡!llttdo d. ln¡ltum.nto! murlcrl¡ ô ¡cossótlo8

58.t9-l{t0 .
00.01€{8.
t7.20.242 -
90.01-0{2.

dc llstsr t dr oulrol produtor gráfloor
d! a d. llumln¡çåo

Aluguol dr móvcl¡,
Pioduç¡o mu¡¡csl

aparolhor do U¡O domó¡llco o Þorto¡li lnrtrumontor mu¡lc¡l¡

73.10{40 - Outr¡¡ ¡tlvldrdcr dc publlcld¡dc n¡o r¡pcclt¡ctd¡¡ snttlomrntc
9ô.00-249 - Outrer ¡tlvldsdr! d! ron lçor prtto¡l¡ nðo r!Poclllcad¡! lntrrlo¡montr
85,02{.99 . Enrlno do !tt. c culturr náo ltpccll¡c¡do rntltlomcnlt
E5,92o.03 . En¡lno dc mú¡lc¡
93.29.8.00 . Outr¡r ¡tlvldldGr dr tac¡rsçto 6 luâr não rsprcltlc8d¡t ¡ntorlom.ntr
5e,12{-o0 - At¡vld¡d.s d. pólftoduç¡o cln.mstográllar, d. vldco. o då Þrogllm¡¡ do t l€vls¡o não c¡poclllcrds¡
!nlorlomant.
17,s1.241- Comórclo v¡roll¡lå ospecl¡llildo d. oqulp¡m.ntot . ruptlmontos do lntomátlcr
50,12{{l . So¡vlço¡ do dubl¡grm
,u.53'e{0 . Comóiclo v.rs¡¡.tr c¡pocl8llädo d. .l.trodomóttlcor . oqulprm.ntos dl ¡udlo ¡ vfd6o

213-5 . (lndlvldual)

8¿10

PR

ATIVA

Aprovado pela lnstrução Normatlva RFB no L863, de 27 de dezembro de 201 8'

Emltldo no dla 1110812022 às 09:02:41 (data e hora de Brasflla). Páglna:'l11

,g¡ CONSULTAR QSA B tMPRtMtRÐ voLTAR

A RFB agradece a sua vlslta. Para lnformações sobre polftlca de privacldade e uso, fqggqqf.
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o 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos dkellos reseryldos.
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r,NI¡STÉN¡O DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

cERTtDÃo NEcAlvA DE DÉBIros RELATrvos Aos rRtBUTos FEDERAS E À DIUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADERSON DALLA COSTA
CPF: 677.103.879-34

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

näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dlvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidäo se refere à situaçåo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociaijprevistas nas âlfneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 11 da Lei no

8.212,de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de 2t10t2014.
Emitida às 16:02:55 do dia2710712022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alé2310112023.
Código de controle da certidão: EDF5.A327.FA64.4E9B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dfvida Ativa Estadual

No 027458940-21

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 26.432.296/0001-03
Nome: ADERSON DALLA COSTA 677'40387934
Estabelecimento sem registro no Gadastro de Gontribuintes do ICMS/PR

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

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

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

nesta data.

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

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

Váf ida até 0211212022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidåo deverá ser confirmada via lnternet
un¡vw.fazenda. p r. gov þr

Páglna I de 1

Enltldo vla lntêmet P(rbllca (U/08t2022 19:06:05)
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ulri ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR

SECRETARTA MUN¡CIPAL DE ADM|N¡STRAçÃO E FTNANçAS
C.N.P.J: 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1261112022

Contribuinte

Nome/Razäo: 107816 - ADERSON DALLA COSTA 67710387934

CNPJ/GPF: 26.432.29610001-03

Endereço: Rua RIGOLETO ANDREOLI, 649

Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Marmeleiro - PR

Finalidade

FISCAL

DATA DE eutssÃo DATA DE VALIDADE

0410812022 03t1012022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomede
ADERSON DALLA COSTA 67710387934 até a presente data näo existem, em aberto, débitos de
tributos municipais.

Marmeleiro - PR, 04 de agosto de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DMSÄO DE CADASTRO E TRIBUTAÇAO

IPM Slrtoma¡ LtdE
Atôndô.Nct - WOT v:2013.01

ldsnüff cádon WGT2'l'l 201 -00ùEOYCLPOPZCa'ISoB 0110812022 19:43i0s
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lnnprimir

CåËTA
cÊ.rJfA ecqr*ôuilc¡ repeRn[

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26,432,296/oool-03
Razåo SocialnoensoN DALLA cQsrA 67710387934
Endereço: RUA RIGOLETO ANDREOLI 649 / CENTRO / MARMELEIRO / PR / 8s61s-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lel 8.036, de 11 de malo de 1990, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantla do Tempo de Servlco - FGTS,

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

Va lidade: 0 8 / 08 / 2022 a 06 / 09 I 2022

Certificação N ú mero: 202208080 1453995 1 05393

Informação obtida em 09/O8/2022 L9:23:O4

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da
www.calxa.gov.br

Lei esta
Caixa:
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CERTID.ËO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABATJHISTAS

Nome: ADERSON DAIJI'A COSTA 677L0387934 (I'IATRIZ E FILIAIS)
CNP,J : 26 . 432 .296/000L-03
Certidão n' : 25286949/2022
Expedição: o8/08/2022, às 2l-:39:01
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certif ica-se gue ÀDERSON DÀIJLÀ COSTÀ 677L0387934 (UerRtZ E FTTJTAIS) 'inscrito (a) no cNP,f sob o no 26.432.296/ oool-03, NÃo coNsrÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-.4 e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/201L e

L3.467/20t7, e no Ato 0l/2022 da CG,]T, de 2L de janeÍro de 2022.
Os dados constantes dest,a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cert,ídão condicÍona-se à verificação de sua
autentícidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAç.ËO rUpOnr.LlITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárÍos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judicÍais trabalhÍstas, Ínclusive no concernente aos
recolhimentos previdencÍários, a honorárÍos, a custas, a

emolumenÈos ou a recolhimentos determínados em lei i ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConcíIÍação Prévia ou demais tltulos que, por
disposição legal, cont,íver força executiva.

Dfì1'Ídas e s;trgcirstäerr): cncJt,,il;stl , jus.Ì.r¡
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Rresraoo oe cnpRc¡oRoe rÉcrurce

Atestamos, para fins de prova, aptidäo de desempenho e atestado de
execuçäo, que a empresa ADERSON ÞAL[-A COSTA, ínscrito sob o CNPJ:
26.432.296/0001-03, prestou serviço a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARMELEIRO, CNPJ 76.205.665/0001-01, no Departamento de Educaçäo e
Cultura com a OFICINA DE CORAL executando o serviço com excelência,

Registrarnos ainda, que na prestaçäo de serviço acima referida
apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa, cumprido
fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos regístros, fatos que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas em
contratos firmados com este município, nada constando que desabone técníca
e comercialmente até a presente data."

Por ser a expressão da verdade, dato e firmo o presente Atestado de
Çapacidade Técnica.

Marrneleiro, 08 de agosto de2022

ãtb¿J'
CELSO PEDRO SCOLARI

Diretpr Dpto, Municipalde Ëducaçäo e Cultura

Celso Pedro Scolarl
Diretor

Departantento de Educação e Cultura
Portaria no 0.385/2021
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ADERSON PALLA COSTA MET

DDITAL DE PREGÄO N'07612022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' T27 IZO/2.

MODALTDADE: PREGÄO ELETßÔNICO
TTPO: MENOR PREçO GLOBAL DO ITEM

OBJETO: cotrtrÊttçåo de empncra para minisfrar palestras, oficinns e tcatros' atendendo as

neccasídedes dor DepaiúrnçnÚos solicitantes

DECI.,AnAçÃO Op ENQUADRAMENTO - ME/EPP

Marmeleito, 08108n022

Costa; Diretor/Proprietárri o.

Pelo presente instumenrto, I empfËsa ADERSONDÀLLACOSTA CNPJ n" 26.432-296/0001-

03 oom sede na rua Rigoleto Andreoli, 649, atavés de seu represenEûte legal inûa'assinado, declar4

sob as penas 4o artigo 299=do Código peual, que se e,nquadra na situação de mioroempres4 crnprosa de

pÊquem porte ou goop€rativs" nos æqnos d¿Lel ComplementanP 123/06, alærada palo Loi Çomplønentar

ir" i+Zlti, bcur ossir¡i que inødsteur fatos superrvcniéntes çe condr¡zan ao seu desenquadramelrto desta

situação.

2824

26.{82.a96/0001ð
ADCReprucnttçlcü

Rur tholrto Arulnoll G¡r9'G¡tlttu-rrõtru 
¡ trmrlrlm/Pr|,Íp

CNEI: 76.205,665/000 I { I
Avc'¡icl¡ Mnpali, n' 255. Ccntro - Cx. Po¡tal 24 - CBP 85 615'000

i¡-¡¡¡fif-¡¡¡qglgtäDmannelAm.pr.S9: bt/ l"t,*' - Tolofonc; (4ó) 35?5{10? / 8105
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AD]]RSON NALIA COSTA MFT

EDITAL oB pRncÅo N' o76tzo2z
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 127 /2022
MODÄLIDADE: PREGÄO BIBTNÔN¡ CO
TIPO¡ MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM

OBIETO: contratBçto rle empresa pnra rninirtrar palestras, oficinas G teåtros, aftndendo as

necessidsdes dos Departementos solicitsntcs

MODELO DE DËCLARAçÃO UNIF'ICADA

Ao(A) pregoeiro(a) e equipe de opoio

Pelo presurte instrumento, a etnpresa ADERSON DALLA COSTA, CNPJ n' 26.432.2961000143, oom

sede na rua Rigoleto Andreoli, 649 através de seu represørtante legal infra-assinado, que:

l) Declararnos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLet n.o 8.666/93, acrescido pela Lei rr.o

9.854199,que não empregamos tnenores de l8 (dezoito) anos ern Eabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não ernpregoulos menor€s de I6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda" que, caso empregue lnenores na condiçâo

de aprendiz (a partir de 14 auos, deverá informar tal situação no llresmo docurtrento).
2) Declararnoç sob as psnas da lei, que a onpresa não foi dsclüada inidônea para licitar ou contratar com a

Administação Pública.
3) Declarunos para os devidos fins de direito. nu qualidade de Proponente dos procediruentos licitotónos,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.Aderson Dalla Cìosto,

Portador(a) o RG sob no 3255018-5 , cuja função/cargo é diretor (propriefário) responsóvel pcla

essinahua do Connlato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENIIUM sócio desta empresa exerce ciu'go ou lirnção pirblica

impeditiva de relacionarnonto comercial com a Adminisüaçâo Pública.
5) Dectararnos de que a emptesû r¡ão conh'atará ernpregados com incompatibilidade eoûr as autoridades

coutratsntes ou ocupant€s do cargos de direçâo ou de a.ss€ssoram€nto até o terceiro graq na forma da Súmula

Vinculanfeno 013 do STF (Suprøno Tribunal Federal).

Q Declararnos pars os devidos fins que ern caso de qualquer comunicação futura refersnte e este processo

licihtório, bem como em c¡¡so de eventual contrataçflo, concordo que o Contrato seja encanitrhado para

o seguinte endøeço:
E-malt aderdalla@ynhoo.com br
Telefone: (46) 999027 27 1

?) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprorneto.rnê etn protocolizar pedido de alteração junto ao

Siste¡made Protocolo deste Municlpio, sob pena de ser conside¡ado como intimado nos dados anteriounente

fomecidos.
8) Nomeflnos e constituímos o senhor(a) Aderson Dalla Costg portado(a) do CPFAfF sob n.o

6771038769-34, para ser o(a) responsável pa'a acompanhar a execução do Confroto, refetento ao Pregão

Eletrônicon." 076/2022 elodos os atos necessários ao cumprirnelto das obrigart'ies contidæ noinstn¡meûto

convocotório, seus Anexos e na Ata de Registro de PreçoVContrato'

I i.

MarmelEiro,08

Aderson

ðe2022

/ Proprietário

26,4r2.296/m0l{t
ADC ReprercntâÉGs

Avonid¡.M¡ooli, no 255, Ccntro - Cx. Post¡l 24 - CEP 85.615-000
Ii-rnÂil: licit^lcao(riìnÌonrplcíro.Fr.r¡,o\.br/ liuilgc¡s_?rd¡*gt:gg194lg.¡v[- Telol'onc: (46) 3525"8107 /8105

Ru¡ Rlroli¡to And¡rolL 6/f9 - €afltt!
$.õ15-ooo I t'tamrlrlro/Pi
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizaçã,o, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei ne 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, Çue a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:

Razão Social:

Â. Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor:

Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

09.383.534/0001-19 DUNS@: 945568791

JULIANA COBATCHINI DA SILVA
ACADEMIA CIA DO CORPO
Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2023
EMPRES^Á.RrO (TNDTVTDUAL)

Não
Micro Empresa

Ocorrências e Impedimen-to¡
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vnculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedo¡ possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionelidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e T¡abalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade;

FGTS Validade:

Trabalhista (http://www.tst.ius.by'certidao) Validade:

lV - Regularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal
Receita EstaduaÿDistrital Validade:

Receita Municipal Validade:

28/0t/2023
ts/08/2022
2e/01/2023

2e/tt/2022
03/10/2022

Emitido em: 10/08/2022 10:20

CPF:067.1,75.299-54 Nome: FRANCIELI DE OLIVEIR { MAINARDI
Ass:

ide 1
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EDITAL DE PREGÃ O N' 07 612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 127 12022

MODALIDADE: PREGÃO EINTNONICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM
OBJETO: contratação de empresa para ministrar palestras, oficinas e teatros, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa JULIANA COBALCHINI DA SILVA CNPJ n' 09.383.53410001-19,

estabelecida na Rua Emilio Magno Glatt, neste ato representada por JULIANA COBALCHINI

DA SILVA, administradora, RG 7.245.733-12, CPF 048.555.059-86, Rua Ernilio Magno Glatt,

propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no

Edital de Pregão Eletrônico n'07612022, conforme abaixo discriminado

Valor total: onze mil reais.

Validade proposta: 60 (sessenta) Dias corridos, contados da data da abeftura da sessão pública.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados

da data de sua assinatura.

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto'

Marmeleiro-PR, l0 de Agosto de2022.

U
JULIANA COBALCHINI DA SILVA

¡fù!r ¡rr J¡û!\J¡:trxJGrrt.t1. !.4?¡rfrì
Itr¡ /r.4ýo ¡rÝ br¡rrú.dôFrtr¡r $anrro

JULIANA COBALCHINI DA SILVA
CPF: 048.555.059-86
Administradora

JULIANA COBALCHINI DA SILVA _ CNPJ - 09,383.534/OOOI-I9

R EMILIO MAGNO GLAT, N" 555 - CENTRO - MARMELEIRO/PR

Valor unit Valor TotalItem Otde Unid. Descrição

55,00 I 1.000,0018 200
Hora

Aula

Selviço de profissiorral especializado com

certifìcado de regência de banda sinfônica para

ministrar aulas e coordenar Banda/Fanfarra

Municipal.

R$ I 1.000,00TOTAL
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TRIBUNAL ÞE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa àrazã,o social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: l0/08/2022 10:17 :58

Info da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Social: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
J: 09.383.534/0001-19

acessar a certidão or inal no rtal do uecl

Gestor: TCU
: Licitantes Inidôneos

da consulta: Nada Consta

CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

acessar a certidão ori do órno cl

Gestor: CNJ

ministrativa e Inelegibilidade
da consulta: Nada Consta

: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

ldo cl ueacessar a certidão ori inalno

Gestor: Portal da Transparência

da consulta: Nada Consta

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
da consulta: Nada Consta

acessar a certidão or nal no ldo uecl

Gestor: Portal da Transparência

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de20l4, Lei no l3.460,de26dejunhode20l7,Leino 13.726, de 8 deoutubrode20l8,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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ALTERAÇÃO OO INSTRUMENTO DE TNSCRIÇAO DE EMPRESARIO

INDIVIDUAL

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ:09.3 83.5341000 I - I 9

NIRE:41106281287

Folhas 1-4

ruLIANA COBALCHIM DA SILVA, Brasileira, solteira, natural da cidade de

Francisco Belhao - PR, nascido em 05/0811984, RG no 72457331 SESP-PR e CPF no

048.555.059-86, residente e domiciliado na Rua Dalias no 129, casa, Bairro Alvorada,

Marmeleiro - PR, CEP 85615-000; Empresário individual, sob o nome empresarial

JULIANA COBALCHINI DA SILVA com sede à Rua Emilio Magno Glatt, no 555,

Sala, Centro, Marmeleiro -PR., CEP 85615-000, inscrito naJunta Comercial do Paraná

sob o NIRE 41106281287 em 2010212008 e no CNPJ/MF sob o número

09.383.534/0001-19; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO OBJETO SOCIAL: Fica alterado o OBJETO SOCIAL da

empresa para:931 3 - 1 /O0-Atividades de Condicionamento fisico; 47 2l -1 |} -Comercio

varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;7420-0/04 - Filmagem de festas e

eventos; 8230-0/01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8591-1/00- Ensino de Esportes; 8592-9101- Ensino de Dança; 8592-9102 - Ensino de

artes cênicas, exceto dança; 8592-9199 - Ensino de Arte e Cultura; 8599-6104 -
Treinamento em desemvolvimento profissional e gerencial; 8599-6105 - Cursos

preparatorios para concurso; 9001-9102 - Produção Musical; 8592-9103 - Ensino de

musica; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇOES FINAIS: Ficam inalteradas as demais

cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente

dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as

modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa ateÍ a

seguinte redação:

À valldade deéte documento, ee lmpreseo, fl.ca BuJeiEo å conprovação de eua aubenÈfcldade noé re6PecÈivos por¡aLa'
lnfomando aeua respectLvoe c6dJ.goe de varlflcação.
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ALTERAÇÄO NO INSTRUMENTO DE TNSCRIÇÄO DE EMPRESARIO

INDIVIDUAL

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ:09.3 83.534/000 I - I 9

NIRE:41 106281287

Folhas 2-4

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ:09.3 83.534/000 1 - 19

NIRE:41106281287

JULIANA COBALCHINI DA SILVA, Brasileira, solteira, natural da cidade de

Francisco Beltrao - PR, nascido em 05/0811984, RG no 72457331 SESP-PR e CPF no

048.555.059-86, residente e domiciliado na Rua Dalias no 129, casa, Bairro Alvorada,

Marmeleiro-PR, CEP 85615-000;Empresário individual, sob o nome empresarial

JULIANA COBALCHINI DA SILVA com sede à Rua Emilio Magno Glatt, no 555,

Sala, Centro, Marmeleiro-PR., CEP 85615-000, inscrito naJuntaComercialdo Paraná

sob o NIRE 41106281287 em 2010212008 e no CNPJ/MF sob o número

09.383.534/0001-l9.Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscriçao:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESAzuAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário

Individual gira como nome empresarial JULIANA COBALCHINI DA SILVA e tem

seu inicio de atividades em 03/03/2008.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R$ 25.000,00

(Vinte e cinco Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente

do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua

sede no seguinte endereço: Rua Emilio Magno Glatt no 555, sala, centro, Marmeleiro-

PR, CEP:85615-000.

À valfdade deste docu¡nent,o, se 1mpre66o, fica aujelto å comprovação de sua autenÈlcldade nos reéPeceLvo6 PorEal's.
lnfomando seus redpectLvos códlgos de verlflcação.
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ALTERAÇÃ,o oo TNSTRUMENTo DE tNscntçÃo DE EMeRESARIo
INDIVIDUAL

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ:09.3 83.534/000 I - 1 9

NIRE:41106281287

Folhas 3-4

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem

por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 9313-1/O0-Atividades de

Condicionamento fisico; 4721-L104-Comercio varejista de doces, balas, bombons e

semelhantes; 7420-0104 - Filmagem de festas e eventos; 8230-0/01-Serviços de

organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8591-l/00- Ensino de Esportes;

8592-9101 - Ensino de Dança; 8592-9/02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança;

8592-9/99 - Ensino de Arte e Cultura; 8599-6104 - Treinamento em desemvolvimento

profissional e gerencial; 8599-6105 - Cursos preparatorios para concurso; 9001-9102 -
Produção Musical; 8592-9/03 - Ensino de musica; 9001-9106 - Atividades de

sonorização e de iluminação.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37,ll,LEl
No 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são

verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não

possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou

qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei,

devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade

se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 14

de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão

relacionadas no $ 4o do aft. 3o da mencionada lei. (art. 3o, I, LC 123/2006).

À valldade deÉEe documenÈo, ae LmpteEso, fl.ca 6uJelEo à conprovação de éua aulentlcfdade no6 resPectl.voã portal's'
lnf,omando eeue respectlvos c6dlgoa de verlflcação.
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ALTERAÇÄ,O OO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃ,O DE EMPRESAzuO

INDIVIDUAL

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ:09.383.534/0001 -19

NIRE:41106281287

Folhas 4-4

Cláusula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Marmeleiro - Estado do Paraná,

para o exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de

constituição.

^
E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em uma unica via.

Marmeleiro-PR l6 de dezembro de201,9

JULIANA COBALCHINI DA SILVA
EMPRESARIA

rl

À valldade dêétê doéu:nento' Ée tån:'ff:"1.tt"".î""îJ.:t":'"å"".x*"'¡'u"å0"?"t"""""î1¡'i"tïri:rdade nos regÞecÈivoe PorÈai6'
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especialde Desburocratizaçä0, Geståo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digltal

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraçäo

ASSINATURA ELETRÖNICA

Certificamos que o ato da empresa JULIANA COBALCHINI DA SILVA consta assinado digitalmente por:

CERTIFICo o REGISTRo Ett L6/L2/20L9 15:52 SoB N' 20L97724736.
pRoroco¡,o¡ Lg7724736 DE L2/L2l2OLg. CóO¡GO On VnnrrrclçÃor
11905777 665. NIREs 4110628L2E7.
ifIlÍJIÀ¡¡À COBÀfrCl¡INI DÀ SIIrVÀ

LEÀI{DRO ¡{ARCOS R.ÀVSEIJ BISCÀIÀ
sscnntÁn¡o- oeRÀL

CURITIBÀ, T6/I2/2OL9
ww. mpresaf ac11.pr. gov.br

CPF/CNPJ

04855505986
JULIANA COBALCHINI DA SILVA

JUNTA CûMEhCIAL
ÞO PÂRÂl'tl(

À varfdade deéÈê docu¡llenro, ae 
1Trr".å""îi.tt"""î""îl""tn:."år".Xrn":î"r?0"?å.""."år1""t".ått:ldade 

nos reapecllvoa Port'ala,
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TRIBUNAL DË J[JSI-|ÇA DO F:SìTADO nO PRRnTR

Secretaria dr: Of'Íoir: Distribuidor t¡ Anexc:s tle MARMET-Ë|Í:{O

ct¡nltnÃo DË Dtsl"tunt.trçÄo - t-tNS GEr{Ats * r:ivnts -" E$Ph:ciFtcA - N[:(:ìA]"lvA

Cerlil<x¡ (lu(| rovon(lo cs livrc¡s. sistotnils e arc¡r.rivos d(ì (listrit)uiÇiir.) CiVf:l{ì. t:{ìPL,ClËICAMÍ:N]"ti: tÏ^L[:NCl^
coNcoITDATA. FTECUPËRAÇÄÖ JUnlCtAL, RË:CUË[:RAÇÃO trXTRÂ,j[Jl]lClAL. desta Secreli:rria, vr:riliqu*i
NÃO CONÍìTAR nrlnhurrl registro cclntra:

JtJt..lANA COUAl.Cl"llN I DA $lL.V¡\

CNPJ: 0$,3{33.534/000 1 -1 0

Lor:i.rl d¿ $<.ltle:

Oricntaçflos:

f)(x¡(luirì:.Jr.lo ó de rç:rllor\$Í.rtrlliiJ¿t<jr¡ ex<;lus;ivi¡ do tJr*slin¿rl¿irio rla c(ÿtid2'r(r.
A certìtlilr¡ en1 tìr,ìnre rlc l)rlr,rson jurírlk:a c¡¡nsirjr''ríi os l)rucosj{Ë(.)s taft¡rclrtos;ì m;¡hi': rl ;ìs liliais.

l{er¡oltrção Cl{.| 1í¿1i20 I 0.

ciirir3ir att! i.l lìr'rcret¿lrii¡ pzrrar onclo Ír:i distritruicJo e solic¡târ urn¡r (:)ËrtìllDÄO I)[ OL,,Jf:Ì'lO [: Ptl.
A Busca rlo Ml(ìROfïMPl.ltitîNDtinOfì lNnlvlOL,^L o EMPtIH$Al¿lO ll.lDlvlDUÅt. abtanç¡u lârTrbdnr it ¡rt)ssttit rísicir

MARl\¡Hl...t:It?O, 1 de Aqor';(o de202.}Ì

Dor.¡qla$ Ëtlu¿rrtjo $nirbìeri $t:r,rpttl

Distríbuitlor
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS¡L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOI,,lE EMPRESARIAL

JULIANA COBALCHINI DA SILVA

DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)

ACADEft'tlA CIA DO CORPO
PORTE

ME

DA ATIVIDADE PRINCIPAL

93.13-l-00 - Atlvldades de condicionamento ffslco

DAS ATIVIDADES

47,21-1-04. Comérclo vareJlsta de doces, balas, bombons e semelhantes
74,20-0-04. Fllmagem de f€stas e evêntos (Dispensada *)

82,30.0.01 . Servlços de organlzação de felras, congressos, exposlçöes e festas (Dlspensada *)

85.91-1-00 - Enslno de esportes (Dlspensada *)

85,92-9.01 - Enslno de dança (Dlspensada *)

85.92-9-02 - Enslno de artes cônlcas, exceto dança (Dlspensada *)

85.92-9-03 - Enslno de múslca (Dlspensada .)
85.92-9-99 - Enslno de arte e cultura näo especlflcado anterlomentê (Dispensada .)

85,99-6-04 - Trslnamento em desenvolvlmento profisslonal e gerenclal (Dlspensada .)

85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concunsos (Dlspensada *)

90,01-9-02 - Produção muslcal (Dlspensada *)

90,01-9-06 - Atlvldades de sonorlzação e de llumlnação

E

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIOICA

2l3-5 - Empresárlo (lndlvldual)

LOGRADOURO

R EMILIO MAGNO GLATT
NUMERO

555 SALA

CEP

85.61 5.000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

MARMELEIRO

ENDEREçO ELETRONICO TELEFONE

{¿16} 3525-3053

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAçÁO CADASTRAL

2010212008

SITUAçAO ESPECIAL OATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

CoMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

2010212008
NUMERO DE TNSCRtçAO

09.383.534/0001-1 9
MATRIZ

UF

PR

CADASTRAL

AT¡VA

(.) A drspensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos rêqu,srTos constanfes na Resolução CGSIM no 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS/M pelos entas federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades drspensadas.

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

Emitido no dia 02/08/2022 às 08244:24 (data e hora de Brasília). Página: l/l
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NEGHIÏA
Ë5ÏAÜtJA
RARA

lnscrição no CAD/ICMS

9071 5536-60

ffi LÞP
HA

Comprovante de lnscrição Cadastral - C¡CAD

PARANA
GÖVËRNO DÖ ËSTADC)

s;Fcft Êr^Rr^ tr\ F^7ÈND^

CPF

Empresa / Estabelec¡mento

Nome Empresarial JULIANA COBALCH¡Nl DA SILVA

Título do Estabelecimento ACADEMIA CIA DO CORPO

Endereço do Estabelecimento RUA EMILIO MAGNO GLATI 555, SALA - CENTRO - CEP 85615-000
FONE: (46) 3525-3053

Município de lnstalação MARMELEIRO - PR, DESDE 03/2016

( Estabeleclmento Matrlz )

Qualificaçäo

situação Atuat fJlvo?; 
slMPLEs NAC¡ONAL / SIMPLES NACIONAL'DIA 03 DO MES+2' DESDE

Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRO (lNDlVlDUALl

Ativ¡dade Econômica Principal do 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
Estabelecimento

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

lnscrição CNPJ

09.383.534/0001 -1 I
lnicio das Atividades

03/2016

Qualificação

EMPRESÄruO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS No 90715536-60

Tipo

Quadro Societário

lnscrição Nome Completo / Nome Empresarial

048.555,059.86 JULIANA COBALCHlN¡ DA SILVA

ffiEste CICAD tem validade atê 0110912022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confìrmados via
lnternet wwwfazenda,pÊ gov. br

Emitido Eletronicamente v¡a Internet
O2lOAl2022At2Attg

a ü o"* tiå',ii:ËL' 
cd-"rrroJÄF "s"'
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tr¡¡MsrÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À OíVIOA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
CNPJ: 09.383.534/0001 -1 9

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:

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisäo judicial que determina sua
desconsideraçåo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2.näo constam inscriçöes em Dfvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral daFazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e sL¡as filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2110t2014.
Emitida às 16:39:29 do dia 01/0812022 <hora e data de Brasllia>.
Válida atê2810112023.
Código de controle da certidäo: F097.7824.AF09.8C4C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

2eTy

Certidäo Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027422637-81

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 09.383.534/0001-19
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 näo existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

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

Válida até 2911112022 - Fornecimento Gratuito

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

Pág¡na 1 de 1

Em¡t¡do vla lntemel Púbuca (01/08/2022 16:40:36)
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il!¡ ¡r ESTADo peneruÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR

SEGRETARTA MUNICIPAL DE ADMINISTnAçAO E FINANçAS
C.N.P.J : 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1264912022

ffi.c¡tËÉ

Contribuinte

Finalidade

Nome/Razãoz 83275 - JULIANA COBALCHINI DA SILVA

CNPJ/CPF: 09.383.534/0001-19

Endereço: Rua EMILIO MAGNO GLATT, 555

Complemento: SALA

Bairro: CENTRO Cidade: Marmeleiro - PR

FISCAL

DATA DE en¡lssÄo DATA DE VALIDADE

09/,0U2022 10t10t2022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomede
JULIANA COBALCHINI DA S¡LVA até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos
municipais.

Marmeleiro - PR, 09 de agosto de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DtvrsÄo DE CADASTRO E TRIBUTAÇAO

lPlV SlstemaB Ltda
Atêndo Not - WGT v:201 3.01

ldentlflcador: WGT21 I 201-000-IMHGXGCNUTXBKU-5 091O812O22 10:31:2O



2sIl
011081202216i42 Consulta Regularidade do Empregador

lrirçiii'l'rír

C1|^TXÍ
.f]A IXA ËCfi NÒIvl ¡I)A FË NE.fIÁ, L

CertifÏcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.383.s34looo1-19
R,AZãO SOC¡AI::UUNNA COBALCHINI DA SILVA

Endereço: RUA EMILIO MAGNO GI-ATT 555 SALA / CENTRO / MARMELEIRO / PR /
85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade: 17 I 07 / 2022 a 75/ 08/ 2022

CeÉificação N ú mero 
= 

202207 170038432 58 47 930

Informação obtida em 0L108/2022 L6:42:O2

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

https ://consulta-crf.caixa.gov. br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.Jsf 1t1



3001,

l,)j,i,-j.ì..lri;r ,i. <).ç '

Pr..)ijü:l{ ç1 Ul) -Í- C ii:ilii C;

,ll i.iSj';'i (l.li Dö 'illrlÄllÄi.,d(")

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉETTOS TRABALHISTAS

Nome: 'JULIAIüA COBALCHINI DA SILVA (MATRTZ E FILIAIS)
CNPJ: 09 .383 . 534l0001-19
Certidão n" : 24361343/2022
Expedição: 0r/08/zozz, às t6:43 :34
Validade : 28 / 01,/2023 - 180 (cento e oit.ent.a) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que ,JuIJrÀNÀ coBÀLcHrNr DÀ srrJvA (MÀTRrz E Frr,rÀrs),
inscrito (a) no CNP,J sob o no 09.383.534 /ooOL-19, NÃo coNsrÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do TrabaLho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2OIL e
l-3 .4 67 /2017 , e no Ato 01,/2022 da CG,]T, de 27 de j aneiro de 2022 .

Os dados constantes desta CerLidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Lodos os seus estabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneL (http z / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida graLuit.amente.

TNFORMAçÃO rUpORTAtirTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimpJ-entes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transit.ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emoLumentos ou a recolhimentos deÈerminados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minist,ério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tít.ulos que, por
disposição 1egal, contiver força execuLiva.

,r'..:jrìilr ¡rì ¡jli,t;ir,r,i,a\r ,_ i.jÌ(;i .t lìi_ ìl)rr.i\f
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nresleo"o oe cepRcronoe lÉcurca

Atestamosì para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de
execução, que a êmpresa JULIANA COBALCHINI DA SILVA - ME, inscr:ita sob
o CNPJ: 09.383.534/000'l-19, prestou servigo a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARMELEIRO, CNPJ 76.205.665/0001-01 , no DepaÉamento de Educaçäo e
Cultura corn a
excelência.

EtAiid_+1fift1$F,A$Rffiexecuta ndo o serviço com

^

Registramos ainda, que na prestaçåo de serviço acima referida
apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa, cumpr:ido
fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros, fatos que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigaçöes assumidas em
contratos firmados com este municlpiÖ, nada constando que desabone técnica
e comercialmente até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, dato e firmo o presente Atestado de
Capacidade Técnica.

Marmeleiro, 10 de agosto de2022

6.e¿¿!'
CELSO PEDRO SCOLARI

Diretor Dpto. Municipa!de Educação e Cultura

i4
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cN PJ 76.205.ó65i 000 I -0 1

lì.urr I',rrrilio l\lngrrcr (ìlatt^ no (r'i 0 - Cr l')oi;tal f4
l::()r1(, 1;.r\ (.1ó) 15::"11.ì."1 - ('Ii) 85,r)15 ()()().

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCru¡CN

Atestamos, para f¡ns de prova de aptidão de desempenho e

atestado de execuçäo, que empresa Juliana Cobalchini da Silva,

inscrita no CNPJ no 09.383.534/0001-19, situada na Rua Emilio

Magno Glatt, no 555, Sala, Centro, Murnicípio de Marmeleiro, Estado

do Paraná. CEP: 85615-000, prestou serviços a PREFEITURA

MUNICIPAL DE MARMELEIRO, CNPJ i 76.205.665/0001.O1,

especificamente para 0 Departamento Mr-rnicipal de Assistência

Social, vtsto que a empre$a prestotl serviços de AULAS DE DANÇA

(várias rnodalidades), no Centro de Convivência da Assistência

Social, a pelo menos 16 (clezesseis) anos'

Registramos ainda que a prestaçäo de serviços aclma referida,

apresentou ótimo desentpenho operacional, tendo a empresa

cumprido fielmente com Suas obrigaçÕes, nada constando que a

desabone técnica e comercialmente aTé a presente data.

M¿r"nreleiro. 29 de julho de 2022

MARTzETE ú&Äü8^' oLINQU EvEz
Diretora Departamento de Assistência Social

Marizctu Kr:w¿lski l)i inqr.rcvrlz
l)¡r ÐlrJ,';l
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EDITAL DE PREGÃO N'07612022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 127 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETROMCO
TIPO: MENORPREÇO GLOBALDO ITEM

OBJETO: contratação de empresa para ministrar palestras, oficinas e teatros, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

DECLARAçÃO ON MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa JULIANA COBALCHINI DA SILVA, CNPJ/MF Ne

09.383.534/0001-19, sediada, RUA EMILIO MAGNO GLATT,555, CENTRO, MARMELEIRO/PR.

Através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do

Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos da Lei Complementar ne 123/06, alterada pela Lei Complementar ne

L47/L4, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu

desenquadramento desta situação.

Marmeleiro-PR, 05 de Agosto de2022.

JULIANA COBALCHINI ÞA SILVA

¡orûnMroúr&úuu.ñ4,ñlrd¡ùrÿ
ilwtiril@!/.dnýù.¡$D¡ @rmuo ;

ruLIANA COBALCHINI DA SILVA
CPF: 048.555.059-86
Administradora

Ç

^

JULIANA COBALCHINI DA SILVA _ CNPJ . 09.3E3,534/OOOI.I9
R EMILIO MAGNO GLAT N" 555 - CENTRO. MARMELEIRO/PR
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DECLARAÇÃO UnrFrC,ln,r

A pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa JULIANA COBALCHINI DA SILVA CNPJ n'

09.3 83.534/000 l - 19, com sede na Rua Em ilio Magno Glatt, através de seu representante legal infra-

assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.'8.666193, acrescido pela

Lei n." 9.854/99, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em tlabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não enrpregamos menores de I 6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso

empregue menores na condição de aprendiz.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a ernpresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar

com a Administração Pública.

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

Iicitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sra. JULIANA

COBALCHINI DA SILVA, Portador do RG sob n'7.245.733- I e CPF N' 048.555.059-86, cuja

função é administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

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

pública impeditiva de relacionamerrto comercial com a Administração Pública.

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

autoridades contratantes ou oçupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro
grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos firrs que em caso de qualquer comunicação futura referente e este

processo licitatório, bem como em caso de eventual contlatação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte eudereço:

E-mail:¡.1--e,-Qn"La1:L1"ç:ttds55trow1i,gg¡n-ail=cqrrr"r

Telefone: (46) 9 9125-9147

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração

junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado cotno intirnado nos

dados anteriormente fornecidos.

JULIANA COBALCHINI DA SILVA - CNPJ - 09.383.534/OOO I- I9
R EMILIO MAGNO GLAT, N" 555 - CENTRO - MARMELEIRO/PR
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8) Nomeamos e constitufmos o senhor JULIANA COBALCHINI DA SILVA, portadora do

CPF/tr4F sob n.o 048.555.059-86, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do

Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.'07612022 e todos os atos necessários ao cumprimento

das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de

Preços/Contrato.

Marmeleiro-PR, 05 de Agosto de2022,

n

^

l

I

l

I

JULIANA COSALCI.IINI DA 6ILVA

$r:eno

ruLI,ANA COBALCHINI DA SILVA
CPF: 048.555.059-86
Administradora

Ç

JULIANA COBALCHINI DA SILVA - CNPJ . 09.383.534/OOOI.I9
REMILIO MAGNO GLAT, N" 555 - CENTRO. MARMELEIRO/PR



V* Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Slstema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINRËM

Codificamos quo as inlormaçöcs aba¡xÕ constâm (ros docuntontos alrluivaclos
nesla Junta Conìercial e 6äo na data da sua

Esta certidäo foi emitida automaticamente em 0210812022, às 09:04:02 (horário de Brasllia).
Se impressa, verificar sua autentlcidade no https://www.empresafacll.pr¡gov.br, com o código AKI XNDVC.
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Prolocolo: PRC?2'l2368320Nomo Empresårlal: JULIÁNA coBALcHlNl DÀ SILVA

Nãturaza Jurfdlcaì Entpresârio (lntjividual)

lnlclo de Atlvidade
03/03/2008

NIRE (Sede)
41106281287

CNPJ
09.383.534/0001 -1 I

Arqulvamento do Ato de lnscrlção
20t02t2008

Endereço Completo
Rua EMILIO MAGNO GLATT, Ne 555, SALA, CENTRO-Marmeleiro/PR- CEP856l 5-000

Oblelo
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Filmagem de festas e eventos; Serviços de organização de leiras, congressos,
exposições e festas; Ensino de esportes; Ensino de dança; Cursos preparatórios para concursos; Produção musical; Atividades de condicionamento
ffsico; Ensino de música;Ensino de Artes cênicas, excoto dança; Ensino de arte e cultura; Treinamonto em desenvolvimento profissional e gerencial;
Atividades de sonorização e iluminação;

Capltal
R$ 25.000,00 (vinte e c¡nco mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Ato/eventos
002 / 051 - coNSoLlDAçÃO DE

CONTRATO/ESTATUTO

Último Arquivamento
Data
1611212019

Número
20197724736

Sltuação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresárlo: JULIANA COBALCHINI DA SILVA
ldentldade:
72457331
Estado clvll:
soLrErRo(A)

CPF:
q48.555.059-86

Regime de bens:
NÃO INFORMADO
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