
176 y
Prefeìturø Municìpøl de Mørmeleìro

Número do Protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bairro:

Cídade:

CEP:

70567 Døta do PedÍdo:

VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

007961 729-86

3110112022

Típo de Pessoa:

Marmeleiro

8561 5-000

Estaclo: Ftt*ãl
Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente: VALDEMAR DOS SANTO

À
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ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
HAMAMENTO No 00112022



https://serv icos.receita.fazenda.gov. br/serv icos/cpf/consu ltas ituac..

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 007.961.729-86

Nome: VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

Data de Nascimento: 05/08/1946

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 03/09/1999

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:20:19 do dia 3110112022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0BD3.BEC9.F118.211A

Este documento não substitui o "Com ante de I

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 13t0212015.)
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1i9r
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TR¡BUTOS FEDERAF E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR
GPF: 007.961.729-86

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8,212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida às 10:50:21 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alé3010712022.
Código de controle da certidão: 32E,2.C652.40EA.6645
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTTDÃO NEGATIVA DE PÉETTOS TRABALHTSTAS

Nome: VALDEMAR DOS SANTOS

CPF: OO7 .961- .729-86
Certidão n' : 3926893/2022
Expedição: 3I/ 0I/2022, às
validade: 29/07/2022 - 180
de sua expedição.

BILIAR

I0 :22 : 44
(cento e oítent.a) dias, contados da dat.a

CerLif ica-se que VÀLDEIVIAR Dos sÀNTos BrLrAR, inscrito (a) no CpF sob o
no 007.96L.729-86, NÃo coNsTA do Banco Nacional- de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art.. 642-A da Consolídação das Leis do
Trabalho, acrescentado pera Lei no 12.440, de 7 de julho de 2orr, e
na Resolução Administrativa no 7470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20II.
Os dados consLantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão at.esta a empresa em reração
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceit.ação desta certidão condicíona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superíor do Trabalho na
InterneL (http : / /www. tst.jus. br) .

CerLidão emit.ida gra[uit.amente.

TNFORMAçÃO TUpORTANTE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabal-hi stas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadj-mplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhisLas, incl-usive no concernent.e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conci,l iação Prévia.
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Mini.stér.io do Des_env.olvlmento Agrårio
Secretarlâ de Agrlcultura Famlilar
Program'a Haclonâl de Fortaleclmento da Agrlcultura Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: I 0t 7036722634680
Emltldo em: 31101t2022 às l0:04:13

lnformações Gerais
a-- .' '_- _" -

IDAP: SDW0007961 729861 51 221 0336

iEm¡ssão: 15t12t2021

rÚltima Versão: Sim

Titular(esl
i1-__ ---L--*-

iNome: VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR
I

ICPF: 007.961.729-86
I

Categorla
t*-"-
lAssentado/a

Versão DAP: 1.9,3

Valldade: 1511212023

DAP VáIida: Sim

Enquadramento: V

Munlcípio/UF: Marmeleiro/pR

DAP Expirada: Não

me: TEREZINHA ANTUNES DE CAMARGo BILIAR

Gondição e posse de uso da terra

pelo PNRA
lAssentado/a 

pelo PNRA

Emlssor da DAP

Em¡ssor: lnstituto de Desenvolvlmento Rural do paraná - tApAR-EMATER CNPJ: 7s.234.757 t0001 -49

CPF: 515.727.370-34lNome do Responsávet: MARCOS ANTONTO PALOSCH|

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço
http://dap.mda.gov. br
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No Licença: 415 I 2021

Contribuinte: VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

Razão Social: VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

DEPARTAMENTO MUNIGIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILANGIA EM SAUDE

Alvará de Licenca San¡tária

182

/

LICENCIADO EM:

1011112021

vÁuoo RrÉ:
1 1 111 t2022

CPF/CNPJ : 007.96 1,7 29-86

Endereço: LINHA NOVO PROGRESSQ, SN - ZONA RURAL -

Area: 50 m2

GNAE: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO e FABRICACAO DE MASSAS
ALIMENTICIAS

-?skË'iÎl

11 !Nl\'1$11

U?.N

' sponsável Técnico:

Observações:

É oenlonróRlA A FtxAÇÃo DESTA LrcENçA EM LoÇAL vtsívEL Ao coNSUMIDoR

0

\'

\ú*l#oa,ln,
TAISA ZOEHLER PADILHA

Autoridade Sanitária
{

Ll
TaISRZÓrHMR PADILHA
ßP tp"Y'glilia€an¡tära

Marmeleiro PR
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Lstado do Paranti CNPJ 76.205.665/000t-01
.4v. ltlacali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 1 22 - CEP A5.ó1 5-000

PROJI'T'O DB VENDA _ FORNECBDORES INDIVIDUAIS

PRO.IETO DE VENDA DE G EROS ALIM IOS DA ACRICULTURA FAMILIAR PARA
ALI M ENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

IDENTIFI o POSTA DE ATENDIMENTO AO A HAMADA BLICA

r- TDENTTFTCAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL
l. Nome do VALDEMAR DOS SAN BILIAR

183 /

P

J NOVO RESSO
6. No da DAP Física:
s Dw000796 1729861s t2210336

Banco: Brasil

Produto

CASËIIìA

ll - Relação dos Produtos

2. CPF:007961
4, Municí¡rio/UF: MARMELEIRO/PR 5. CEP:85612-000
7. DDD/Fone:
(46)991 16t782

8. E-mail

ncia:2282-9.Noda il.N Corrente:141860

Preço de Aquisição*
Unidade Quantidade Unitário Total

Cronograrna
de Entrega
dos produtos

KC t50 ¿2,89 10.300,50 A partir de 0312022
]UCA CASEIRA KC 720 I 5,41 I 1.095,20 { partir de 03/2022

KG 100 r 3.61 r 0.888,00 A partft de 0412022

KG r00 t5.39 7.695,00 A, partir 04/2022

t9.978,70

ril - TDENTIFICAÇÃO DA ENTTDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

I-ISPAGLJI::I'EAC

ICIJLTOR

CASJEIRO -
A,TIADO

OBS: *Preço publicado no Edital
no00112022

o: MARMELEIROun

Fone:46-35258100
CPF:524.704.239-53

ições estabelecidas neste projeto e qLre as informações acima conferem com as

''?olzlr,¿t/,t¿ B;r.'

AP LOU R P TTLA
Declaro estar cle acoldo coll as cond
condições de Fornecintento.

EFEITURA MUNICIPAL .t: 7 6.205 .6651000 I -0 I

AVENIDA MACALI. N'225 - CENTRO
Nonre

VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR
Fornecedor individual

MARMELEIRO,:JI
Janeiro de 2022. CPF:007.961 .729-86

(_

{
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rle Oÿhrwel¿¡ro
Estado do Paranít CNPJ 76.205.665/0001-01

,,1v. ll.'lctcali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1122 -CEP 85.615-000

DECI,ARAÇÃO DE GÊNEROS AI,IMENTÍCIOS - FORNECEDOR
INDIVIDUAL

VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR
CPF: 007.961 .729-86
ENDEREÇO NOI,'O
PROGRESSO
MARMELEIRO- PR
TELEFONE' (46)e2ooo463 r

Declaro para os clevidos fins objeto do Edital de Charnamento Público 00112022
de que os gêneros alirlreritícios a serem entregues são oriundos de produção própria
relacionada no plojeto cle venda.

MARMELEIRO, 31 DE JANEIRO DE2O22

?ilà",,*.o/u Kù,-
VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

CPF: 007.961.729-86

RG: 4.869.365 SSP/PR

t8 16.

I

{
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de
Estado do Paranri CNp.l 76.205.6ó5/0001-0t

..1v. ltlttcttli.255 -Caixa Postal 2l - Fone/Fax (.10 _1525-1122 -CEp 85.6t5-000

ANEXO III

MODI'LO DE DECI,ARAÇÃO TJNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoafísica VALDEMAR Dos sANTos BILIAR, cpF no
007.961.729-86 conl sede na LinhaNovo Progresso, neste nrunicípio, através de seu representante legal
infra-assinaclo, que:

l) Declaramos. para os f,ins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,
acrescido pela Lei n.'9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso or"t insalubre e não empreganlos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, que, caso empl'egue ntenores na condição de aprerñiz (a partir cle 14 anos, cleverá
informar tal situação no mesr'ìto documento).
2) Declaramos. sob as penas cla lei, que não fornos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Adntinistração Púrblica.
3) Declaranros. sol'r as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação relativo ao Edital de chamamento púbrico 00u2022.
4) Declaraurcls qLre até a presente data inexistenl fatos inrpeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente cla obligatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos para os devidos fìns que NBNI-IIJM sócio ou pessoa física exerce
cargo otì função pirblica impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declat'anros para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
refèrente e este Chamanrento Púrblico, bem como enl caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encarrrinhado para o seguinte enclercço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46)92000463 t

7) caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em
protocolizar pedido cle alteração.iunto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob
pena de ser consiclerado conro intirnado nos dados anteriormente fornecidos.

Marnreleiro, 31 de.ianeilo de2022

VALDEMAR DOS SANTOS BILIAR

Assiuatura do Resporrsável (Nonre Legível/Cargo

tssy
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Prefeìturø Munìcìpal de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

70578

ELI FATIMA GODINHO DA

Data do Pedido: 0110212022

Típo de Pessoa: F-l

ELI FATIMA GODINHO DA PONT

0371 39809-69

Número da casa: t-- ---l

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1I2O22

ç
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ø



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituac...

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 037.139.809-69

Nome: ELI FATIMA GODINHO DA PONT

Data de Nascimento: 17 10611981

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 13/03/2000

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: l0:48:23 do dia 2710112022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 71D6.F282.E8D9.3E21

Este documento não substitui o "Comorovante de lnscricäo no CPF".

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.)

I BBr
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/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasll
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À DIUDA
ATIVA DA UNÁO

Nome: ELIFATIMA GODINHO DA PONT
CPF: 037.139.809-69

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 inscrições em Dfvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sooiais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

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

Emitida às 09:07:18 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasflia>.
Válida até3010712022.
Código de controle da certidão: 4614.83DF.944D.D994
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELI FATIMA GODINHO DA PONT
CPF: 037.1-39.809-69
Certidão n' : 3373596/2022
Expedição: 27 / 0t/2022, às Il- 41: O1

Valídade:25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert.ifica-se que ELr FÀTrMA coDrNHo DÀ poNT, inscrJ-to(a) no CpF sob o
no 037.L39.809-69, NÃ,O CONSTÀ do Banco Nacionar de Deved.ores
Trabalhi stas .

Certidão emit.ida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabarho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20L!, e
na Resolução Administrativa no 7470/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htLp, / fwww.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuit.amente.

TNFORMAçÃO TUpORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaís e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígações
estabelecidas em senLença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministérío Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

J \
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http://smap I 4.mda.gov. brlextratodap/PesquisarDAP/Visualizar?T..
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[ttlinistério do Desenvolvimento Agrário
Secretarla de Agrlcultutå Famll¡ar
Programa Nacloilal de Fortaleclmento da Agrlcu[tura Fanìll¡är

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: I 0070830217 13796
Emitldo em: 2710112022 às l0:43:19

Gerals

sDW003341 753990230621 1 054

23t06t2021

Itima VeFão: Sim

Versão DAP: 1.9.3

Valldado: 2310612023

DAP Válida: Sim

Enquadramento: V

Munlcíplo/UF: Marmeleiro/PR

DAP Explrada: Não

Titular(es)

lñöme:'ËLcrn lùr5 óÄ Þöñr

CPF:033,417.539-90

Categorla

NT

Condição e posse de uso da terra

lOemais 
aOricuttores familiares

Emlssor da DAP

,Emlsson SINDICATO DOS TRABALHAOORES RURAIS DE MARMELEIRO

,Nome do Responsável: JOCELAINE BERNARDI COZER
t

CNPJ: 77.816.189/0001-10

CPFi 715.262.269-87

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http://dap. mda. gov. br

Þ
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{lof I 271011202210:43



Declaração de Aptidão ao Pronaff MlnlEtérlo.da Agrlcultura,
Fccuárlô c Abûstcclmcnto

Sccretorlr de Agrlcultura Programr Noclon¡l dþ Fortoleclmento da
Famlllar e Coopeiotlvlsmo Agrlculturo Famlllar

sDWo0334l 753990230621 1 0s4
'1r via - Agricultor Familiar.2r v¡a - Emit€nte

| - Cadastro do(a) Agricultor(a) Familiar
a) ld€nl¡lìcaçäo do(a) Agriculto(a) Fam¡liar

10 T¡tular da DAP: ELCIR LUIS DA PONT

Renda ds Enquadramento: R$

ts3/
1 ,CP F: 033.4 1 7.539-90

3,Sexo: Masculno

S,Apelido:

7.RG:8.437.645-0

9.NIS:

2.Nome: ELCIR LUIS DA PONT

4.Nome da lvlåe: VANILDA DOTTI OAPONT

6.Dt de Nasc.: 19/01/1981

8.UF de Em¡ssäo do RG: PR

10.Naturalidade: Mâ¡mololro - PR

1 l.Escolaridader 10 Grau completo

20 lltular da OAP: ELI FATIMA GODINHO DA PONT

Dados da Famflia

23.NodspessoasdBfamlliares¡dentesnoêstabelec¡mento:1' | 24.EhtadoC¡ù¡ltCasado

zs,Reg¡me de Casamonto: Comunhêo un¡versal do bens 26.Locàl ds Rssldência: Eslabelecim€nto rursl

27.Endereço: LINHA POCINHO I 2S.Municfpior ¡/armotoiro - pR

No: 00 i I Bakroi ZONA RURAL

29,CEP: 8561 5000

b) Caract€rlst¡cas Sócio.Econômicas do(a) Agr¡culto(a) Familiar

l.Organizaçåo(öss) Social(¡s) a(s) qual(is) pertença: S¡nd/Assoc v¡nculado a FETRAF 2.Cond¡ção(öes) ds posse € uso da terra: Comodalár¡o
Rural

3.Atividades Pr¡ncipais:Agricultor/a

5.Area menor ou igual a 4 módulos l¡scaisr Sim 4,Area do Estabel€cimento:9,68 ha

6.Composìçåo do Valor bruto da Produçäo Anual do Estabslecimonto Familiar (considerar os úllimos doze meses, a contar da dEta do preenchimento da OAP): R Es. (c M N . r73r)

Renda do estabeleclmento Renda fora do ertabeleclmonto

Agropecuária Estimada:

Nåo Agrop€cuár¡a Estimada;

Tota¡:

R$

RS

R$

122.689,00

0,00

122,689,00

1 2,CPF: 037.1 39,809-69

14,Ssxo: Fem¡nino

16.4p€lido:

18.RG:7.164.176-7

20.NlS: 00.000.00000.0

22.Escolafldade: 1o Grau completo

13.Nomo; ELI FATIMA GODINHO DA PONT

15.Nome da lväe: IRIDE SIGNOR GOOINHO

17.Dt de Nasc,: 1710611981

1g.LJF de Em¡ssåo do RG: PR

2l.Naturalidad€: Francisco Beltrão - PR

Tolal Auferida:

Desconto;

Tolal com desconto:

R$

R$

R$

0,00

0,00

0,00

122.689,00 % da Renda do
Êstabslec¡menlo:

r00,00

7,Força de trabalho famlllar:

7,1, Número ds mombros da unidade familiar e agregados que desenvolvem alividades geradoras de renda no
gstabelec¡mento
7,2. Número de €mpregados permanentes contratados: I 0 

I

7,3, Há permanência de força de lrabalho familiar? 
E

2

ll . lnformações Complementares

lmóveis Rurais

Sobr€ o imóvel pincipal:

1,No de ¡móvs¡s explorados; 1

2,Denom¡naçäo do imóvel: LOTE RURAL N84 DA GLÊBA
03 NOVA PERSEVERANCA

3.Local¡zaçåo do imóvel: LINHA POCINHO

4,Area do estabol€c¡msnto: 9,68 hectar€s

5,É proprietário do imóvel pr¡ncipal? Näo

6.Nome ou razão social do proprietário: DOI\¡INGOS FLARES GODINHO

7.CPF/CNPJ do Proprislário: 335.283,909.30

lll - Declaração do(a) Beneficiário(a)

Declaro, sob as penas da lei (art. 299 do código Penal), que os dados ac¡ma corÍespondem à verdade.

Lo€l: Oata: I I

Dala: _/_/_

Ass¡natura:

Ass¡natura: Polegar direito 1 Polêgar dire¡to 2

lV - Atestado da Entidade Credenciada pelo MAPA

Atesto que o(s) titula(es) acima identificado(s) atênde(m) aos critérios definidos no Manual de Crédito Rural para enquadramento como beneficiário(aXs) do Crédito
Rural ao ampâro do Pronaf no Grupo V. Grupo Final: V

lnstituiçäo: CPNJ 77.816.189/000'1-10 Entldade smissora Representante: CPF 7 1 5.262.269-87

Locel Data

(t

Assinatura

DAPWEB - emltlda pelo sftio do SAF/MAPA Atenção: Este documento é gratufto MODELO 1.9.3 - GRUPOS: V Data da Geração:2310612021
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Estado do Paraná CNPJ 76.205'665/0001'01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 I 22 - CEP 85'61 5-000

PROJETO DE VENDA - FORNECEDORES INDIVIDUAIS

PROJETO DE VENDA DE G DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENT ESCOLAR/PNAE

DA AO EDIT N"001/2022

r - IDENTTFICAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL
2. CPF: 03713l. Nome : ELI FATIMA

5. CEP:85612-000LINHA POCINHO 4 io/UF:
7, DDD/Fone:
Ø6\999071645

8. E-mail6. No da DAP Flsica:
sDw00334 l 7 5399023062110s4

I l. No da Conta Corrente: 210. No la:9. Banco:

II - Relação dos Produtos

de Cronograma
de Entrega
dos produtos

Unidade Quantidade Unitário TotalProduto

3.0 I l ,50 A partir de 0312Q22KC ]50 ¿2,89BOLACHA CASEIRA
I 5,41 3.475,50 A partir de 03/2022(G t50]UCA CASEIRA

\pwtir 0312022300 15,39 12,312,00(cVfACARRAO CASEIRO - TIPO ESPAGUETE

r 0.888,00 A partir de 03/2022(c 300 I 3,61]AO CASEIRO FATIADO
t9.687,00|OTAL ACRICULTOR

OBS: *Preço publicado no Edital
no00112022

rll - TDENTTFTCAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

Municfpio: MARMELEIROCNPJ: 76.205.665/0001 -0 INomePREFEITURA MUNICIPAL
Fone: 46-35258 I 00Endereço: AVENIDA MACALI, No 225 - CENTRO
CPF: 524,704.239-53ome I: PAULO JAIR PILA

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as

condições de Fornecimento.

D^ CPF:03713980969f"
ELI F INHO DAPONT

Fornecedor individual

MARMELEIRO,2S DE
JANEIRO DE2022

K

"[

,l
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No Licença: 434 I 2021

Gontribuinte: ELI FATIMA GODINHO DA PONT

Razão Social: ELI FATIMA GODINHO DA PONT

CPF/CNPJ : 037 .1 39,809-69

Endereço: LINHA POCINHO, SN - ZONA RURAL -

Área: 28 m2

GNAE: FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
SETOR DE VIGILÂNCIA ËM SAIJDE

Alvará de Licenca Sanitária

LICENCIADO EM:

2411112021

VALIDo ATÉ:

2411112A22

"sKt'îïi
tr i'it'rtrr

X)

¡\

;sponsável Técnico:

Observações

É oaRrcnróRrA A FrxAçÄo DESTA LrcENçA EM LocAL vtsfvEl Ao coNSUMtDoR

É.{'u*,,1\¡rrI(,.ux¡, P

çTAISA ZOEHLER PADILHA

Autoridade Sanitária {

,{



w& lflßr
Estadodo Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. lvlacali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l I 22 - CEP 85.61 5-000

MODELO DE DECLARAÇAO UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo preserrte instrumento, a enìpresa ou pessoafísica ELI FATIMA GODINHO DA PONT , CPF no

037.139.809-69 com sede na Lirrha Pocinho, neste município, através de seu representante legal infra-
assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666/93,
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 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, que, caso empregue rnenores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá
informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 001/2022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos irrrpeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46)99907 t645
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.

Marmeleiro, 28 dejaneiro de 2022

ELI FA CODINHO DAPONT

Assinatura do Responsável (Norne Legível/Cargo

(l
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Estadodo Parand CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. lvlacali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l 122 - CEP 85.615-000

DECLARAÇAO DE GÊNEROS ALTMENTÍCIOS - FORIIECEDOR
INDIVIDUAL

ELI FATIMA GODINHO DA
PONT
CPF:03713980969
ENDEREÇO,. LINHA P OCINHO
MARMELEIRO- PR
T E L E FO N E : (46)eeeo7 t 64s

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Público 00112022
de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria
relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO,23 DE JANEIRO DE2O22.

IFATIMA DINHO DA

CPF:03713980969

RG: 7.164.176-7 SSP/PR

J
Ç





Iss f/
Prefeiturø Manicipøl de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

Endereço:

Número da Casa:

Bøírro:

Cídade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prøzo de Entregø:

Nome do Requerente:

70665
KAUANE MONIQUE DOS SANTOS RIOS

CNPI(CPF); f-- tosæg9gs-d{

Døtø do Pedído: 1010212022

Típo de Pessoa: l1

l\¡larmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE
cHAMAMENTo púeLlco

PARA CREDENCIAMENTO NO
No 001/2022

KAUANE MONIQUE DOS

l)
",f / ('



lrttps ://servlcos. rece rÞ.razenda.gov. þvservlcosi cpr/consullaslruac

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 105.580.899-09

Nome: KAUANE MONIQUE DOS SANTOS RIOS

Data de Nascimento: 09/02/2000

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 0511112012

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:34:03 do dia 0910212022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 39AF.B5E6.B99A.EF83

Este documento não substitrri o.Cg¡plovante de lnscriçã .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.)

zoa /

a

J
ç

I of I 09/021202208:34
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: KAUANE MONIQUE DOS SANTOS RIOS
CPF: 105.580.899-09

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 Uniåo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidåo se refere à situaçåo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociaijprevistashas álfneas 'a' a 'd' do parágrafo rJnico do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçåo desta certidäo está condicionada à verificaçåo 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 2t1012014.

Emitida às 08:53:56 do dia 1010212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida atë 0910812022.
Código de controle da certidäo: 99D9.A9E8.AFFA.7C65
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4 \

Ll
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Nome: I(AUANE MONIQUE DOS
CPF: 10s.580 .8 99-Og
Certidão n" : 4B6Og63/2022
Expedição: o9/02/2022, às
validade: 07/oB/2022 _ 180
de sua expedição.

Pi,ic;ina 1 cle .1.

oitent.a) dias, contad.os da data

PODþ]R .,]UDICTÁ1I. j i,
JI]STIÇA DO TRÄB,,t iì

CERTIDÃO NEGÀTTVA DB DÉBITOS TRABALHISTAS

SANTOS RIOS

08:36:16
(cent-o e

v

certifica-se que KÀ'ÀNE MONTQUE DOS SÀNTOS Rros, inscríto(a) no cp'sob o no 105'580.899-09, NÃO CONSTÀ do Banco Nacionar de DevedoresTrabalhistas.
certidão emitida com base no art- . 642-A da consolidação das Leis doTrabarho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20!!, ena Resolução Administrativa r.o r47o/zot1 do Tribunar superior doTraba1ho, de 24 de agost.o de 2OII.
os dados consLantes dest¿r cerL j clão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estå,ìo atualizados até 2 (dois) diasanteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a ce¡.t-idão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabe-r.ec,-mentos, agências ou f iliais.A aceitação desta cerrti<ião concliciona-se à verificação de suaautenticidade no po'IaJ- do 'r'r:,i bunal superior do Trabalho naInternet (http: / /www. t.st_. jus;. t;r)
Certidão emitida grat,rrit,amente .

TNFORMAç.ã,O ruponTÀNrE
Do Banco Naciona r- cle Devedo rr:l; Trabarhistas constam os dadosnecessários à i<renL,i f: -icüção rì,r r; pessoas naturais e j urídicasinadimplentes perarntc a Justiq:;r rìo Trabarho quanto às obrigaçõesestaberecidas em sent-ença condr:rr,rr.-ória t.ransitada em jurgado ou emacordos j udiciai s; [-raba_] hist_a s;, inclusive no concernent,e aosrecolhimentos [)r^evicjenci-árìos;, a honorários, a cust,as, aemorumentos ol-t a r:'ec() IhinrcnLos cl .t-erminados em lei; ou d.ecorrentesde execução de êr(;ol:(1(-)r; I i.r'rnac]osr ¡rr:rante o Ministério público doTrabalho ou Comis;s¿io cle Conci I i¡rq,:ão prévia.

t
J

i Llr ,:'Iitlt:

/Tt//



http://smap I 4.mda.gov, br/extratodapipesquisarDAp/Visualizar?T...

201ý

$lnistérlo do Des_env_olvimento AgrárioSecretarle de A0rlcultura Famlllar
Programa Naclo-nal de Fortaleclmento dâ A0rlculturâ Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: 105067¡1822679065
Emltldo em: 0910212022às 00:31:27

Gerals
sDWo 1 0254454 90920 1 221 o 1 37 Vorsåo DAP: 1.9.3

Valldadêr 2011212023

DAP Válida: Sim

Enquadramento: V

Mun lcípio/UF: Marmele¡ro/pR

DAP Expirada: Não

20112t2021

Versåo: Sim

ARILSON CANUTZ DOS SANTOS

1 02.544,549-09

Tltu

\,

KAUANE MONIQUE RIOS SANTOS

1 05.580.899-09

Condição e possè de uso da terra

leosseirola

Emlssor da DAP

lnstituto de Desenvolvimento Rurat do paÂîâ - lApAR-EMATEt? CNPJ: 75.234.757 10001-49

CPF: 034.961.269-22do Responsável: QUELTMAR SAGGTN

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http://dap.mda.gov.br

l
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09/02t2022
r
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
20sr

ESTADO OO PeAe¡ttA
)NPJ 76.205,665/0001 -01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000 - MARMELEIRO - PR

OS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ALIMENTA ESCOLAR/PNAE

No00l/2022O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA
I_ DO FORNECEDOR
FORNECEDOR INDIVIDUAL

2. CPF: 105580.899-09L Nome do Proponente: KAUANE MONIQUE DOS
SANTOS zuOS

3. Municlpio/UF
Marmeleiro/PR

4. CEP:856150003. Endereço
Linha Acampamento São Francisco

5, No da DAP Ffsica

sDw0 l 0254 4s 490920 1 221 0 1 37
7. DDD/Fone
(046) 999367786

8. E- mail (quando houver)

I 1. No da Conta Corrente
25.678-l

9, Banco
Banco Brasil

10, No da agência
2282-9

II - Relação dos Produtos

r&deQuantidade
Unitário Total

Cronograma de

Entrega dos produtos
Produto Unidade

327,OO0 MES: maio 2022Abobrinha Ke 100 3,27

Un 300 4,t8 t254,OO MES:junho 2022Acelga
1815,00 Mes: maio 2022Alface crespa Un 500 3,63

Un 500 2,90 1450,00 Mes:junho 2022Alface americana
1950,00 MES: JUNH0/2022Almeirão, chicoria Un 500 3,90

KS 300 3,54 1062,00 Mês: MAIOI 2022Bata doce
3,37 337,00 Mes: agosto/2022Bergamota Kg 100

Brócolis Un 600 5,32 3192,00 Mês: marçoi 202

KS 500 4,28 2140,00 Mes:junho/2022Citrus Ponkan

Couve folha Un 150 4,08 6!2,00 Mes:. rnaio/2022

400 5,31 2124,00 Mes: maio/2022Couve flor Un

Espínafre Un 200 5,34 1068,00 Mes: abril/2022

1000 3,60 3600,00
Mes: setembro, outubro
2022La ra nja Kg

Mandioca KS 1050 5,O4 5292,O0 Mê,s: abrill2022

5,56 556,00
junho,
dezemb¡o2022

Mês: maio,
novembro.Milho verde kg 100

1038,45

Mês: maio, setembro,
outrobro, novembro,
dezemh¡o2022Pepino kg 345 3,01

100 6,27 627,O0
Mês: a partir de março
2022Rabanete ke

Repolho ke s00 2,93 1465,00 Mèy. abrll/2022

KS 300 7,2L 2L63,00 Mes:junhoi2022Tomate

Vagem l(e 100 7,83 783,00 Mes: apartir maiol2022

32855,45Total
OBS: *Preço publicado no Edital no

00u2022

e-mail / licitacaoO2@manneleiro.pr.eov.br

(

{



Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTADO OO Penn¡tt{

Av. Macati, 255 - cx. postat 24 - ,"r"J[i,ii¿îtf¿33:!rf,ft'--oJæ uu.uru-oto - MARMELETR> - pR

2 {16

/

III _ ID O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FND
Nome PREFEITURA MUNìCIPAL CNPJ 76.205, 0t -01 Município MARMELEIRO

AVENIDA NO 225 - CENTRO Fone:46-35258100
Nome de PAULO JAIR PILATTI 524.704.239-53

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fornecimento.

MARMELEIRO,09 de fevereiro de
2022.

\b.r^¡*"c¡gnxt^¡t dg"9tþo q.Rý

KAUANE MONIQUE DOS
SANTOS RIOS

Assinatura do Fornecedor Individual

CPF: 105.580.899-09

{
t

e-mail: licitacao@man¡eleiro.pr.gov.br / licitacao02@manneleiro.pr.sov.br

í
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EsrADo oo pnanu{
cNPJ 76,205.665/0001 -01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000 - MARMELEIRO - PR

ANEXO III

MoDELo DE DEclnnl,çÃo UNIFIcADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física kauane Monique dos Santos Rios,
CPF no 105.580.899-09,com sede na Acampamento São Francisco , através de seu representante legal
infra-assinado, que:

t¡ 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 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou

\ÿ, insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue
menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo
documento).
z) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
s¡ Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022,
l¡ Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
s¡ Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce cargo ou função
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46) eeezonø

z) 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.

Marmeleiro, 09 de fevereiro de2022.
Local e Data

rtrr,.t^'i r""rr"rri.,' d"rrC,rÀr Q-i>
Kauane Monique dos Santos Rios
Assinatura do Responsável

J
\

e-mail: licitacao@nlanneleiro.or.sov.br / licitacaoO2fEmarmeleiro.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Marmeleiro
209

/
EsrADo oo peaev4

àNPJ 7 6.205. 665/0001 -01
Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-5100 - CEP 85.615-OOO - MARMELETRO - pR

ANEXO IV

DECLARAÇÃo nn cÊNnRos ALIMnNTÍcros - cRupo FoRMAL E INFoRMAL
E/OU FORNECEDOR INDIVIDUAL

NOME: Kauane Monique dos Santos Rios
CPF; los.Sg0.899-09

END E REÇo ACAMzAMENTI sÃo rn¿¡tc tsc o
TELEFONE: (46) ooezone

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Público 00712020,
gêneros alimentícios a serem entregues, são oriundos de produção própria relacionada no projeto de
venda.

MARMELEIRO, 09 de fevereiro de2022

RG : I 3. 699. 2 7 5-9 SSP/P R
CPF: 105.580.899-09

+ r
(,

e-mail: licitacao(Emanneleiro.or.sov.br / licitacao02@marmereiro.pr.gov.br





21a /Prefeìtura Municìpøl de Mørmeleìro

TEREZINHA POPOVITZ DE LIMA

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Cøsa:

Bairro:

Cidøde:

CEP:

Estado: IFara.r¡l

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

70666

8561 5-000

Data do Pedído: 1010212022

Tìpo de Pessoø: Tf

SAIONARA TEREZINHA P
\

P

á

DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
BLTCO No 00112022
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 083.794.389'22

Nome: SAIONARA TEREZINHA POPOVITZ DE LIMA

Data de Nascimento'. 1311111992

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 2410712008

Digito Verificador: 00

comprovante emitido às: 13:57:30 do dia ogto2t2}22 (hora e data de Brasilia)

cãäiõ, oà controtelo-.orprournte: AA7E.F402.353D.683F

Este documento näo substitui o "Comprovante de lnscriçäo no CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1'548' de 131Q212015')

I of 1
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAIONARA TEREZINHA POPOVITZ pE LIMA
CPF: 083.794.389-22

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

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidåo se refere à situaçäo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçðes sociaijprevistas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçåo de sua aqtenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. bp ou <http://www. pgfn. gov. br>.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n0 1.751, de 211012014.

Emitida às 09:29:09 do dia 1010212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alë 0910812022.
Código de controle da certidäo: 08C6.4F3D.4DB5.6BCE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

213I
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PODER JUDICIÁRÎO
JUSTIÇA DO TRABAT,HO

CERTID.ÉoNEGATIVADEpÉarrosTRABAI,HISTAS

Nome: SAIONAR-A TEREZINHA POPOVITZ DE LIMA

CPF: 083.794.389-22
Certidão n' : 4913579 / 2022

Expedição: og / 02 /zo2z , às 14 : 0 0 224

validade t o7/08/2022 - l-80 (cento e oitenta) dias' contados da data

de sua expedição.

certif ica-se que SAIONARÀ TEREZINHA POPOVIf]z', DE IJIMA', inscrito(a) no

cPFsobo11oo83.?94.389.22,NÃocoNslAdoBancoNacionalde
Devedores Trabalhist'as'
certidão emitida com base no art . 642-A da consolidação das Leís do

Trabalho, acrescentado pela I,ei no 12.440, de 7 de julho de 2QL!, e

na Resolução Administrativa ÍIo L47O/ZOl'L do Tribunal superior do

Trabalho, dê 24 de agosto de 20ll'
osdadosconstantesdestaCertidãosãoderesponsabilidadedos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa jurídica, a cert.idão atesLa a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos' agências ou filiais'
Aaceitaçãodestacertídãocondiciona-seàverificaçãodeSua
autenticid.adenoportaldoTribunalsuperíordoTrabalhona
Internet (http : / /www ' tst'jus 'br) '

Certidão emitida gratuitamente'

TNFORMAçã,o ruBonrANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplenLesperanteaJustiçadoTrabalhoquantoàsobrigações
estabelecidas em sentença condenatóría transitada em julgado ou em

acordosjudiciaistrabalhistas,inclusivenoconcernenteaoS
recolhimentos previdenciários' a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determínados em lei; ou decorrenLes

deexecuçãodeacordosfírmadosperanteoMínistérioPúblicodo
Trabalho ou Comissão de ConcíIiação Prévia'

J

I

r
Dúr'vicltrs e sugestöes: cncìL(ìLsL' jus'br'
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!llnlstér.lq d.o Des_env-olvlmento Agrárlo
$ecretarla de Agrlcultura Famlllar
Programa N¡olo-nal de Fortaleclmento da Aorlcultura Famlllaf

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: 105286641756414726
Emltldo em: 0910212022 às lt iSB:S7

lnfo Gerals

Tltu

SAIONARA TEREZINHA POPOVITZ DE LIMA ADRIANO BASSANEZE

083.794.389-22 099.591.299-85

Gondlçåo e posso de uso da terra

agrlcultores familiares.

Emlssor da DAP

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARMELEIRO CNPJ: 77.816.189/0001-10

CPFi 715.262.269-87do Responsável: JOCELAtNE BERNARDI COZER

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço
http://dap. mda.gov. br

(

Versão OAP: 1.9.3

Valldade: 1010312023

DAP Vállda: Slm

Enquadramento: V

Munlcf plo/UF: Marmelelro/PR

sDWo08379438 9221 00321 0 1 37

lssão: 10/03/2021

Versão: Sim DAP Não

I of I
l1:59
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P røÊitu ra ol,fu n tciøal de úhrwala ro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 I 22 - CEP 85.61 5-000

PROJETO DE VENDA - F'ORNECEDORES INDIVIDUAIS

(

J

DA AGzuCULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G S

ALIMENT ESCOLAR/PNAE
DA PROPOSTA DE AO ý2022

r - TDENTTFTCAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL
2, CPF: 08379438922l. Nome do Proponente: SAIONARA TEREZINHA POPOVITZ DE

LIMA
5. CEP:856150004 LEIRO/PR3, Endereço:LINHA SANGA SECA

8. E-mail
S ai onara. I ima00fDsmai l. com

7. DDD/Fone:
GO999117753 (watz)

6. No da DAP Ffsica:
sDw00 83 79 43 8922 100321 0 137

10, No da agência: 0601 I l, No da Conta Corrente/poupança
144498-0 op: 13

Banco9 CAixa

II - Relação dos Produtos

Total

Cronograma de

Entrega
dos produtos

Unidade Quantidade Unitário
Produto

1,30 660,00 MES: a partir de ll,I2l22(G ¿00ABOBORA
(G t00 ),27 )8 I,00Abobrinha verde

r 8l s,00 lvfES: a partir de 04/22JN 500 t,63ALFACE CRESPA

1,90 I 950,00 vfES: a partir de04/22ALMEI RAO/CHICORIA/AMERICANA JN 500

KC 100 1,54 r 4l 6,00 úES: a partir de03/2022]ATATA DOCE

580,00 vlES: a partir de 05/22KG 200 t,40]ETERRABA

s,32 ¿ 128,00 vfES: a partir de 04122LJN 100]ROCOLIS

KG 200 1,04 508,00 VIES: a partir de 05/22]ENOURA
1053,00 MES: a partir de 04/22MAÇO 300 1,5 1]HEIRO VERDE

,-,93 ¿93,00 MES; apartir de 04/2022KC 100]HUCHU
\4ES: a partir de05122JN ¿00 1,08 3 r 6,00]OUVE FOLHA

t,3 I 1593,00 VES: a partir de 05/22]OUVE FLOR JN ]00

(G ¿00 i,58 I 5 16,00 \4ES: a partir de 6/22FEIJAO PRETO

VES: a partir de06122(c ¿00 I,22 t444,00FEIJAO CARIOCA

t,04 2s20,00 MES: apartir de 06i22(c t00N4ANDIOCA

t00 1,01 ì 0l,00 \4ES: 04,05, Ell,l2l22PEPINO KG

KC ¿00 ¿,93 r86,00 MES: a partir de 04/22REPOLHO

MES: 04,05 E l0,ll,l2l22KC 100 7,83 /83,00VAGEM

¿ 1.143,00IOTAL DO PROJETO

OBS: xPreço publicado no Edital
n"001/2022



217rP roÊ¡nra Cÿ{un tot:pal da Qÿ{armol¿t ro
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/000/-0t

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l I 22 - CEp 85.6t 5-000

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

MUNICIPAL .665/0001-01
N" 225 - Fone: 46-35258 100

Nome de ULO JAIRPILATTI CPF: 524.704.239-53
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste informações acima conferem com as
condições de fornecimento.

asprojeto e que

MARMELEIRO,IO dE
fevereiro de2022 .^." " (.(.) L,ún^

SAionara T. Popovitz_de Lima
Fornecedor individual

CPF: 083.794.389-22

J
¿



E raÊ itu ra ol,fu n ioiøtl do d,{anne/oi ro
Estadodo Parana CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEP 85.61 5-000

DECLARAçÃO DE GÊNEROS ALTMENTfCTOS - FORNEÇEDOR
INDIVIDUAL

SAionara T. Popovitz_de Lima
CPF: 083.794.389-22
ENDEREÇO: LINHA SANGA SECA
TELEFONE: (46) eeeItTT s3

Declaro para os devidos flrns objeto do Edital de Chamamento Público
00112022 de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 10 DE FEVEREIRO DE2O22

,5.b^-, (' /. L LU"
SAionara T. Popovitz_de Lima
cPF: 083.794.389-22

RG: 45045897-0

218 V
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EraÊ¡tura d,funøipal do oÿhmoloiro
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-0t

Av. Macali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l 122 - CEP 85.ó15-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa oupessoafísica VITOR AUGUSTO SAND, CPF no
050.071 .139-99 com sede na Linha Sanga Seca, neste município, através de seu representante
legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n,o 8.666193,
acrescido pela Lei n.o 9.854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (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 não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46)999117753 (Watz)
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 fomecidos,

Marmeleiro, l0 de fevereiro de 2022

219
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t l:u
T. Popovitz_de Lima

Assinatura do Responsável Qrlome Legível/Cargo
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ENVELOPE 01

SAIONARA T. POPOVITZ DE LIMA
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Prefeiturø Munícipal de Mørmeleiro

70700 Datø do Pedldo: 1510212022

NIR BASSO

0501 85039.20 Tipo de Pessoø:

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Casa:

Bøìrro:

Cídade:

CEP:

Estado: Fara'q

Assunto:

l\iarmelelro

85615-000

DE ENVELOPE PARA ÇREDENCIAMENTO NO
PUBLICO No 00112022

)
Prøzo de Entrega:

Nome do Reqaerente:
ß

h
EDENIR BASSO

"{

F



https://servlcos.recerta.lazenda.gov. br/servlcos/cpt/consultasrtuac.,

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 050.185.039-20

Nome: EDENIR BASSO

Data de Nascimento: 11 10311982

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2010612002

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:10:15 do dia 1110212022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 8686.C318.A933.8987

E

Este documento não substitui o "Com .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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Página 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTÏÇA DO TRABALHO

CERTID.ã,O NEGÀTIVA DE OÉATTOS TRAB.AI,HISTAS

Nome: EDENIR BASSO

CPF: 050 . l-85 .039-20
Certidão n' : 5l-L864 S /2022
Expedição: II/02/zozz, às 0B:11:12
Validadez 1-0/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EDENTR BAsso, inscríto(a) no CpF sob o no
050.185.039-20, NÃo coNsTA 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 12.440/201,1 e
t3.467 /20L7 , e no Ato 01,/2022 da cc.rr, 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, agências ou firiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htLp / /www. tst.jus.br) .

CerEidão emitída gratuitamente.

TNFORMAç.ã,O rUpOnTAt[TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent,ença condenatóría transitada em julgado ou em
acordos judíciaís trabathisLas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prevídenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei i ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, comissão de conciliação prévía ou demais títuros que, por
disposição Iegal, cont.iver força execuLiva.

{-

$
Dúvidas e suqest.öesr c)1dL.úrt.st.jus.br.



)/

ì\. 
1',

M¡NISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclon

cERTIDÃO NE6AT¡VA DE DÉB¡OS RELATTVOS Aos TRIBUTOS FEDERAS E À D|UDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: EDENIR BASSO
GPF: 050.185.039-20

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

náo 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 âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociaij previstas nas àlfneas 'a' a 'd' do parágrafo rinico do art. 1 1 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.

Emitida às 08:38:59 do dia 1510212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 1410812022.
Código de controle da certidåo: C37D.63BF.ADDI.DE49
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

al
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http://smapl 4.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP/vrsuallzar'/ l'.'
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Mlnlstérlo do Desenvolvlmento Agnårlo
Secretarlå de Aorlcnlture Ftmlllar
Programa Nacldnal de Fortaleclmento da Agrlculture Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: 106151302128917903

Em¡t¡do em: 'l.110212022 às 08:04:36

lnformações Gerals

Tltu

Emlssor da DAP

EDENIR BASSO

PF: 050.1 85,039-20

Condlção e poseo de uso da terraCategorla

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARMELEIRO

do Responsável: JOCELAINE BERNARDI COzER

CNPJ: 77.81 6.1 89/0001 -1 0

CPFt 715.262.269-87

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço

http//dap.mda.gov.br

{-

,oo6or'or

Versåo DAP: 1.9.3

Valldadei 2511012023

DAP Vállda: Slm

Enquadramento: V

Munlcfplo/UF: Marmeleiro/PR

sDW00081 2691 962251 021 0944

Vercäo: Slm

:2511Q12021

DAP Nåo

008.1 26.91 9-62

DEISI KERKHOFF

I of I ll



i. Declaração de Aptidão ao pronaf Mlnlstérlo da Agrlcultun, 
'

Pecuárlo e Ab¡steclmento

l" via - Agricultor Familiar.2r v¡a - Emitente

| - Cadastro do(a) Agrlcultor(a) Famlllar
s DWo 0 0 8 1 269 1 962251021 09 44

a) ldÊnt¡f¡cação do(a) Agr¡culto(a) Fam¡tiar

1o Titular da DAP: OEISI KERKHOFF

1,CPF: 008, 126.9'19-62

3.Sexo: Fem¡nino

S.Apelido:

7,RG: 4.653.328.'l

9.NIS:

2.Noms: DEISI KERKHOFF

4,Nom€ da Måe: ILSE MARIA KERKHOFF

6.Dt ds Nasc.: 03/04/1984

8.UF de Emissåo do RG: RS

'l0.Nstur8lidâde: Campo Erê - SC

1 l.Escolar¡dade: 20 Grau compl€to

20 T¡tular da DAP: EDENIR BASSO

1 2.CPF: 050.'1 85,039.20

14.S€xo: l\4asculino

l6,Apelidoi

18,RG:84178144

20.NlS: 00.000.00000-0

22.Escolar¡dade: 2o Grau completo

13.Nome: EDENIR BASSO

'1s.Nom€ da Mäe: LIDIA LUCIA FERNANDES BASSO

17,Ot ds Nasc.: 1110311982

'l9,UF ds Emissåo do RG: PR

2l.Naturalidade: Renascença - PR

Dados da Famfl¡a

Sccretrrla de Agrlculaurû Progromr Nlclonûl de Fortolec¡mcnto dû
Famlllor e Cooperotlvlsmo Agrlcultur¡ F¡mllt¡r

227r

ZS.ru"Oe'pqjsciadOaitâmtitaresiOeni""-noestabetäclmentg:,3,, ' '.i (,r , r, 24.E6tadoC¡Ý¡t: Ama"t"¿o. ,, ,l,!,"., r "ir"L'iL'l-,/

i1,'oJ"'"0"'LNHls^îilF , ,1 ,i1'1 
' 

'' jil;i ', r l;,1 11,,.,,'',,,,':, ,,,t 
,:lliï;";ffi'Iîåî^''"

29.CEP: 856 1 5.000

b) Caracterlsticas Sócio-Econômicas do(a) Agriculto(a) Fam¡liar

LOrganizaçäo(öes) Soc¡al(¡s) a(s) qual0s) pertsnça: Sind/Assoc vinculado a FETRAF

3,At¡vidades Principais:Agr¡cuttor/a

2.Condiçåo(öes) de posss e uso da tsra: Propri€tário/a

s.Area menor ou igual a 4 módulos fiscais: S¡m 4.Área do Estab€l€cimsnto: 4,17 ha

o.ComposiçåodoValorbrutodaProduçåoAnualdoEslabelecimentoFamiliar(considerarosúltimosdozemeses,aconlardadatadopreonchimentodaDAp):REs(cMN 
r73r)

Renda fora do estabeleclm€nto

Agropecuária Estimada;

Nâo Agropecuár¡a Êstlmada:

Total:

R$

R$

R$

50.000,00

0,00

50.000,00

Rural

Total Auf€rida:

Desconto:

Total com desconto;

R$

R$

R$

0,00

0,00

0,00

Renda de Enquadramento:

7.Força de trabalho famlllar:

R$ 50,000,00 % da Renda do
Eslab€lecimento:

100,00

7.1, Número de m€mbros da unidade familiar e agregados que desenvolvsm
€stabelecimento
7.2. Número de empregados permanentes contratados:

7.3. Há pormanêncta de força de trabalho famitiar?

atividades g€radoras de renda no

EE
2

ll . lnformações Complementares

lmóvsis Rurais 1.No de imóv€¡s explorados: 1

Sobre o imóvel p¡ncipal: 2.D€nomrnação do imóvel: LOTE RURAL N 22 REMANES.
DA GLEBA 02 NOVA PERSEVERANCA

3.Localizaçåo do imóv€li LINHA SAO LUtS

4.Area do eslabelecimento: 4,17 hoctares

5.É propr¡etårio do rmóvel principat? Sim

6.Nome ou razäo social do propr¡stár¡o: DEISI KERKHOFF

7,CPF/CNPJ do Propri€lário: 008.126.919-62

lll - Declaração do(a) Beneficiário(a)

D€cla.o, sob as penas da lo¡ (art, 299 do código Penal), que os dados acima correspondem à verdads,

Local Data: I I

Assinatura

Oala: _l_l_

Polegar direito 1 Polegar direito 2

lV - Atestado da Entidade Credenciada pelo MAPA
Atesto que o(s) titula(es) acima identificado(s) atende(m) aos crltérlos definldos no Manual de Crédito Rural para enquadramento como beneflciário(a)(s) do Crédito
Rural ao amparo do Pronaf no Grupo V. Grupo F¡nal: V

Entidade emlssoralnstituição: CPNJ 77.816.189/0001-10

Local

Reprssentante: CPF 7 1 5.262.269-87

J
_l_t_

Oata Assinalura

DAPWEB - emitida pelo sít¡o do SAF/MAPA Atenção: Este documento é gratuito MODELO 1.9.3 - GRUpOS: V Data da Geração:2511012021
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ANEXO II

Produto

Milho verde

PROJETO DE VENDA oe CÊNpRoS ALIMENTÍcIoS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALTMENTAÇÃo sscoLAR/PNAE

O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA LICA N"001/2022
I-t DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL

l. Nome do Proponente: EDENIR BASSO 2, CPF:050185039-20
3. Endereço
Linha São Luiz

3. Municlpio/UF
Marmeleiro/PR

4. CEP:85615000

5. No da DAP Ffsica
sDw0008 l 2 6919622s10210944

7, DDD/Fone
(046)9993s l 193

8. E- mail (quando houver)
Edenir 5@hotmail.com

9. Banco
Banco Do Brasil

10. No da agência
0616-s

I l. No da Conta Corrente
62.551-5

II - Relação dos Produtos

Preco de Aquisicão*Unidade Quantidade
Unitário Total

Cronograma de Entrega
dos produtos

Abobrinha Ke 300 3,27 98L,00 MES:APARTIR 04122

Abobora Ks 50 3,30 165,00 MES: APARTIR 03/22

Acelga Un. 300 4,t8 L254,O0 MES: APARTIR 03/22

Alface crespa Un 1500 3,63 5445,00 MES: APARTIR 03/22

Alface lisa Un. 1350 2,90 3915,00 MES: APARTIR 03/22

Almeirão Un 600 3,90 2340,O0 Mês: APARTIR 03/22

Beterraba Kg 250 3,40 850,00 MES: APARTIR 03i22

Brócolis Un 600 5,32 3192,00 Mês: APARTIR 03/22

Bergamota KE 100 3,37 337,00 Mes Q6,07122

Cenoura ke 100 304 304,00 Mês: a partir 03/22

Cheiro verde Maço 600 3,51 2106,00 Mês: a partir de03122

Couve Maço 300 4,08 1224,OO Mes: a partir 03i22

Couve flor Un 600 5,31 3186,00 Mês: a partir 03/22

Mandioca Kg 500 5,04 2520,00 Mês: a partir 04/22

ke 225 5,56 t25t,o0
Mês: a partir
04.05.06.t t.t2t22

Pepino Kg 345 3,01 1038,45 Mês: 03, 04, l0,ll,l2l22

Repolho ke 700 2,93 2051,00 Mês: a partir 03/22

Tomate ke 300 7,2I 2163,00 Mês: 03,04,05 e ll,12/22

Total: 34322,45
OBS: *Preço publicado no Edital n" 00112022
III _ DA ENTIDADE EXECUTORA DO
NOme PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.665/000r -0 r Municlpio MARMELEIRO
Endereço AVENIDA MACALI, No 225 - CENTRO Fone: 46-35258 100
Nome de Representante Legal: PAULO JAIR PILATTI CPF: 524.704.239-53

com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com asDeclaro estar de acordo
condições de fornecimento.

MARMELEIRO, I I DE fevereiro
de 2022.

EDENIR BASSO
Assinatura do Fornecedor Individual

CPF: 050 I 85 039-20

(.

l
"{I

e-mail: licitacao@manneleiro.pr.gov.br / licitacaoO2@marrneleiro.nr.sov.br
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ANEXO III

MoDELo DE DECL,l,naçÃo UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, pessoa fïsica EDENIR BASSo, cpF n"050.1g5.03g-20 com sede na
Linha Sao Luiz, neste municipio, através de seu representante legal infra-assinado, que:

t¡ Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 dalei n.o 8.666193,acrescido pela Lein'' 9'854199, que não empregamos menores-de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesìeis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue
menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar taÍ situação no *.räo
documento).
z¡ Declaramos, sob a_s penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
l¡ Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
relativo ao Edital de Chamamento público 001120)2
+¡ Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteiiores.
s¡ 

-D-eclaramos 
para.os devidos fins que NENHUM ió.io ou pessoa física exerce cargo ou funçãopública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.

6;- Declaramos para os_ devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
Chamamento Público, bem como emiaso de eventuaiconirataçao, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endøeço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46)999351 I 93

z¡ 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 coïsiderado
como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Marmeleiro, I I de fevereiro de 2022

Edenir Basso
Assinatura do Responsável (Nome

Legível/Cargo)

ì

"{
(

e-mail: I icitacao@nla.neleiro.pr.eov.br / ricitacaoO2@marme le iro.nr. eov. br

4
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ANEXO IV

DECLARAçao oE cÊNpnos ALTMENTÍcros

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Públic o 00112022 de que os gêneros alimentícios ¿serem entregues são oriundos de produção própriarelacionada no projeto de venda.

Marmeleiro, ll de fevereiro de2022.

{t' ' , €ß^frr'a{uro
CPF: 050.185.039-zO

RG:8417814-4 SSP/PR

$

e-mail: licitacao@marmeleiro.or. gov.br / licitacaoO2@manneleiro.nr, eov.br
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Prefeiturø Munìcipøl de Murmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Cøsø:

Bøíno:

Cídøde:

CEP:

060724629-44 Tipo de Pessoø:

70704 Datø do Pedido: 1510212022

EVERTON MARTINS GHITJ,I

Marmelelro

8561 5-000

Estado: @
Assunto:

Prøzo de Enlregø:

Nome do Requerente:

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CRENDENCIAMENTO
NO CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1I2O22

Ê

,{

F

RTON MARTINS



nftps ://servlcos.recelta.lazen0a. gov. þr/servlcos/cpvconsultaslruac,,.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 060.724.629-44

Nome: EVERTON MARTINS GHIZZI

Data de Nascimento: 26111 11987

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 1510412004

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:16:34 do dia 1510212022 (hora e data de Brasflia)
Código de controle do comprovante: 2C78.68D0.7955.079C

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscrl .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212Q15.)

I
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MINISTÉRIO ÞA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federal do Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À DÍUDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: EVERTON MARTINS GH/,Tl;a
GPF: 060.724.62944

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

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociaiJprevistas nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

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.br> ou <http//www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014.

Emitida às 14:28:06 do dia 15/0212022<hora e data de Brasflia>.
Válida até 1410812022.
Código de controle da certidão: 5CFF.32D0.5E74.3629
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(

J
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PODER JUDIC]ÁR]O
JUSTTÇA DO TRABAI,HO

CERTID.ÉO NEGATIVA DE PÉgTtOS TRABAI.¡HISTAS

Nome: EVERTON MARTINS GHIZZT

CPF: 060.724.629-44
Certidão n' : 5549471/2022
Expedição : t5 / 02 /2ozz , às L3 : 1"7 : 33

validade z 1-4/08/2022 - l-80 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

certifica-se que EVERToN MARTINS GHT.T'ZT, inscrito(a) no cPF sob o no

060.724.629-44, N.ãO CONSTA como inadimptente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
Certídão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns'o 12'440/20IL e

t3.467/20I7, e no Ato ot/2022 da CGJT, dê 2L de janeiro de 2022'

os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecímentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superíor do Trabalho na

Internet (http z / /www. tst. jus.br) '

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO rUponrANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhístas 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 judiciais trabalhístas, inclusive no concernenLe aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determínados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos 9ü€, por

disposição legal, contiver força executiva '

236 /
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Dúviclas e sugesl-oes: cndL(ìtst . jus.br'
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l of I 15102/202213:12

['l In Istérlq d.o .Dss_env. o |v Imento Agrårlo
Seoretarla de Aorlculturü Famlllor
Prögfama Naoloîal de Fortalealmënto da Agrloulturr Faml¡lrr

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Gerals

Chave do extrato: 1076943520839993
Emltldo em: 1510212022 às 13:12:03

Condlçåo e posss do uso da torra

Comodatárlo

Tltu

Emlssor da DAP

lnstltuto de Desenvolvlmento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER CNPJ: 75.234.75710001-49

CPFt 5'15.727.370-34do Responsável: MARCOS ANTONIO PALOSCHI

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço
http://dap. mda. gov. br

Q.Çtal lA\ET

ßc': e. o93 . eBq- Ç

$

l4

Vereão DAP: 1.9.3

Valldade: 1710912022

DAP Vállda: Slm

Enquadramento: V

Munlcf plo/UF: Marmelelro/PR

sDW0060724629441 709200303

17t09t2020

Versão: Sim DAP Não

060.724.62544

Everton Martlns Ghizzi

agricultores familiares
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Prufr-n* oÿ{u n tot:øat da d,{anneh ro

Estado do Paraná CN?J 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEp A5.6l5-000

DECLARAçÃO DE GÊNEROS ALTMENTfCTOS - FORNECEDOR
INDIVIDUAL

Everton Martins Ghizzi
CPF: 060.724.629-44
Endereço : Linha Rio Negreiro

T E L E F ON E : (46) eBB2247 os

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de chamamento público
00112022 de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 15 DE FEVEREIRODE}O21

04

Everton Martins Ghizzi
CPF: 060.724.629-44
RG:9.093.289-6

I

{

(

,{
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Erø"Ç* - oÿfuniçtpaldø d,hrwola¡ro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caim Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEP 85.61 5-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIF'ICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física Everton Martins Ghizzi, CPF:
060.724.629-44 comsede na Linha Rio Negreiro, neste município, através de seu representante
legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,
acrescido pela Lei n.'9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá
informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitagão relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos pffa os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone : (46) sttzz+l 09 (w AT z)
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.

Marmeleiro, 15 de fevereiro de2022

Martins Ghizzi
As sinatura do Responsável (Ì.{ome Le gível/Cargo

J
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Prefeitarø Manícipøl de Mørmeleìro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Cøsa:

Baírro:

Cidade:

CEP:

70709 Døtø do Pedído: 1510212022

DEON

063931 779-00 Tìpo de Pessoø: F-f

Marmelelro

8561 5-000

Estado: Faralrá".l

Assunto:

. Prazo de Enlregø:

Nome do Requerente:

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CRENDENCIAMENTO
NO CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1I2O22

ADILSON DEON

{
(,/



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituac.,.

2111

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CpF

No do CPF: 063.931.229-00

Nome: ADILSON DEON

Data de Nascimento: 26t10119g7

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 26111t2004

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: l1:09:47 do dia 1410212022 (horae data de Brasília)
código de controle do comprovante: c5g0.72A9.s49r.eeoz

EI tr

Este documento não substitui o,,C.om

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.S48, de 13t02t2015.)

EI

(

,{l of I
14102/202211:09
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MINISTÉRþ DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federal do Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÄO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNÁO

Nome: ADILSON DEON
GPF: 063.931.779-00

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 União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN ).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçóes sociaii previstas nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 I da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada å verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http ://rfb. gov.br> ou <http ://www.pgfn. gov. br>.

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

Emitida às 15:16:50 do dia 15/0212022<hora e data de Brasflia>.
Válida atê 14lOBl2O22.
Código de controle da certidão: 5F34Á22A.4486.F494
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

)

J (
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PODER .]UDICIARIO
JUSTTÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON DEON
CPF: 063.931.77 9-00
Certidão n' : 5375201,/2022
Expedição: 14/02/2022, às
validadez t3/0a/2022 - 180
de sua expedição.

11:11:09
(cento e oit.ent.a) dias, contados da data

cert.if ica-se que ADrrJsoN DEoN, inscríto (a) no cpF sob o no
063.931.779-00t NÃo coNSTA como inadimplente no Banco Nacíona1 de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Traba1ho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/2OLl e
L3.467/20t7, e no Ato or/2022 da CG,JT, de 2L de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aLesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
f nternet (httrpt / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitída gratuitamente.

INFORMAç.ã,O rUpOnTÀr{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant.o às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas / a
emolumentos ou a recolhimentos d.etermínados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acord.os firmados perante o Ministério público doTrabarho, comissão de conciriação prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, cont.iver força executiva.

4
(

DúvÍd.¿'ls e sugesL.ões: cnci!(tìt.sL. jus.br.

lr



http://smap I 4,mda.gov.br/extratodap/pesquisarDAp/Visualizar?T.,.

Chave do extrato: 10694233456946913
Emltldo om: 14t02t2022 às ll:06:52

218/

t !![n[stér.lo- d"o Des¡rnvolvlmento AgrárloSecretarlä de Agrlcullura f am¡ilãi
Prögrâma N¡clonal de Fortàreclmëntö dr Atf rculture Farn¡llsr

Declaração de Aptidão ao pronaf
Extrato de DAP

I

1

I

l

i

i

l

I

l

l

i

I

r

I

Gerals

Tltular(es)

ADILSON DEON

063.931.779-00

Categorla Condlçåo e posse de uso da terra

agricultores famil¡ares.

Emlssor da DAP

lnstltuto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER CNPJ: 75.234.75710001 -49

CPFi 515.727.370-94
do Responsávet: MARCOS ANTONTO PALOSCHt

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http ://dap. mda, gov, br

L6il to f a,ot,t,-)-

4
(

L{

Vorsão DAP: 1.9.3

Valldade: 1811012023

DAP Válldal Slm

Enquadramento: V

Munlcf plo/UF: Marmeleiro/pR

sDWo063931 779001 81 021 0952

Vercão: Sim

18t10t2021

DAP Não

l of I
14/02/202211:07



Elri jl;-$
I- 't

":l
--.1

ç:-;=-:

2le/
Era,î'*' dluniol?al da Qÿ{arualolrø

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

PROJETO DE VENDA - FORNECEDORES INDIVIDUAIS

DA AGzuCULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ALIMENT ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N"OO1/2022

I - TDENTIFICAÇÃ,O DO FORNECEDOR

l Nome do Proponente: Adilson Deon 2, CPF: 08379438922
LINHA 4. Mun 5, CEP:85615000

sDV/0063 93 t7 7 900 t 8102 | 09 s2
6. No da lca: (

9881 r r367
7.D 8. E-mail

9. Banco: Cresol 10. No da agência: 1002 I l. N' da Conta Conente:61794

II - Relação dos Produtos

Preço de Aquisição*
Produto Unidade Quantidade Unitário Total

Cronograma de

Entrega
dos produtos

LARANJA KG 2550 3,60 l180,00 MES: a partir
)4.05.06.07.08.09. I 0/22

IOTAL DO PROJETO ).1E0,00

OBS: *Preço pu no Edital
n"00112022

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

NOmePREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I Município: MARMELEIRO
5-AVENIDA 100

ome PAULO JAIR CPF: 524.
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informaçöes acirn.a conferern corn as
condições de fornecimento.
MARMELEIRO,IS dE
fevereiro de2022 liÀL'^,-\8,¿v eTilsolDeon

Fornecedor individual

CPF: 083.794.389-22 p

I

I
+

,l



zso /E reÊ¡tu ra olíu n iciøal d¿ cl,hmtel¿¡ro
Estado do Paranó CNPJ 76.205.665/0001-()l

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FORI\ECEDOR
INDIVIDUAL

Adilson Deon
CPF:06393177900
ENDEREÇO: Linha Manduri
TELEFONEj (46) e881 I 1367

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Priblico
00112022 de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 15 DE FEVEREIRODE2O2Z

?uJl-r'* \l*
Adilson Deon
cPF: 063931779-00

RG: 373702747-SSP/SP

/

I
(-

h(
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/E ruÊ¡n ra Ol,{a n øøal da ú{arutelot ro

Estado do Parand CNPJ 76.205.665/000t-0t
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3S2J-t 122 - CEp A5.6t5-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇAO UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física Adilson Deon, CPF no063. g3|77g-00
com sede na Linha Manduri , neste município, através de seu representante legal infra-assinado,
que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,
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 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, que, caso empregue menores na condição de apren diz (a partir de 14 anos, deverá
informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação relativo ao Edital de chamamento público 00u2r22.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail (opcional):
Telefone: (46)9881 11367
7) caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em
protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo destè Município, sob
pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Marmeleiro, 15 de fevereiro de2022.

0t\..)-,"^^ \}--
Adilson Deon

Assinatura do Responsável Qrlome Legível/Cargo

(

(

4
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Prefeíturø Munícìpøl de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPI(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baìrro:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

707L5

575066129-68

Datø do Pedìdo: 1610212022

Típo de Pessoø: F1

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
BLTCO No 001/2022

,/
DARCI FRANCISCO DOS

4
(

FRANCISCO DOS SANTOS



2111212021 09148 2s1/

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 575.066.129'68

Nome: DARCI FRANCISCO DOS SANTOS

Data de Nascimento: 29/05/1965

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador. 00

Comprovante emitido às: 09:50:24 do dia 21t12t2021(hora e data de Brasília)

Códii¡o de controle do comprovante: 9958 '6C24'2C6D'CEE8

Este documento não substitui o "Complovante de lnscriçäo-no CPF"'

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1'548' de 1310212015'\
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MIN|STÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À O|UON
ATIVA DA UNñO

Nome: DARCI FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 5?5.066.12968

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços rhff p://rfb. gov.þP eu <http://wrr--rtw.pgfn.gov.þp.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2l1Ol2O14
Emitida às 10:13:05 do dia 1510A2022 <hora e data de Brasília>.
Váfida alê 141O812022.

Cód ig o de controle da certidão : 9E85.7937. EET 5.E,252
Qualquer rasura 9u emgnla invalidará e9t9 dgcgmgr¡lg,

I
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Nome: DARCI FRANCISCO DOS

CPF: 575.066-129-68
Certidão n": 5521653/2022
Expedição: L5/02/2022, às

Validade: t4/08/2022 180

de sua expedição -

PODER 
'TL]D]CIÁRIOJUSiIIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGAIM DE DÉBITOS TR"ABiALITISTAS

Pftr;Jl-na l de .L

oitenta) dias, contados da data

SANTOS

10:14234
(cento e

Certif ica-se que DARCI FRAI¡CISCO DOS SÀI{TOS' inscrito (a) no CPF sob o

no 575.066.L2g.,6g, NÃo coNsEA como inadimplente no Banco Nacionar de

Devedores Trabalhístas'
certidão emitída com base nos arts . 642-A e 883-A da consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns'o L2'440/20LL e

13.4 67/2OL'7, e no Ato OL/2022 da CGJT' de 2I de janeiro de 2022'

os dados constantes desLa certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho '
Nocasodepessoajurídica,aCertidãoatestaaempresaemrelação
a todos os seus estabefecimentos, agêncías ou filiais '

A aceitação desta certidão condiciona-se à veríficação de sua

autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabal-ho na

Internet (http z / /www ' tst' jus 'br) '

Certidão emitida gratuitamente '

INFORMAçÄO IMPOREA¡ITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naLurais e juridicas

inadimplentesperanteaJustiçadoTrabalhoquantoàsobrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordosjudiciaístrabalhistas,inclusivenoconcernenteaos
reColhimentosprevidencLârios,ahonorários,acustas,a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

deexecuçãodeacordosfirmadosperanteoMinístérioPúblicodo
Traloalho, comissão de conciliação Prévia ou demais titulos Çüêr por

d,isposição 1egal, contiver força executiva'

Dúr¡icl¡s û sLlqcsLöcs: cndL0Lst"'-i'l¡:'ì:r



1410212022 1O:05 smapl4.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAPA./isualizar?Token=Y3BmPWSl bGwmbnVtZXJvREFQPW5l bGwmdXN 1YXJp.

zss /

Ministério do Besenvotrvimento Ågrårlo
Secrrtärlð u!e Aqricuttura Famiflar
Prr:rgrama fiacloîal de FürttlÊtlmento da Agrlcultura Ëarnillar

Decloroçõo de Aptidõo oo Pronaf
Extroto de DAP

Chave do extrato: 10ó8ó553191 1 60660
Emitido emz l4/O2/2O22 òs 10:O5:44

6erois

Titulor(es)

Calegoria

Darci Francisco dos Santos

575.066.129-68

Rosangelc Borella dos Santos

o24.482.429-09

Condiçõo e posse de uso da temo

prie!ório/ aogricultores familiores.

Emissor da DAP

Instiluto d¿ Des¿nvolvinento Rurol do Poranrí - IAPAR-EMA TER

do Responsávelt LUTZA TONELLI

CNPJ r 75.234 .7 57 / OOOI-49

cPF" 086.173.049-60

A autenticidade everacidade desle documento poderá s¿r comprovado por meio do endereço:

h'rt p: / / dap.mdo,gov. br

tJ

Versão DAP: 1.9.3

Volidade: t4/02/2024

DAP Válido: Sim

EnguodramenÌo: V

Município/UF r Planolto,/PR

sD w057506ó 129 681402220954

t4/02/2022

DAP NõoVersão: Sim

smapl4.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAPA,/isualizar?Token=Y3BmPW5l bGwmbnVtZXJvREFQPWSl bGwmdXNl YXJpbylaGF2ZTOxMDY4... 112
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PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENT¡CIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAçÃO ESCOLAR/PNAE

|DENTTFICA.çAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA NO OO1/2O22DO MUNIC|PIO DE MARMELEIRO/PR

TDENTTFTCAçÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL

1. Nome do Proponente: DARC¡ FRANCISCO DOS SANTOS
2. CPF:575.066.129-68
3. Endereço: LINHA SANGÃO - CENTRO NOVO

4. Município: Planalto
5.CEP: 85750-000
6. No da DAP Física: SDW0575066129681402220954
7. DDD/Fone: (46) 999069059
L E-mail: mascau 1 @hotmail.com
9.Banco: SICOOB
1O.No da Agência: 4342
11.No da Conta Corrente: 321257

il- RELAÇAO DE PRODUTOS

t{

M

TOTAL
(R$)

PREçO DE
AOUISIçÃO

uNtrÁRto (R$)
UNIDADE QUANTIDADEPRODUTO

1233,00
12,33

Açúcar
mascavo KG

100

21,28
4256,00200

Chocolate
em pó KG

5489,00
TOTAL=



zso /
ilt - IDENTIFICAçÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Marmeleiro/PR
2. CNPJ: 76.205.665i0001 -01

3. Município: Planalto- PR CEP: 85615-000
4. Endereço: Avenida Macali, n" 255, Centro. Marmeleiro/PR
5. DDD/Fone: (46) 3525-8107 18105
6. Nome do representante legal: Paulo Jair Pilati
7.CPF: 524.704.239-53
8. e-mail: : licitacao@marmeleiro.pr.gov,br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.gov.br

Declaro estar de acordo com as condiçöes estabelecidas neste projeto e que

as informações acima conferem com aS condições de fornecimento, em

atendimentó ao Edital de Chamamento Público 00112022 do Municipio de
Marmeleiro/PR.

Marmeleiro,14 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Forn lndividual

CPF: 575.066.129-68

"{
t

tl



DECLARAçÃO DE PRODUçÃO PRÓPRIA

(Chamada Pública n' 001 12022 Município de Marmeleiro/PR)

Eu, | ' F " '¡, f n /, .ç /L inscrito no cPF no

5/,<.o4/27-f( , declaro para fins de participação no Programa

Nacional de Alimentação Escolar PNAE Municipal, que os gêneros

alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de

produção própria.

Marmeteir o, y'/ ¿"
l

Yo *,sa1,ì ío de 2022

2Ê11

Assinatura o rante

(.t
"(

I
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física DARCI FRANCISCO DOS SANTOS,
CNPJ/CPF no 575.066.129-68, com sede na Linha Sangão, s/no, Distrito de Centro Novo,

Município de Planalto, CEP: 35.750-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

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

Lei n.o 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos, Ressalva ainda, que,

caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal

situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce cargo ou função
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração PÚblica.

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
ihamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Gontrato
seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional): mascaull@hotmail.com
Telefone: (46) 99906-9059

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.

Marmeleiro, 1 ro de 2022.

Assi
CPF:

(

I

ra do

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: licítacao@mgrrneleiro.pr.gov.br / licitacao02(4¡nanneleiro.pt'.gov.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Data da V
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Carimbo e Licenciamento

687 tel[,ei Mun.

t

PLI

vNç
og.' R. s.

Area Const.
120 M2

Contribuinte
ANTOS - "ACHOCOLATADO N{ASCAU'".SIXC¡O, 

SÑ", ZONA RURAL, CENTRO NOVO'DARCI FRANCISCO DOS S

ESTRADA RURAL, LII\HA

CEP: 85750-000 PLANALTO-PR. ¡1a¿¡aÉn
^l"q27nn-o21

Nome dos ResP. Técnicos: Conselho Regional:

CCINF5ftË Cftr',n
O ORIGINÅL

,;1'¿'!/ i.i i,'_

futiÈ Rqrlel Both
A¡ffiôSrüaria

Decruto N'527011202-i 6 trtl, 2022
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I
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CNPJ/CPF:
575.066.129-68

Ramo de Atividade:
AGRõiXöUSTRIA - FABRICAÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ' MELADO

CAR MASCAVO.EA

ìl^

r¿.
I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE VIILÂNCIA SANITÁRTA,

AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR.
LrcENçA SAñmiñrÀ E DO EXERCÍCTo pRoFrssroNAL. N" s2e

NALTOLAE Po DICtil\ IM
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Prefeìturø Manicípøl de Mørmeleìro

Nú.mero do Protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baûrro:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

.. Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

70726

082163619-71

Data do Pedldo: 1710212022

Tipo de Pessoa: l1

Marmelelro

856't5-000

Pa¡aná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1I2O22

NILSON DE OLIVEIRA PIL

1
(

NILSON DE OLIVEIRA PILAR



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituac,,.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do CPF: 082.163.619-71

Nome: NILSON DE OLIVEIRA PILAR

Data de Nascimento: 09/07/1992

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 2810312008

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:41:25 do dia 17t02t2022 (hora e data de Brasflia)
Código de controle do comprovante: 2BF3.12BO.6DF6.D3BF

E
--
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288,6,

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA¡S E À DÍUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: NILSON DE OLIVEIRA PILAR
GPF: 082.163.619-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas 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 Dfvida Ativa da Uniåo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidäo se refere à situaçåo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociaii previstas nas âlfneas 'a' a 'd' do parágrafo rJnico do art. 1 1 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitaçäo desta certidåo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb. gov. bp ou <http://www. pgfn. gov. br>.

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

Emitida às 11:27:09 do dia 1710212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida atê 1610812022.
Código de controle da certidäo: E9F3.1002.DlEB.CF4E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome: NfLSON DE OLIVEIR-A
CPF: 082.163 .619-7t
Certidão n' : 5740529/2022
Expedição: t7 /02/2022, às
Validadez te /09/2022 - l_Bo

de sua expedição.

Página l- de 1

PILAR

09 :42 :2L
(cento e oitenta) dias, contados da data

PODER .fUDICIAR]O
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTID.ã,O NEGATIVA DE DÉBTTOS TRå,BAIJHISTAS

certifica-se que NrLsoN DE oLrvErRA prIJÀR, inscrito(a) no cpF sob o
no 082.163.6L9'7L, Nã,o coNsTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emítida com base nos arts. 642-A e 883-A da ConsolÍdação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/20L1 e
1,3.467/20L7, e no Ato 01,/2022 da cc.rr, de zr de janeiro de 2022,
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tríbuna1 Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃ,O rUpOnTAlrTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrígações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust.as, a
emolumentos ou a recolhímentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, comissão de conciliação prévia ou demaís títuIos gu€, por
disposição 1egal, contíver força executiva.

4
Dúvicl¿rs e suqesl-öes: crlLlLtit.sl- . jtrs.br

{



http://smap I 4.mda. gov.br/extratodap/PesquisarDAPA/isualizar?T...
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t $ In Istór.lo- d.o .Des_env_o IvImento Agrárlo
8êoretarla de Agrlaulturr Fam¡llrr
Progr¡ma N¡cloial de Fortaleclmento da Agrlcultura Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do oxt¡ato: 10867056333939307
Emltldo em: 1710212022 às 09:29:59

Gerals

DANIELY FATIMA VEIGA

073.994.859-84

Condlçåo e posse de uso da terra

rosselro/a

Emlssor da DAP

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARMELEIRO CNPJ: 77.816.1 89/0001-l 0

CPFi 715.262.269-87do Rosponsável: JOCEI-AINE BERNARDT COZER

A autentlcidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço
http://dap, mda. gov, br

R"c, ø € rlg+ô
9.ru: og lol laolZZ

agrlcultores famlllares.

VeÌsão DAP: 1.9.3

Valldade! 2510212023

DAP Válldar Slm

Enquadramento: V

Munlclplo/UF: Marmelelro/PR

sDWo082 1 636 1 97 1 250221 0237

Vercåo: Slm

25102t2021

DAP Não

082.163.619-71

NILSON DE OLIVEIRA PILAR

(

"l
I of I t710212022 09:38
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Estadodo Paraná CN1J 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 2 55 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 352 S- I t 22 - C Ep g5.6 t 5-000

PROJETO DE VENDA
FORNECEDORES INDIVIDUAIS

(

"/

/,/

r

CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ALIMENT ESCOLAR/PNAE

DA PROPOS TA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA N"001/2022

I _ IDENTIFICAÇAO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL
L Nome do de Oliveira PilarN 2. CPF: 082.16361971

ACAMPAMENTO SAO
FRANCISCO DE ASSIS
3. Endereço: 4. MunicfpioÂJF

MARMELEIRO
5. CEP
856 I s-000

6. No da DAP Flsica:
snw08? I 636 I q7 I ,)5 

0221 02?7
7. DDD/Fone
47-992244442(W AT7.\

8. E-mail (quando houver)

9. Banco:
Banco do Brasil

10. No da agência
2282-9

I L No da Conta Corrente
28.116-6

Preço de
Produto Unidade Quantidade Unitário Total

Cronograma de
Entrega dos

produtos
HA KG 300 1.27 18 r.00 Vf ES: a partir 04122

KG 50 1.30 16s.00 VIES: a partir 03/22
ACELGA KG 200 +.18 836.00 05122

CRESP UN l 500 ,.63 5445.00 MES: a partir 03122
ALFACE LISA LIN l 350 2.90 l9l 5,00 MES: a parl.ir 4122

RIA UN 600 3.90 N4ES: A PARTIR 03/22
BATATA DOCE KG 400 t.54 1416.00 VIES: 04,05/22

KG 800 5.5 I 2696.00 ýtES:06,07122
BROCOLIS UN 400 5.32 2128.00 MES: a partir 06122
SHEIRO VERDE MACO. 400 1.5 I 1404.00 S: a 04122

KG 150 ¿.93 439.s0 VIES:APARTIR 05122

MACO 100 3.1 5 815.00 MES: apartir 03/22
COUVE N4AÇO 100 4,08 1224,00 MES: a partir 05122

COUVE FLOR UN 100 5,3 I 1593,00 IVtES: apartir 06/22

KG 800 4.28 3424.00 \4ES: 06,07,08/21
AFRE UN 30 5,34 160,20 \4ES: a parlir 03/21

A KG 500 ),60 1900,00 VIES: 07,08/22

MANDIOCA KG r 000 5,04 5040,00 VIES: a partir 04122

MILHO VERDE KC 200 i,56 l l 12,00 MES:06, ll,l2l22

KG 200 3 )0l 602,00 MES: 05,06, L},ll,l2l22

REPOLHO KG 600 2,93 1758,00 V!ES: a paftir 05122

AGEM KG 7,83 t9 I 50) MES: a partit 05122

ù.È
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Eslado do Paraná c N PJ 7 6. 205.66 5/000 I -0 I

IOT7ffiF' 39695,20

OBS: *Preço publicado no Edital no
00U2022

III - IDENTIFICAÇAO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.20s.66s/0001-01 Municfpio:

MARMELEIRO
AVENIDA NO 225. CENTRO Fone: 46-35258 100

Nome de PAULO JAIR PILATTI CPF: 524.704.239-53
laroDec deestar comacordo condiçõesas dasestabeleci proJneste eeto ueq informaçõesas lmaac comconferem

ed lmentofornec
MARMELEIRO, I7 DE
FEVEREIRO DE2022.

Assinatura do Fornecedor Individual
PILAR CPF: 082.163.619-71

(
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Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/000t-0t
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525- I I 22 - CEP 85.6 I 5-000

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Declaro para os devidos frns objeto do Edital de Chamamento Público 00112022 de
que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria
relacionada no projeto de venda.

Marmeleiro, 17 de fevereiro de 2022.

\ff
DE OLIVEIRA PILAR

CPF:082.163619-71
RG:661957-8

-Ê

4

"fr



P r e,fe itur a lVuni cip ql de Mar mel e ir o
Estado do Paraná CN4J 76.205.66J/0001-01

Av. Macali, 25 5 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3J2j- I t 22 - CEp A5.6 t 5-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIF,TCADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa oupessoafîsica NILSON DE OLIVEIRA PILAR, CpF
n" 082163619-71 com sede no Acampamento São Francisco, neste município, através de seu
representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art, 27 da Lei n.o
8.666193, acrescido pela Lei n.'9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16
(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condiçao de apren diz (a
partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação relativo ao Edital de chamamento públic o ooltzozz,-
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriorej.5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
!arg9 ou função pública impeditiva de relacionamento comercial .orn u Administração
Pública.
6) Declaramos para os devidos frns que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação,
concordo que o contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail (opcionat):
Telefone: (47)99244442
7) caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em
protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo ãeste Município,
sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidis.

Marmeleiro, 17 de fevereiro de 2022.

DE OLIVEIRA PILAR

27 4l

{

Assinatura do Responsável (lrtrome Legível/Cargo

(





276 V

Prefeitura Manicìpøl de Mørmeleíro

N{tmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Nltmero da Casa:

Bairro:

Cídade:

CEP:

70735 Data do Pedido: 1810212022

GIRARDI

072365079-97 Tìpo de Pessoa:

Marmelelro

856'15-000

Estado: F"ranãl

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

Ê

EVANDRO GIRARÞI

"/ 
K

(

F

ENTREGA DE ENVLOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
Llco N"



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituac..

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 072.365.079-97

Nome: EVANDRO GIRARDI

Data de Nascimento: l0/06/1990

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 2410412006

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:41:22 do dia 17t02t2022 (hora e data de Brasflia).
Código de controle do comprovante: 53E9.S74S.4568.2224

E

Este documento não substitui o "comprovante de rnscricão no cpF"

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212Aß)
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u¡n¡sTÉR¡o DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA¡S E À DÍUDA
ATIVA DA UNÁO

Nome: EVANDRO GIRARDI
CPF: 072.365.079-97

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

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Naçional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociaij previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

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

Emitida às 07:41:59 do dia 1810212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alé 1710812022.
Código de controle da certidão: 8,ABD.2172.6FGE.4789
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Página 1 de l"

PODER .JUDTCIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALI{O

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAIJHISTÀS

Nome : EVAIüDRO GIR.ARDI
CPF: 072.365.079-97
Certidão n' : 5766644/ZOZZ
Expedição: t7 /02/2022, às LL:49 242
validade: L6/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certífica-se que EVANDRO crRARDr, ínscrito(a) no CpF sob o no
072.365.079-97, NÃo coNsrA como inadímplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentad.os pelas Leis ns. o 12.440/2O;-I e
13.467 /20t7 , e no Ato Ot/2022 da Cc,rr, de 2! de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atest.a a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou firiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenLe.

TNFORMAçÃO rUpOnT.ârÝTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identifícação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhisÈas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhÍmentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabarho, comíssão de conciliação prévia ou demais tÍtulos eüê, por
disposição 1egaI, contiver força executiva.

l)

Dúvi<las cì sìrlJest.öes : cnclt.(itUsU..jus,br "l r
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http://smap I 4.mda.gov.brlextratodap/pesquisarDApA/isualizar?T...
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t $lnlstérlq do D. ee_e-nvolvlmento AgrårloSecretarta de Agrlcultura f alútilài
Programa Naclohal de Fortâleclmento da Aorlculfura Fðmlllar

Declaração de Aptidão ao pronaf
Extrato de DAP

Gerals

Chave do extrato: l0BZ3BS 42209,16i6
Emltldo em: 17t0212O22 às lt:30:11

JANAINA PEREIRA DOS SANTOS

071 .21 9.689-75

Gondlçåo e de uso da terra

Tltula

Gategorla

agrlcultores famillares

Emlssor da DAP

Versåo DAP: 1.9.3

Valldade: 2710912023

DAP Vállda: Slm

Enquadramento: V

Munlcf plo/UF: Marmelelro/pR

sDW007236507 997 27 0921 o 1 51

Versåo¡ Slm

27t09t2021

DAP : Não

072.365.079-97

EVANDRO GIRARDI

CNPJ; 77.81 6. 1 89/0001-10

CPFi 715.2A2.269-87

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARMELEIRO

do Respon8ável: JOCELATNE BERNARDT COZER

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http://dap. mda, gov. br

Rc}' I ss¿ 895-e
Ò.\): 
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Ergr'' - Qtluntctþalda úhnnelaro
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. lt'lacali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1122 - CEP 85.615-000

PROJETO DE VENDA _ FORNECEDORES INDIVIDUAIS

282 /

lL

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ALIMENT ESCOLAR/?NAE

DA PROPOSTA DE A N"001/2022

I - TDENTTFTCAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR INDIVIDUAL
l. Nome 2. CPF: 072.365.079-97
3. Endereço: Linha Manduri MARMELEIRO/PR 5. CEP:85615000
6. No da DAP Flsica:
sD w0 723 65 0 7 997 27 092 1 0 1 s I

7. DDD/Fone:
(46)999380989

8. E-mail
vandogirardi@gmail.com

9. Banco: SICOOB 10. No da c Conta Corrente: 200329 19No

II - Relação dos Produtos

Preço
Produto Unidade Quantidade Unitário Total

Cronograma de

Entrega
dos produtos

MORANGOS SELECIONADOS FRESCOS KC 300 )) 11 5.8 16,00 MES: a partir de03l22
ALFACE CRESPA E OU AMERICANA UM l 500 3,63 t445,00 VIES: apartir de 07/22

rOTAL DO PROJETO 12261,00

OBS: *Preço publicado no Edital
n'00112022

III _ IDENTIFICAçÂ.O DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/T\4EC

MUNICIPAL CNPJ: 76.205.665/000 1 -0 I Municlpio: MARMELEIRO
N'225 - CENTRO Fone:46-35258100

Nome de AIR PILATTI CPF: 524,704.239-53
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fomecimento.
MARMELEIRO,IT dE
fevereiro de2022

F ividual

CPF: 072.365.079-97

4,t



PraÊ¡nra Clvfu n ioioal da Ql'farueloiro
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l f22 - CEP 85.615-000

DECLARAçÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍCrOS - FORNECEDOR
INDIVIDUAL

Evandro Girardi
CPF: 072.365.079-97
Endereço : Linha Manduri
TELEFONEj (46) eee38oese

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Público
00112022 de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 17 DE FEVEREIRODE}OZ2

't^rq-d- q^"o.^"[
U

Evandro Girardi
CPF: 072.365.079-97
RG:9952885-0

283 /
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284 y
PraÊitura oÿfunioløal de úhmalairo

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1 122 - CEP 85.61 5-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoafísica Evandro Girardi , CPF: 072.365.079-97
com sede na Linha Manduri, neste município, através de seu representante legal infra-assinado,
que:

t) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,

acrescido pela Lei n.o 9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva

ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá

informar tal situação no mesmo documento).
z) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa fisica exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos frns que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte ordereço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46) ees:tosae
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.

Marmeleiro, 17 de fevereiro de2022.

..\")Or-dr€ g1r^o^ct^
Evandftirandl

Assinatura do Responsável (Nome Legível/Cargo

\
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Prefeítura Munícípal de Marmeleìro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPTQPF):

Endereço:

Número da Cøsa:

Bøírro:

Cídøde:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

018382349-42 Típo de Pessoa: il
707s5 Døtø do Pedído: 2110212022

CLERIS MARIA CANUTZ DOS SANTOS

Marmeleiro

85615-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA ÇREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1I2O22

(4CLERIS MARIA CANUTZ

/



https://servicos.receita.fazenda.gov. br/servicos/cpf/consu ltasituac,..

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do CPF: 018.392.349-42

Nome: CLERIS MARTA CANUTZ DOS SANTOS

Data de Nascimento: 31/10/196g

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçäo: 30102t1994

Digito Verificador: 00

Este documento näo substitui o leomprovante de lnscricão no CPF"

(Modelo aprovado peta tN/RFB no 1.548, de 13t0212015.)

287 I

Comprovante emitido às: l2:31:29 do dia 11t0212022 (horae data de Brasília)
Código de controle do comprovante: Cl1A.ECA5.6E6ì.C25E

I
J

t

I of 1

11/02/202212:3t



<-__-.

\

>

?'* -à-

ç) þ-- ¿,
',¡¡. Ð 'ý
ft- {, ¿¿

"**a 
c-r

bo
Uì

¡
-¡

Ê,

I

'E

t:
Í
I

j

t:
I

)
t
)



28s/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
a do Bras t¡

a Naclonal

CERilDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT¡VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNrÃO

Nome: CLERIS MARIA CANUTZ DOS SANTOS
GPF: 018.382.34942

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas 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 Dfvida Ativa da Uniåo (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 sociaiiprevistas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Gonjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t10t2014.
Emitida às 09:23:51 do dia 2110212022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alê2010812022.
Código de controle da certidäo: 48A7.771D.188E.A346
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I

/t:
1
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NOME: CLERIS MARIA CATTUTZ

CPF: 018 .3 82 .349-42
Certidão n' : 51"6:-947 / 2022
Expedição: tI/02/ZOzZ, às
Validadez L0/09/2022 - 18o
de sua expedição.

Página 1 de .L

DOS SANTOS

L2:32:73
(cento e oitenta) dias, contados da data

PODER JUDICIARTO
JUSTIÇA DO TRABALT.TO

CERTID.ÃO NEGATIVA DE OÉgTtOS TRABAIJHISTAS

certifica-se que cr¡ERrs MARrA cÀNurz Dos sÀNTos, inscrito(a) no cpFsob o no 0L8.382.349-42, NÃo coNsTA como inadimplente no Banco
Nacíona1 de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consol-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas LeÍs ns.o 12.440/2011 el-3.467/2017, e no Ato or/2022 da ccJT, de 2t de janeiro de 2022.os dados constantes desta Certidão são de responsabilid.ade dosTribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunat Superior do Trabalho naïnternet (http, //www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçã,O ruponTÀrvTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrÍgações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdencíários, a honorários, a custas, a
emolumenLos ou a recolhimenLos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho, comissão de conciliação Prévia ou demais títulos eu€, por
disposíção 1egaI, contiver força executiva.

"/

I

I
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http://smap I 4. mda, gov, brlextratodap/pesquisarDAp/Visual izar?T

2ev

!lIn Istér.lo do Des_env. ol\rlmento AgrårloSecretarla de Agrlrultura fãmti¡ãi
Programr N¡olriiral ale Fortaleclmcnto da Agrlcultura Fõmlllar

Declaração de Aptidão ao pronaf
Extrato de DAP

Gerals

Chave do €xtrato: 1 083566022149952
Emltldo em: 11t0212022 à8 12:06:SB

CLERIS MARIA CANUTZ DOS SANTOS

018.382.34942

Categorla Condlção e posse do uso da torra
agricultores familiares

Emlssor da DAP

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS OE MARMELEIRO CNPJ: 77.810.1 89/0001 -1 O

CPFt 715.262.269-87
do Responsávet: JOCET-AtNE BERNARDT COZER

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço
http://dap, mda. gov. br

3t lA,{)l ¡n r.1

rl
lÁ

Versåo DAP: 1.9.3

Valldades 0711012023

DAP Vállda: Sim

Enquadramento: V

Munlcfplo/UF: Marmoleiro/pR

Itlma Versão: Sim

sDW00 1 727342 90907 1 021 01 24

07t10t202,1

DAP Não

017.273.429-05

ARI DOS SANTOS

l

I
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EsrADo oo pnnnv4
cN PJ 76.205, 66 5/0001 -01

Av. MacalL 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-5100 - CEP 85.615-0OO - MARMELETRO - pR

4

,{

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G ALIM
ALIMENT ESCOLAR/PNAE

DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA cA N"001/2022
I_ID O DO FORNECEDOR
FORNECEDOR INDIVIDUAL

L Nome do Proponente: CLERIS MARIA CANUTZ
DOS SANTOS

2. CPF: 018.382 .349-42

3. Endereço
Linha Acampamentq São Francisco

3. Municlpio/UF
Marmeleiro/PR

4. CEP:85615000

5. No da DAP Flsica
sDw00 I 727 3 429 0907 1 021 0 124

7. DDD/Fone
(046) 999424821

8. E- mail (quando houver)

9. Banco
Banco Cresol

10, No da agência
t002

I l. No da Conta Corrente
67 1s6

II - Relação dos Produtos

Preço de Aquisição*Produto Unidade Quantidade
Unitário Total

Cronograma de Entrega
dos produtos

Abobrinha Kg 100 3,27 327,00 MES: maio 2022

Acelga Un 300 4,I8 1254,00 MES:junho 2022

Alface crespa Un 500 3,63 1.815,00 Mes: maio 2022

Alface americana Un s00 2,90 1450,00 Mes:junho 2022

Almeirão, chicoria Un 500 3 90 1950,00 MES: JUNHO/2022

Bata doce KE 300 3,54 1062,00 Mês: MAIOI 2022

Bergamota Kg 100 3,37 337,00 Mes: agosto/2022

Brócolis Un 600 5,32 3192,00 Mês: março/ 202

Citrus Ponkan Kg 500 4,28 2140,00 Mes:junho/2022

Couve folha Un 150 4,08 6t2,00 Mes: maio/2022

Couve flor Un 400 5,31 2124,00 Meg maiol2022

Espínafre Un 200 5,34 L068,00 Mes: abril/2022

La ra nja Kg 1000 3,60 3600,00 Mes; setembro, outubro 2022

Mandioca Kg 10s0 5,04 5292,00 Mës: abril/2022

Milho verde ke 100 5,56 556,00
Mês: maio, junho, novembro,
dezembro2022

Pepino kc 345 3,01 L038,45

Mês: maio, setembro,
outrobro, novembro,
dezemb¡o2Q22

Rabanete ke 100 6,27 627,00 Mês: a partir de março 2022

Repolho ke 500 2,93 1465,00 Mês: abrill2022

Tomate Kc 300 7,21 2163,00 Mes: junho/2022

Vagem Kg 100 7,83 783,00 Mes: apartir maiol2022

Total 32855,45
OBS: *Preço publicado no Edital no

00U2022

w v-u ¿Ør5örù
e-mail I licitacao}2(ò.marmeleiro.or. sov.br
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/Prefeitura Municipal de Marmeleiro

EsrADo oo pnnevA
cNPJ 76.205,665/0001 -01

Av. Macali, 255 - Cx. Postat 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEp 85.615-ooo - MARMELETRO - pR

"/

\

III - IDENTIFICA DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/N4EC
Nome cNPJ 76.205.665/000 I -0 I Mun o MARMELEIRO

AVENIDA NO 225 - CENTRO Fone:46-35258100
Nonle PAULO JAIR :524.704.239-53

laroDec deestar comacordo condiçõesAS nesteestabelecidas etoproj quee informaçõesAS conferemaclma AScom
fornecimento.de

MARMELEIRO, I I dE

de 2022.
lro tL*w"¿' d'&-

CLERIS MARIA CANUTZ DOS
SANTOS

Assinatura do Fornecedor lndividual

CPF: 018.382.349-42

e-mail: licitacao@nlarmeleiro,or.eov.br / licitacaoO2lÐmanneleiro.pr.eov.br

I



Prefeitura Municioal de Marmeleiro /
29t,

EsrADo oo penn¡u4
cN PJ 7 6.205. 665/0001 -01

Av. Macali, 255 - Cx. Postat 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - cEp 85.615-0oo - MARMELETRO - pR

ANEXO III

MoDELo DE DEclnnaçÃo UNTFIcADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física Cleris maria Canuts dos Santos, CpF no0t8.382.349-42,
com sede na Acampamento São Francisco , através de seu representante legal infra-assinado, que:

r¡ Declaramos, para os ftns do disposto no inciso v do art. 27 dalei n.o 8.666lg3,acrescido pela Lei
n'" 9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perþoso ou
insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue
menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal sìtuação no *rräo
documento).
z¡ Declaramos, sob_as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
l¡ Declaramos, sob as penas da Lei,. que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
relativo ao Edital de Chamamento público 00112022
l¡ Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
s¡ Declaramos para_ os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce cargo ou função
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública,
0¡ Declaramos para os devidos frns que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
Chamamento Público, bem como em caso de eventuaf coniratação, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46) ooo+z+tzt

z) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteraçãojunto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos.

Marmeleiro, 1l de fevereiro de2022
Local e Data

&¿ y",, ¿ ,l*- So,.,l,an
Cleris Maria Canuts dos Santos

Assinatura do Responsável

\l
e-mail: licitacao@nranneleiro.pr.sov.br / licitacaoO2@manneleiro.pr.eov.br

,l
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ESTADO DO PARANA

c N PJ 7 6. 20 5. 66 5/000 1 -0 1
Av. Macali, 255- Cx. Postat 24 - Fone/Fax (46) 9525-8100 - cEp 85.615-ooo - MARMELETRO - pR

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

NOME : CLERIS MARIA CANUTS DOS
SANTOS

CP.F.' 018.382.34s-42

ENDEREÇO ACAMPAMENTO SAO FRANCISCO
TELEFONE: (46) seonuzr

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento públic o 00112022,
gêneros alimentícios a serem entregues, são oriundos de produção própria relacionada no projeto de
venda.

MARMELEIRO, 0l I DE fevereiro de2022

y), .4 2t*" > **fut
SANTOS

RG:7.310.261-8 SSP/PR
CPF:018.382.349-42

{
r,

e-mail: licitacaofômanneleiro.or.gov.br / licitacaoO2lDmarmeleiro.pr.eov.br
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Prefeiturø Munìcìpal de Mørmeleìro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Cøsø:

Baírro:

Cídade:

CEP:

066469209-30 Tipo de Pessoa:

707s9 Datø do Pedido: 2110212022

GREICE LUCKMANN

Marmelelro

8561 5-000

Estado: F"ralãl

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente: GREICE LUÇKMANN (
T

F

ENTREGA PE ENVELOPE PARA çREDENCIAMENTO NO
Llco No 00112022



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 056.469.209-30

Nome: GREICE LUCKMANN

Data de Nascimento: 24101 11986

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2710812003

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:13:10 do dia 2110212022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: FE93.BCAB.6DF9.D185

Este documento não substitui o "Com .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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NOME

Êfltlct LlJcftlf,llH

LAURO LUCTHûIIH

f{iLst ttJclilt*l{¡l
NAlURALIDÊ C i

¡

IRECllIH/R$

Docon,cEM C0HARCA:ERt0lltrll/RS,

FILIACAO

DÀTA DE NASCIMËNTO

241ûi i re86

PîJå0"'ëm ttlI2l20A2.

C.HÊ$C 49i,LIfR0:Al

CPF

cuHllrBA.Piì
ÞR. PAULO TBIIESÎO AFAUJO CUNX¡

oss,¡,orun¡ dðSÃ?lôåtæß

N

Cartão de uso pêssoal e ¡ntransferivel.
Deve ser apresentado junlo com um documento de identidade.

cF l i-)l)r):r

il56.4tr,ti .:¿09"3û

CPF

It(ìRi: tL.'L: L i..l,1lr: f\4riÀ¡fl

2jii ()1 11 986

4@ t.

Ý'
'qry.

MINISTERIO DA FAZENDA

Se<retâria da Receita Federal

\//

-Bïjå,'å'f;ff^

21 tt\'?$n

It'¿3Tt'¡

J"-ø4

AiU P.A

I

K

I
"i(



300
/

TNlsTÉRlO DA FAZENDA
Secrctaria da Receiüa Federal do Brasil
Prccuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTÞÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À OIV¡OI
ATIVA DA UN¡ÃO

Nome: GREICE LUCKIIANN
CPF: 056169.209€0

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inctusive as contribuiçöes sociais previstas nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. l1 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2t1Ùt2014.
Emitida às 16:01:50 do dia 1510212022 <hora e data de Brasflia>
Válida atê14108n022.
Código de controle da certidäo: 68D8-4941.E.CG4.0725
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

T
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIçA DO TRABALHO

EERTIDÃO NEGATIVA DE OÉ¡TTOS TRJIBALHISTAS

Nome: GREICE LUCKMANN

CPF: 056.469.209-30
Certidão no : 5574e26/2022
Expedição: t5/02/2022, às l-5:48:59
Validade z la/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que GRBICE I¡UCKIIAII¡I , inscrit,o (a) no CPF sob o no
056.469.209-30, NÃo colûsrÀ como inadimplente no Banco Nacj-ona1 de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das L,ej-s do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o L2.440/20LL e
L3.467/20L7, e no Ato OL/2O22 da CGiIT, de 27- de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurldica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os s¡eus estabelecj.mentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitída gratuitament,e.

rNroRnAçÃo rupoRTe¡urE
Do Banco Nacional de Devedores lrabalhistas constam os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ilustiça do Trabalho quanÈo às obrigações
estabelecídas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusivb no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Traba1ho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tíÈulos gue, por
disposição IegaI, contiver força executiva.

(f
J

Dúvidas e sugesuões: cndt,@EEE.jus.br
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htþ: I I smap I 4.m da. gov.br/extratodap/pesqu isarDAp/Vi sual i zar?l
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Mln lstérlo dg .pes_env. olvlmento AgrårioSecretarta de AgrtõutiuiJeãir¡itii - '
progråma N'acronâr de Fortarecrmento da Àgrrcurtura Familrar

Declaração de Aptidão ao pronaf

lnformações Gerais
sDW0056469209301 502220404

15t02t2022

a Versão: Sim

Extrato de DAP

Versão DAP: 1.9.3

Validade: 15102t2024

DAP Válida: Sim

Chave do extrato¡ 1OZT4S7ï1442
Emitido em 1510212022 às 1t

Enquadramento: V

Municlpio/UF: Marmeleiro/pR

DAP rada: Näo

Titular(es)

VANDERLEI PAULO LAMERA

045.1 08.1 49-84

Categoria
Condição e posse de uso da terra

lComocatario

Emissor da DAP

lnstituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER CNPJ: 75.234 .7 St t0001 -49

CPFt 515.727.370-34
me do Responsável: MARCOS ANTONIO PALOSCHI

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http://dap. mda, gov. br

i-

J

t
15/02t20221(

T

: GREICE LUCKMANN

PF: 056.469.209-30

is agricultores familiares.
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pRocRAMA DE ArrMENrnçÃo EscourR - nNAE

pRoJETo DE vENDA DE cÊìrenos ALIMENTÍcros DA AcRICULTURA

FAMILIAR PARA ALIMENTAçAO ESCOLAR/PNAE - anexo II

Identificação da proposta de atendimento ao edital de cha¡namento público n" OO)|ZOZZ

I - TDENTTXïCAçÃO DO X'ORNECEDOR

X'omecedora individual

l.Nome do Proponente: Greice Luckmann 2. CPF. 056.469.209-30

3. Endereço:

Comunidade Rural Km 06

4. Município/uF

Marmeleiro/PR

5. CEP

85.615-000

6. Número daDAP Física

sDrw005 64 692092093 0 I 5 02220 40 4

7. DDD/Fone

(46)99926-7st4

8. e-mal:

9. Banco
Cresol

10. Número da agencia
1002

ll. Número da conta
corrente
7123-4

l

t

/

"{
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Ir - RELAÇÄO DOS PRODUTOS AftO 2022

Preço de aquisição

Produto Unid Quant.

Unitário Total

Cronograma de

entrega dos

produtos

Alface crespa Un. 400 3,63 1452,00 Semanal

Alface lisa Un. 350 2,90 1015,00 Semanal

Bolacha caseira Kg 260 22,89 5951,40 Semanal

Brócolis Un. 220 5,32 1170,40 Semanal

Mç 200 3,51 702,00 SemanalCheiro verde maço 3OOgramas

Chuchu Kg 100 2,93 293,00 Semana

510,00Couve maço de 4OOgramas Un. t25 4,08 Semanal

Couve flor Un. 220 5,31 1168,20 Semanal

Macarrão: caseiro tipo cabelo

de anjo

Kg 200 15,66 3132,00 Semanal

Macarrão:

espaguete

caseiro tipo Kg 200 15,39 3078,00 Semanal

Milho verde Kg 50 5,56 278,00 Semanal

Repolho verde Kg 400 2,93 1172,00 Semanal

Total 19922,00

J

I
+

lr{
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m - TDENTIFTCAÇÃO DA ENTIDADE E)(ECUTORA DO PNAE/XNDE/MEC

Nome:
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

CNPJ
76.205.665/0001-01

Município:
Marmeleiro

Endereço: Avenida Macali, 255 - centro Fone: (46) 3525-8100

Nome do representante legal:
Paulo Jair Pilatti cPF 524.704.239-53

Decla¡o estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as infomrações
acima conferem com as condições de fornecimento.

Local e data: Marmeleiro,2l de fevereiro de2022

cPF 0s6.469.209-30

do individual

Greice Luckmann

I

4

í



Al.lEXO V

DECLARAÇÃO nn RESPONSABTLTDADE PELO CONTROLE DO LIlrrTE
DE VEI{DA

Marrreleiro, 2l de fevereiro de 2022

Greice Luckmann
RG- 9.735.924-3

cPF- 056.469.209-30

Declara¡nos para os devidos fins de direito, na qualidade de representante Greice

Luckmann, CPF 056.469.209 - 30 nos responsabilizamos pelo contole do atendimento

do limite individual de venda de seus cooperados/associados na enEega dos alimentos
pataamerenda escola¡ objeto do Edital de Cha¡nasrento Prlblico OO9IZOZZ.

3a6 î

¿

I
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ANEXO IV

DECLARAÇÃo DE GÊI\rERos ALrMENrfcros - cRupo x'oRMAL E
INFOR]VTAL E/OU FOR}TECEDOR IIU)IVIDUAL

Nome da Pessoaproponente: Greice Luckmann
Número do CPF: 056.469.209-30
Endereço completo: Km 06 - Marmeleiro-PR
Fone contato : (6) 99926-7 5 I 4

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Fúblico OOà1ZOZZ,

gêneros alimentícios a serem entregues, são oriundos de produção própria relacionada

no projeto de venda.

E/OU

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Públic o OOÙ2022,

gêneros alimentícios a serem entegues, são produzidos pelos agricultores familiares

relacionados no projeto de venda.

Marmeleiro,2l de fevereiro de2Ùfu

Greice Luckmann
RG- 9.735.925-3

cPF- 056.469.209-30

J

t
{
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A}IEXO III

MoDELo DE DEcL¡,n¡,çÃo UIvIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa

fisica Greice Luckmann, CNPJ/CPF no 056.469,209-30, com sede na linha KM 06,

Marmeleiro, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 dî Lei n.o 8.666193,

acrescido pela Lei n.'9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho nofumo, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis)

anos. Ressalva aindao 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 não fomos declarados inidôneos para licitar ou

confratar com a Adminishação Pública.

3) Declararnos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público OOIIZOZZ.

4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação

no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que |IEI\IfUM sócio ou pessoa fisica exerce cargo

ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administação Fública.

6) Declaramos paraos devidos fins que em caso de qualquercomunicaçäo futwareferente
e este Chamamento Público, bem como em caso de evenfual contatação, concordo que

o Contrato seja encarninhado pnra o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: (046) 99926 -7514

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 fomecidos.

Marmeleiro, 2l de fevereiro de 2022.

\

i
tl

do Responsável (Nome LegíveVCargo)



ËËËry PREFEITURA MUNICIPAL DE. MARMELEIRO

DEPARTAMENTo MUNTcIPAL oe snúoe
sEToR DE vrcuÂrucrA EM snúoe

Alvará de Licenca Sanitária

309
/

No Licença: 34 I 2022

Contribuinte: GREICE LUCKMANN

Razão Social: GREICE LUCKMANN

CPF/CNPJ : 056.469.209-30

Endereço: KM 6, - ZONA RURAL -

Área: 60 m2

LICENCIADO EM:

16t0212022

vÁlroo ATÉ:
1610212023

CNAE: FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS

-,

()bsei'vações:

Rc 'onsável Técnico:

É oenronrónrn n nxnÇÃo DESTA LrcENÇA EM LocAr- vrsívrl Ao coNSUMTDoR

ZOEHLER PADILHA

Autoridade Sanitária
/

h

,r

T

TAISA ZOEIìLER PADILHA
hsp er! Vrgilâncra Sanitána

portafla 41J9rì¡lìiirìÂlñtrñ pq
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Prefeìturø Municipøl de Marmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

N{¿mero dø Casø:

Bølrro:

Cidøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Enlregø:

Nome do Requerente:

285447579-87 Típo de Pessoø: E]

70761 Døtø do Pedido: 21t0212022

IGUEL KUOVACKI

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CT'IAMAMENTO co N" 001/2022 )\

MIGUEL KUOVACKI
{-/



https://servicos.receita.faeenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituac..

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

Comprovante de Situaçäo Cadastral no CPF

No do CPF: 285.447.579{7

Nome: M¡GUEL KUOVACKI

Data de Nascimento: 27 10911942

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: anterior a l0/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:09:19 do dia 1810?/2022 (hora e data de Brasflia)
Código de controle do comprovante: 89D8.3391.34E4.8741

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscr¡ .

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)

"\

312/

l of I 181021202210:09
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT¡VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: MIGUEL KUOVACK¡
CPF:285.447.579-87

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

näo constam.pendências em seq nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dfvida Ativa da Uniåo (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 sociais previstas nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 1 1 da Lei no

8.212,de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 10:20:56 do dia 2110212022 <hora e data de Brasf lia>
Válida atê2010812022.
Código de controle da certidåo: C2C5.304D.7C35.5158
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0
(-\

"\
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Págrna 1 de I

PODER JUDICIÁR]O
JUSTIÇA DO TRABALHO

EERTIDÃO NEGATIVA DE OÉgTTOS TRÀBÀI,HISTàS

Nome: MIGUEL KUOVACKI
CPF: 285.447 .579-87
Certidão no: 5875403 /2022
Expedição: L8/02/2022, às 1o:1L:03
Validade¿ L7/08/2022 - 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçäo.

Certíf Íca-se que MIGUEIJ KUOV.ACKI, inscrito (a) no CPF sob o n o

285.447.579-87, NÃo coNgTÀ como ínadimplente 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 L2.440/20LL e
13.467/2017, e no Ato 0t/2022 da CG,JT, de 2l de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Cert,idão são de responsabÍlidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdíca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fÍIiais.
.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentícídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emit,ida gratuitamente.

rNroRüAçÃo rlrPoRTA¡[TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam oa dados
necessários à identifícação das pessoas naturais e jurfdicas
inadimplentes perante a 'Justíça do Trabalho quanto às obrÍgações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhj-mentos prevÍdenciáríos, a honorárÍos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent,es
de execução de acordos firmados perante o MinisÈério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

I
Dúv j-das e slrgesl-ões: cndtin'tsL . jus; . br
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s ìlinlstério do Des_env_olvlmento Agrário
Secretarla de Agrlculturs Famll¡ar
Programa Naclonal de Fortaleclmênto da Agrlcu¡tura Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

lnformagõee Gerals

Categorla

bsentado/a p€lo PNRA

Chavo do oxtrato: 109863911310853,1t1

Emltldo em:18lýAm22 às I 0:08:68

Nomo: NOEMI KUOVACKI

CPF: 053.369.64944

Gondlçåo e pooee de uoo da te¡ra

\ssontado/a pelo PNRA

Emls¡or da DAP

Eml¡eor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARMELEIRO

Nome do Rerponrável: JOCEI¡INE BERNARDI COZER

CNPJ: 77.816.189/0001-10

CPF1715.282.289^87

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:

http://dap.mda. gov. br

kl
{

Vercåo DAP: 1.9.3

Valldade: 1510412024

DAP Vállda: Sim

Enquadramento: V

llunlcf plof UF: Marmeleiro/PR

sDW028ã447579871 90421 0839

Veraåo: Sim

1U04n021

DAP Não

285.47.â79-8;l

MIGUEL KUOVACKI

I of I 181021202210:07
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Era,** - d,funt'otptl da ol,hrma/oiro

Estado do Parand CN4J 76.205.665/0001-0t
Av. Macali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3S2S-l t22 - CEp 85.6t5-000

PROJETO DE VENDA - FORNECEDORES INDIVIDUAIS

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
PROJETO DE VENDA DE S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

DA DE ATENDIMENTO ITAL/CHAMADA N'00v2022

r - TDENTTFICAÇÃO DO FORNECEDOR

INDIVIDUAL
Nome do :MIGUEL KUOVAC F:285447579872

J NOVO 4. Mun MARMELE 5. CEP: 85

sDw02 85447 57 987 1 9042 t 0839
6. No da 7. DDD/Fone:

(46)99774770 (Watz)
8. E-mail

9. Banco: bRASIL 10. No da agência: 2282-9 I l. No da Conta Corrente: 8.338-0

II - Relação dos Produtos

Preço de Aquisição*
Produto Unidade Quantidade Unitário Total

Cronograma de
Entrega

dos produtos
{BACATE KC 50 1,50 r 75,00 VIES:06,07/22
q,BOBORA KC r00 3,30 t30,00 tlES: a partir de 06/22
JANANA PRATA KG 500 4,17 ¿08s,00 MES: 05/22
BANANA TIPO CATURRA KC I 000 I,l 8 r l 80,00 vIES: a parrir 5/22

TA KG 100 l4 I 6,00 MES: a partir de0312022
Bbergamota <g 100 ),37 r348,00 ý1ES:04122
SHUCHU <c ¿70 ¿,93 /91, l0 VIES; apartir de 04/2022

KA (G 100 t,28 1284,00 \4ES: 05,06,07/22
A )ACOTE l0 /,8 I 234,30 ÝlES: aparfir 04122

FEIJAO PRETO (G t 200 i,5 8 1096,00 VES: a partir de 5/22
¡EIJAO CARIOCA (c i25 11'' 1790,50 VIES: a partir de 0522

KG 300 J,60 r 080,00 VIES: aparir de05122
VfANDIOCA KC 200 5,04 r 008,00 vfES: apartir de05l22
\4ILHO VERDE KC 225 5,56 r25 I,00 viES:04/22

AL DO 706E,90

OBS: *Preço publicado no Edital
n"00112022

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

NomePREFEITURA MLINICIPAL CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I Municlpio: MARMELEIRO
N'225 - CENTROAVENIDA Fone:46-35258100

JAIR PILATTINome 524,704.239-53
laroDec deestar comacordo condiAS eções eclstabel nestedas etoproJ qe asue õesinformaç Iac conferemma mco AS

fornecimento.decon

MARMELEIRO,I8
fevereiro de2022

MIGUEL KUOVACKI
Fornecedor individual

CPF: 285447 579-87

ç

{

{
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7Erøfütura ú{un ioi¡al do d,{arneløre
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/00U-01

Av. Macall, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fø (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

DECLARAÇ.ÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍCIOS - FOR¡IECEDOR
ßIDIVIDUAL

Miguel Kuovacki
CPF:285.44757987
ENDEREÇO: Novo Progresso
TELEFONE : (46) ee77 4770

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Público
00112022 de que os gêneros alimentícios a serem enfegues são oriurdos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

/ 'f k'-ozs'/'
Miguel Kuovacki
CPF: 285.447.579-87

RG: 10.653.547-7

IP

/
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Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fø (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

ANEXO Iil

MODELO DE DECLARAçÃO III\IIFTCADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa oupessoafisica Miguel Kuovacki, CPF n'285447579-87
com sede no Novo Progresso, neste município, através de seu representante legal infra-assinado,
que:

t) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666193,
acrescido pela Lei n.o 9.854199, que não empreg¿rmos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva
aindq 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 não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4, Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de decla¡ar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que NENHIIM sócio ou pessoa ffsica exerce
cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Público, bem como em caso de evenfual contratação, concordo
que o Contrato seja encaminhado para o seguinte ordooço:

E-mail (opcional):
Telefone: (46)997 7 47 7 0 (\\r atz)
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em
protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Municlpio, sob
pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Marmeleiro, 18 de fevereiro de2022.

u('"*Q, ;,hørrLryøL/-n
Assinatura do Responsável (Nome LegíveVCargo

Lf
+

(/
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Prefeítura MunicìpøI de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Bairro:

Cìdøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

. Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

70765 Data do Pedido: 2110212022

NILSE LUCKMANN

025199599-24 Tipo de Pessoa: il
Ntimero dø Casa:

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
Ch|AMAMENTO PU BLTCO N. 00',1 12022

t
NILSE LUCKMANN

{
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no ÇPF

No do CPF: 025.199.599-24

Nome: NILSE LUCKMANN

Data de Nascimento: 13/08/1961

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 05/10/1996

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:16:25 do dia 2110212022 (hora e data de Brasllia).
Código de controle do comprovante: D618.02E3.21A0.E801

E

Este documento não substitui o "Çqmp,rovantç de lnscr .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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rNslrrulo DE tDENTtFtcAçÃo

æ-slñffi;a¡õo täur¡R--- - -

ffi SEOURANçA
oE PERlcra

DEESTADO CATARINASANTA
DESECREIARIA DAESTAÐO Púauc¡

GERALINSTITUTO

þ7
Q
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o
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ç
ct)J
at
l)
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8'rHi'J'o t.Lzs.67o
NoME NILSE LUCKì4ANN

FtLrAçÁo

ERNÀ KRAMER

. 
DATA DE NASCIMENTO.

t3/oe/]-961"
101 LV B-1 EL 2t2-v

REG.CIVTL-¡.IARCELTNO R.ellíOS RS

04/SE!/20L8

l{aacslr¡¡o RAMOS RS

LJ/"/b
FERI{ANDo tulz Dlsouza

Perlto Cr¡mlnal

OAIA OE
€xPEDrçAo

NATUBALIOAOE

cAs

do ¡nstltuto de IdentlfiGção - ¡GP/SCsÀo I"oLRENçO DO

Doc.oBIGEM CERT
CART

cPF 025.199.599-24

LEI Nq 7

a

t

ÿ

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FíSICAS

Noms
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iIIMSTÉRþ DA FAZENDA
Secrctaria da Receita Federal do Brasil
Procuredoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT¡DÃO NEGAT¡VA DE DÉB¡TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À OIV¡OI
ATIVA DA UNñO

Nome: NILSE LUCKi|ANN
GPF: 025.199.599-24

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

Esta certidäo se refere à situaçäo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçðes sociais previstas nas allneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidåo está condicionada à verifìcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http://rfb. gov. bp ou <http:/r1mmr. pgfn. gov. be.

Certidão emitida gratuitiamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2t10t2014.
Emitida às 16:02:53 do dia 1510212022 <hora e data de Brasllia>.
Válida alé'44ß8nO22.
Código de controle da certidäo: 64ÍìB,2tuAl.EEIA.8208
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

324
7

{

I

í



Página 1 de 1

PODER JT]DICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

EERTIDÃO NEGATIVA DE PÉ¡TTOS TR.ÈBAÍJHISTAS

Nome: NII¡SE LUCKMANN

CPF: 025.199.599-24
Certidão n" : 5574043 /2022
Expedição: L5/02/2022, às 15:44:59
Validade: La/O8/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que Nrr,sE r¡ucKt[ÀNN, inscrito (a) no CPF sob o no
025.199.599-24, NÃo coNsTA 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 L2.44O/2OLL e
L3.467/20L7, e no Ato Ot/2022 da CGiIT, 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, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

r!ûroRr¡AçÃo n¡poRTr¡¡rB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaj-s e jurídicas'
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títuIos que, por
disposição legaI, contiver força executíva.

32s /

(.f
ùDúvidas e sugesEões: cndE@tsE. jus,br

k



http: / I smapl 4. mda. gov.brlextratodap/pesquisarDAp/visuar izar?T..

326
vt !![n[stér.lo do Dee_envolvlmento Agrárlosecrera rta de Asrlcutruia-rãäililãiprogrôm8 N¡clon¡l de Fortalealmento da Agrlcultura Fämlllar

Declaração de Aptidão ao pronaf
Extrato de DAP

Ge¡als

Chave do extrato: 1027239722632510
Emltldo om: 15102t2022 àe lS:SO:.14

NILSE LUCKMANN

025. I 99.599-24

Condlçåo e posse de uso da terra

Tltu

Categorla

Emlssor da DAP

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:
http//dap,mda.gov.br

Versåo DAP: 1.9.3

Valldade: 15112t2029

DAP Vállda: Slm

sDW038569736991 1512210206 Enquadramonto: V

Mun lclplo/UF: Marmeleiro/pR

DAP Não
Versão: Sim

15t12t2021

385.697.369-91

LAURO LUCKMANN

agricultores famlllares

CNPJ: 75.234.757 tOOOl -49

CPFi 515.727.370-34

lnstltuto de Desenvolvlmento Rural do Paraná - IApAR-EMATER

do Responsávet: MARCOS ANTONIO PALOSCH|
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PROGRAMA DE ALIMENTAçÃO ESCOI,AR . PNAE

pRoJETo DE vENDA DE cÊNenos ernæNrÍclos DA AcRICULTURA

FAMILIAR PARA ALIMENTAçÃ.O TSCOLAR/PNAE - anexo II

Identificação da proposta de atendimento ao edital de chamamento públic o n" O0lnO22

I - TDENTTFICAçÃO DO Í',ORITIECEDOR

Fomecedora individual

2. CPF. 02s.t99.s99-24l.Nome do Proponente: Nilse Luckmann

3. Endereço:

Comr¡nidade Rural Km 06

4. Município/tJF

Marmeleiro/PR

5. CEP

85.615-000

6. Número daDAP Física

sDw03 85697 3699 t240 I I 90203

7. DDD/Fone

(46)99941-3314

8. e-mal

10. Número da agencia

1002

I l. Número da
conta corrente

007.161-7

9. Banco

Cresol

t

+

tu
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II - RELAçÃO DOS PRODUTOS AnO 2022

Preço de aquisição
Unid Quant.

Unitârio Total

Cronograma de

entrega dos

produtos

Produto

Un. 350 3,63 1270,50 SemanalAlface crespa

Un. 3s0 2,90 1015,00 SemanalAlface lisa

Bolacha caseira Kg 270 22,89 6180,30 Semanal

Un. 200 5,32 1064,00 SemanalBrócolis

Mç 200 3,51 702,00 SemanalCheiro verde maço 3OOgramas

Kg 100 2,93 293,00 SemanaChuchu

510,00 SemanalCouve maço de 4OOgramas Un. l2s 4,08

1062,00 SemanalCouve flor Un. 200 5,31

Macarrão: caseiro tipo cabelo

de anjo

Kg 200 15,66 3132,00 Semanal

3078,00 SemanalMacarrão:

espaguete

caseiro tipo Kg 200 15,39

Milho verde Kg 100 5,56 556,00 Semanal

Repolho verde Kg 350 2,93 1025,5 Semanal

Total 19888,3
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IIr - TDENTTFTCAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/XNDE/MEC
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Nome:
Prefeitura Municipal de Marmeleiro

CNPJ
76.205.665/0001-01

Município:
Marmeleiro

Endereço: Avenida Macali,255 - cenfro Fone: (46) 3525-8100

Nome do representante legal:
Paulo Jair Pilatti cPF s24.704.239-s3

Decla¡o estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as inforrrações
acima conferem com as condições de fornecimento.

Local e data: Marmeleiro, 21 de Fevereiro de2022

Assinatura do fornecedor individual

tY-tL/¿l -&-^,t¿k o-u-uà

Nilse Luckmann

cPF 025.199.599-24
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ANEXO V

DEcLARAçÃo on RESroNSABILIDADE pELo coNTRoLE Do Lrn[rrn
DE VEI\DA

Declarauros para os devidos fins de direito, na qualidade de representante Nilse
Luckmann, CPF 025.199.599 - 24 nos responsabilizamos pelo controle do atendimento

do limite individual de venda de seus cooperados/associados na entega dos alimentos
para a merenda escolar objeto do Edital de Chamamento Público OOI1ZOZZ.

Marmeleiro,2l de fevereiro de2022

(

Nilse Luckmann
RG:12.R.125.670

CPF: 025.199.599-24

\
+
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ANEXO TV

DECLARAçÃO DE GÊ,NEROS ALIMENTÍCTOS - cRrrp() FORMAL E
INFORMAL E/OU X'OR}TECEDOR INDIVIDUAL

Nome da Pessoa proponente: Nilse Luckmann
Número do CPF: 025.199.599-24
Endereço completo: Comunidade Rural Km 06 - Marmeleiro-PR
Fone contato: (46) 99941 -33 14

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Público OOò/ZOZZ,

gêneros alimentícios a serem enfregues, são oriundos de produção própria relacionada

no Projeto de venda' 
E/ou

Decla¡o para os devidos fins, que o objeto do Edital de Chamamento Público OOúIZOZZ,

gêneros alimentícios a serem entegues, são produzidos pelos agricultores familiares

relacionados no projeto de venda.

Marmeleiro,2l de fevereiro de2022

t
Nilse Luckmann
RG:12.R.125.670

CPF: 025.199.599-24

-4o
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UnIIFICADA
þapel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa

fisica Nilse Luckmann, CNPJ/CPF no 025.199.599-24, com sede na linha KM 06,

Marmeleiro, através de seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da, Lei n.o 8.666193,

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

tabalho notumo, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis)

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

14 anoso deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
confrata¡ com a Adminisfração Pública.

3) Declararnos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público OOàAOZZ.

4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação

no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que I\IEII{HIIM sócio ou pessoa fisica exerce crirgo

ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

6) Declaramos paraos devidos fins que em caso de qualquer comunicaçäo futurareferente
e este Chamamento Público, bem como em caso de evenfual contatação, concordo que

o Contrato seja encaminhado prira o seguinte endereço:

E-mail:
Tehhone: (046) ggg4l -3314

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 fomecidos.

Marmeleiro, 2l de fevereiro de 2022.

J

h

(

Assinatura do Responsável (Nome LegíveliCargo)



@Ëqtr PREFEITURA MUNICIPAL DE.MARMELEIRO

DEPARTAMENTo MUNtctPAL oe snúoe
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Alvará de Licenca Sanitária
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No Licença: 40 12022

Contribuinte: NILSE LUCKMANN

Razão Social: NILSE LUCKMANN

C PF/CNP J: 025.199.599-24

Endereço: KM 6, SN - ZONA RURAL -

Área: 60 m2

I.IGENCIADO EM:

17 t02t2022

vÁuoo RtÉ:
17 t0212023

CNAE: FABRICACAO DE MASSAS ALIMENTICIAS

-iïikîü,F'f;^

21 Ë\' il11

Ir.\
P"A

L 9\,
¡lL'

,'\5
('^

Re :nsávelTécnico:

Observações:

É oanlcnrón¡n n rrxnçÃo DEsrA LrcENÇA EM LocAL vtsívEl Ao ceNSUMTDoR

d** ffi,¿rUU"-
AISA ZOEHLER PADILHA

Autoridade Sanitária

rAS¡ZOEHITH PADILHA
Esp em Vioilâncn Sanitána

Portãna 4139
Mlrmeleiro PR

I(
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Prefeíturø MunicipøI de Murmeleíro

Número do Protocolo:

Notne:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Baírro:

Cìdade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

427662900-44

ELI KLOH SAND

Típo de Pessoø: il
70768 Døtø do Pedldo: 2110212022

KLOH SAND

Ntimero da Casa:

Marmelelro

8561 5-000

Far*ál
ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
CHAMAMENTO PUBLICO NO OO1/2022

,f
4h(



https ://serv icos. receita. fazen da. gov.br/serv icos/cpf/consu ltas ituac

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF'. 427 .662.900-44

Nome: ELI KLOH SAND

Data de Nascimento'. 24110Í1963

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:48:02 do dia 0410212022 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: FEEA.1BC1.BBC3.311C

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscri .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212O15.)

J"
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELI KLOH SAND

CPF: 427 .662.900-44
Certidão n" : 44567I0/2022
Expedição: o4/02/zozz, às 77:47 :20
Validade: 02/08/2022 - 180 (cento e oit.enta) dias, contados da dat.a
de sua expedição.

Certifica-se que ELr KLoH SAND, inscrito(a) no CPF sob o no
427.662.900-44, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabathistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20II, e

na Resolução Administrativa no I470/2011 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 201-I .

Os dados consLantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
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 : / fwww. tst .j us . br) .

Certidão emitida gratuiLamente.

INFORÿrÀç^ã.O TUpORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorárJ-os, a custas, a
emolumentos ou a recol-himenLos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(l
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!linistério do Desenvolvlmento Agrário
Secrelarla de Agrlculturâ Famlllar
Progråma Naclonal de Fortaleolmento da Agrlcultura Famlllar

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Chave do extrato: I 03821 68229539¡14

Emltldo em: 0410212022 às 11i42i37

Gerals

sDW037298046 0040 402221 1 31

04t02t2022

Versão DAP; 1.9.3

Valldade: 0410212024

DAP Vállda: Sim

Enquadramento: V

Munlcf plo/UF: Marmeleiro/PR

Vercãol Sim DAP Não

ARNO SAND ELI KLOH SAND

372.980.460-04 427.662.500-44

rla Condlção o posss de uso da torra

agricultores familiares

Emlssor da DAP

SINDICATO RURAL DE MARMELEIRO CNPJ: 77.595.569/0001-71

CPF:124.185.719-98do Rssponsável: Marcos Eduardo Horst de L¡ma

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço:

http://dap, mda. gov, br

k
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@raÊÌ turt úfu n ioøal da d,{armal¿iro
Estado do Paraná CNPJ 76'205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l 122 'CEP 85 61 5-000

340I

PROJETO DE VENDA _ FORNECEDORES INDIVIDUAIS

(
J

CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDA DE G
ESCOLAR/PNAE

EROS ALIMEN
ALIMENT

DA DEA AO U2022

I - TDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

R
900-442. CPF:1, Nome ELI KLOH ND

:856 I 50005.4.M MALINHA BOM
87. DDD/Fone:

(49)36ss3207
lø6\991264292

6. No da DAP Física:
sDw03 729 8 0 460040 40222 t t3 1

21,724-7I l. No da Contaa10. N" da9. Banco:BRASIL

II - Relação dos Produtos

de

Total dos

Cronograma de

Entrega
UnitárioUnidade QuantidadeProduto

r 75,00 ab¡i\2022t0 1,50(GABACATE
a partir deI,27 )81,00KC t00

,254,00 de 03/2 II,l 8UN 100q,CELCA

l 815,00 vlES: a partir de 03121s00 3,63UN{LFACE CRESPA
tzf ES: a partir de 0312022¿5,5 I ¿295,90KG )0A,LHO

l 9s0,00 MES: a partir de 03/21r00 t,90JN
l4l 6,00 \4ES: a partir de0312022100 t,54(GBATATA DOCE

VIES: a partir de05/22,,37 137,00(G 100A
r 700,00 VIES: a partir de 03/221,40(c r00BETERRABA
¿ 128,00 vlES: a partir de03l22100 5,32r-JN]ROCOLIS

vlES: a partir de 03/22j,5 I 702,00MAÇO 200VERDE
¿93,00 vf ES; apartir de 0412022r00 ¿,93KC]HUCHU
,424,00 MES: a partir de 05/22ì00 t,28(c]ITRUS PONCKAN

\4ES: a partir de 03/21,08 I 16,00JN 200]OUVE FOLHA
r593,00 VES: a partir de03122100 t,3 IJNCOUVE FLOR
t34,00 \4ES: a panir de03122r00 5,34JNESPINAFRE

MES: a partir de 3/227,5 8 r 5 16,00KC 200AO PRETO
vlES: a partir de031227,22 t444,00KG ¿00AO

1600,00 t4ES: a partir de 06122l 000 1,60KGA
\4ES: apartir de05122t,38 ¿69,00KC t0PIPOCA

2272,00 VIES: apartir de 10122)) 1)(C r00

r l 12,00 \4ES: a partir 04/22¿00 r,56(cILH
vlES: 03,04 E tt,121221,0 r l0 r ,00(c r00NO

t254,00 vlES: a partir de03122¿00 5,27KC

1465,00 t4ES: a partir de 03/22500 ¿,93KC

vlES: 03,04,05 E l0,ll,12/227,51 z 163,00KG 300

i83,00 vlES: 03,04 E l0,ll,l2l22|,83KG r00AGEM
t7592,90TOTAL

OBS: *Preço publicado no Edital
n"0Q112022

L{



ünfle 341rWre/e¡tt,ra CtVfunto¡pA ¿a Wmom
Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali.255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-l 122 -CEP 85.615-000

NomePREFEITURA MUN ICIPAL CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I Municlpio: MARMELEIRO
Endereço: AVENIDA MACALI, No 225 - CENTRO Fone:46-35258100
Nome de LAA CPF: 524.704.239-53
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as

condições de Fornecimento. I
MARMELEIRO, 04
DE FEVEREIRO DE
2022 ELI KLOH SAND

Fornecedor individual

CPF:427662900-44

)
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Estado do Parand CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525- I I 22 - CEP 85,6 I 5-000

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FORNECEDOR
INDIVIDUAL

ELI KLOH SAND
cPF: 427662900-44
ENDEREÇO LINHA BOM JESUS
T ELEFONE : (4e)36ss3207 E

(46)99t264292

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Público
001/2022 de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria relacionada no projeto de venda.

MARMELEIRO, 04 de fevereiro de2022

r / k ?o^d,
ELI KLOH SAND

CPF: 427662900-44

RG: 4760660-6/SSP-SC

(

\
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da alhrmaløtro
Estadodo Parana CNPJ 76.205,665/0001-01

Av. ltlacali,255 -Caixa Postal 24 - Fone/Fax (16) 3525-l 122 -CEP 85.615-000

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇAO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa física ELI KLOH SAND, CPF no 427,662.900-
44 com sede Na Linha Bom .lesurs, neste município, através de seu representante legal infra-
assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.o 8.666193,
acrescido pela Lei n.' 9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não ernpregamos ffrenores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva
ainda, qlle, 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 não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Púrblica.

3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos qr"re até a presente data inexistem fatos irnpeditivos para sua habilitação no

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

s) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa física exerce
cargo ou fungão púrblica impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este Chamamento Púrblico, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que o Contrato se.ja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional):
Telefon e : (46)99 126 4292
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.

Marmeleiro, 04 DE fevereiro de 2022.

k
Eli Kloh Sand

)

l

Assinatura do Responsável (Nome Legível/Cargo

(



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federal do Brasll
Procuradorla-Geral da Fazenda Naclonal

CERT|DÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À DÍUDA
ATIVA DA UNÁO

Nome: ELI KLOH SAND
GPF: 427.662.90044

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 Dfvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociaij previstas nas âlíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 16:15:05 do dia2110212022<hora e data de Brasflia>.
Válida atê 2010812022.
Código de controle da ceftidão: 5DB8.5EE0.DGFE.CB72
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeiturø Munícipul de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Cøsa:

Bøirro:

Cìdade:

CEP:

70758 Døtø do Pedído: 2110212022

RATIVA REGIONAL DOS VITIVINIÇULTORES DO SUDOES

't 1555858/0001-3S Típo de Pessoa: E]

l\larmelelro

8561 5-000

Estødo: Fararìã-l

Ê
ly''

Assunto:

, Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
PUBLTCO No 00112022

EVERTON NAVA

\(
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Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 141A212022 às 17:26:38 (data e hora de Brasília). Página: l/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO ERASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EIV1PRESARIAL

COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVIN¡CULTORES DO SUDOESTE DO PARANA

TITULO OO ESTABELECIMENTO (NOIVE DE FANT/¡SIA)

COPERVIN
PORTE

DEMAIS

cóorGo E DEScRTÇÃo DA ATtvTDADE EcoNOMtcA pRtNctpAL

11.12-7-00 - Fabricação de vinho

E DAs ATrvrDÂDES EcoNô¡/rcAs sEcuNDÁRtÁs
47,23-7-00 - Gomércio varejista cle bebidas
47,89.0-02 - Comércio varejista cle plantas e flores naturais
I 0.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
10.33-3"02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anleriormente

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA NATUREZA JURIDICA

214.3 - Cooperativa

LOGRADOURO

ROD PR 483 KM
NUMERO

23
CO¡,4PLEIV1ENTO

CEP

85.607-000
BARRO/DISTRIlO MUNrclPro

FRANCISCO BËLTRAO

ENDEREÇo Er.ETrìôNrco
avenicf a@wlrr.com. br

TELEFONE
(46) 3523-1303

ENTE FEDL:RATIVO (ËFR)

CADASIRAL

ATIVA
DATA DA s n u^çÃo cAD,.\s-rRAL

11t0212010

tv4oTtvo De CADA^STRAL

srru/\çÃo FSPEctAL DATA DA SITUAÇAO ESPÉCIAL

NUMERO DE TNSCRTçÃO

11.555.858/0001.39
MATRIZ

C0MPROVANTE DE |NSCRTçÃO E DE S|TUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE AI]ERTURA

11t02t2010

UF

PR

1oll 141021202217:21
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Gooperaliva.Reqionaldos Vitivinicultores do Sudoeste do Paraná I
GNPJ no 11.5L5Å5E1000'1.39 - NIRE no 1140002013{

ATA No 015 (QU|ZE) DAASSEMBLETA GERAL ORD|NAR|A DA COOPERATTVA
REGIONAL DOS VITIVINICULTORËS DO SUDOESTE DO PARANÁ, - COPENVI¡¡,
INSCRITA SOB O CNPJ No 11.555.855/0001-39, NIRE No41400020134, DE 11 ÞE
FEVEREIRO DE 2010. Aos 12 (DOZÊ) dias do mês de Junho do ano de dois mil e
vinte (2020), em seçåo virtual realizou-se Assembléia Geral Ordinária dos associados
da COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES Do SUDOESTE DO
PARAM - COPERVIN - e que contou com a presença de quinze (15) associados
conforme assinaturas lançadas no livro de presenças.Havendo quórum legaf, o Diretor
- presidente: lvanir Schmitz, abriu a Assembléía virtual agradecendo a presença de
todos. O Presidente solicitou e mim, Geraldo Sartor, secretário, que procedesse a
leitura do Edital de Convocação, que foi amplamente divulgado através do Jornal de
Belträo ediçåo no 6909, do dia 14 de Março de 2020, e através do grupo de
mensagens instantånea, afixado no mural da SËAB em Francisco Beftrão, sede da
cooperativa e ainda contato por telefone e que transcrevemos. O Presidente da
COOPERATIVA REGIONAL DOSVITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANA
- COFERVIN, no uso de suas atribuições legais de acordo com artigo 35 e artigo 39
do Estatuto Social, convocä os associados, para a Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 27 de Março de 2020, na Sede a Rua Manoel Alves de camargo n o

177, Ðistrito lndustrial, Bairro Säo Miguel, Municfpio de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná, em sua primeira convocaçäo, 2/3 (dois terços) dos cooperados as B:30 horas;
em terceira convocaçåo, rnlnimo de 10 (dez) cooperados as g:30 horas. Com a
seguinte ordem do dia. a) Relatório da Gestão; b) Balanço Geral: c) Parecer do
Conselho Fiscal; d) Eleiçåo dos Membros, do Conselho Fiscal; e)Assuntos Gerais;
Francisco Beltråo, 13 de Março de 2020. Sendo na data acima mencionada não foi
possfvel a realizaçäo da assembléia decorrente exclusivamente da pandemia de
COVID-19, a Medida provisória no 931 de 30 de Março de 2O2Q, autoriza
execpionalmente a pronogaçåo das datas das Assembléias Gerais Ordinárias. O
Conselho de Administração reuniu:se nâ data de vínte e cinco (25) de Maio de dois
mil e vinte (2020), e decidiram em realizar assembléia virtual para a data de doze (12)
de junho de dois mil e vinte (2020). lvanir Schmitz; Presidente deu-se infcio; O senhor
Presidente lvanÍr agradeceu a presença e deu as boas vindas a todos. O Presidente
passou um panorama do andamento das atividades envolvidas em 2019, comentando
que na unldade índustrial foi produzido na safra 2018 12019 aproximadarnente dez
(10) mil litros de suco. Nossa venda foi para Prefeituras Municipais através de
programas da agricultura familiar. Em seqüência o Presidente solicitou ao Contador
Sr. Ëuzébio Cavasotto para explanar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de
2019, cujo a soma do Ativo bem como o Pasqivo apresentou uma soma de R$
225.894,59 (Duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais e
cinqirenta e nove centavos). As contas foram analisadas pelo conselho Fiscal e coube
o Conselheiro Paulo Herique Scolaro que leu o parecer do Conselho Fiscal solicitando
a aprovaçåo da Assembléia Geral Ordinária. Que após ouvir parecer o Presidente ad-
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Gooperativa-Reqionaldos Vitivinicuttores do Sudoeste do Paraná 2
CNPJ n0 11.555.E910001.39 . NIRE no 41400020131

doc Luiz Poposki e Secretario ad-doc Geimar Nava colocaram em votaçåo virtual a
prestaçåo de contas do ano 2019, que por unaminidade foi aprovada pela
Assembléia, cujo as Perdas R$ 3.323,89 ( Três mil e trezentos e vinte e três reais e
oitenta e nove centavos) de acordo com artigo 65 do estatuto social, sugerindo as
perdas serem compensadas com a conta Fundo de Reservas. Na seq{.rência o
Presidente ad-doc Luiz Foposki colocou a pauta do item da Ëleiçäo da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal,com apresentação preliminar dos nomes e
respectivos Conselheiros atuais, O Presidente levou o assuntq em discussåo para
Assembléia, e que culminou com a aprovação por unaminidade pela reeleiçåo e neste
ato dado a posse do Conselho de Administraçåo por mais 2 (dois) anos: Presidente
IVANIR SCHMITZ, brasileiro, casado, pelo regime universal de bens, empresário,
portador da cédula de identidade civil registro geral no12.353,466-2 SSP/Pr, CPF no

014.577.569-00, residente e domiciliado a Ruã Tenente Camargo n 2689, Bairro
Centro, CEP 85601-610, Municfpio de Francisco Beltrão, Ëstado do Paraná. Vice
Presídente GILMAR GARBOZZA, brasileiro, casado em regime de comunhåo
universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade civil registro geral no
5.139.626-0 SSP/Pr, CPF no 706.811.639-68 residente e domiciliado Linha Amaral LT
24 GL 12, CEP 85607-000, Municlpio de Francisco Beltråo, Estado do Paraná, Estado
do Paraná; Primeiro Diretor Secretario GERALDO SARTOR, brasileiro, casado em
regime de comunhåo universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade
civif registro geral no 5.238.716-7 SSP/Pr, CPF no 787.499.569-49 residente e
domiciliado Rua Linha Uniäo da Bana, Fresidente Kennedy, CEP 85587-000,
Municlpio de Vere, Estado do Paraná. Segunda Diretora Secretaria NAÞ|R CARNIEL
GRACIANI, brasileira, casada em regíme de comunhäo universal de bens, agricultora,
portadora da cédula de identidade civil registro geral no 4.776.796-2 SSP/Pr, CPF no
663.141,519-53 residente e domiciliado Rua Abdul Pollmann no 1550, Bairro Novo
Mundo, CEP 85602-280, Municfpio de Francisco Beltrão, Ëstado do Paraná. Diretor
Financeiro: ITACIR PERTILE, brasileiro, casado em regirne de comunhäo universal de
bens, agricultor, portador da cédula de identidade civil registro n" 3048604486 do CPF
no 541.544.300.25 resídente e domiciliado Linha Sáo Joáo CEP 85607-000, Municfpio
de Francisco Belträo, Estado do Paraná. Ëm seguida culminaram com aprovaçáo e
posse do Conselho Fiscal membros titulares: ARMINDOFRANCIO, brasileiro, casado
regime em de comunhão universal de bens, agrícultor,podador da cédula de
identidade civilregistro geralno 1.192.222 SSP/Pr, CPF no.251.912.769-49 residente e
domiciliado Av. Vista Alegre, Vista Alegre, CEP 85630-000,Municlpio de Enéas
Marques, Estado do Paraná; LIJIZ POPOSKI, brasileiro, casado em regíme de
comunhåo universal de bens, agricultor, portador da cédula de identidade civil registro
geral no 4.413.107-2 SSP/Pr, GPF n0 620.006.599-34 residente e domiciliado Linha
Água vermelha GL 07, CEP 85601-970, Írilunicfpio de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná.MARILDE TËREZINHA MELLES, brasileira, solteira, data de nascimento
13/06/1973,agricultora, portadora da cédula de identidade civil registro geral no
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5.384.669-6 SSP/Pr.CPF no 943.926.509-44 residente e domiciliada Linha Rio Tuna,
CEP 85607-000,Municfpio de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; Membros
Suplentes GEIMAR NAVA geral o 38589802-6, residente e domiciliado na linha Sto.
lzidoro, distrito de Jacutinga, C8P85607-000, município de Francisco Beltrão, Estado
do Paraná; IRACY ZANIN, brasileiro,casado em regime de comunhão parcial de bens,
agricultor, portador da cédula de identidade civil registro geral no 3.248.773-4 SSP/Pr,
CPF no 453.308.679-91 residente e domiciliado Linha Vista Alegre, Vere, CEP 85633-
000, Município de Enéas Marques,Estado do Paraná. LUIZ CARNIEL, brasileíro,
casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador
da cédula de identidade civil registro geral no3.905.027-7 SSP/Pr, CPF no
207.462.100-00 residente e domiciliado Rua Alvorada no 400,Bairro Margarida, CEP
85615-000, Municipio de Marrneleiro, Estado do Paraná. E que se refere aos assuntos
gerais O PresÍdente colocou que cada sócio terá a obrigação de entregara quantia
nrínima de 500 (quinhentos) quilos de uva para a Cooperativa para dar andanrento
aos trabalhos da pröxima safra, que colocada em votação foi aprovado por
unaminidade pela Assembléia. O Presidente colocou virtualmente a explanação acima
em votação e a Assembltiia Geral Ordinária aprovou por unaminidade. Também
apresentado a necessidade de autorização da Diretoria ora efeita para participação
em Chamadas públicas e participação em programas Oficiais de Governo nas esferas
Federal, estadual e municipal de aquisÌção de alimentos (PAA e/ou
PNAE).Autorização para assumir financiamento junto as instituição financeira, além da
aquisição de equipamentos e materiais de infra-estrutura. Neste item também para
dar prosseguimento aos projetos da Cooperativa dos Vitivinicultores do Sudoeste do
Paraná, precisamos buscar recursos junto às instituiçöes financeiras, instituiçöes
governamentais Federais, Estaduais e Municipais, que depois de explanados e
bastante debatido, posto em votação a Assembléia Geral Ordinária que de forma
virtual aprovou por unaminidade a autorização para que a Diretoria Executiva da
Cooperativa dos Vitivinicultures do Sudoeste do Paraná, com atual gestão proceda o
que for de interesse da Cooperativa. O presidente lvanir Schmitz, deixou a palavra
livre para aos cooperados que se manifestassem para dirimir algumas duvidas ou
fazer sugestões. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Ata no 015. A
presente ata, foi Aprovada e assinada Pelo Diretor Presídente e Diretor Secretario.
Certificamos que a presente é copia fiel da ata no 015,lavrado no livro atas de
Assembléia Gerais e registrada sob no 41400020134 e por expressão da verdade
rmamos. Francisco Beltrão, 12 de Junho 2020
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lvanilSchmitz ,/
Diretor Presidente

t7'
Geraldo Sartor

Diretor Secretario
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SERVIçO DISTRITAL DE VÉRÊ. PR
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CERTIFICO O REGISTRO ENt L4/07/2020 10:13 SoB N" 20203253744.
PROTOCOLO¡ 203253744 DE LO/O'|/2020. Cóo¡CO or vUnrrrCeç.Éo:
1200294473L. NIRE: 41400020134.
COOPER.A'IIVÀ RËGIONAI. DOS VITIVINICUI¡TORES DO SUDOESTE DO PÀRANÀ-
COPERVIN_q.g____l-'fal

lru¡rr¡ coMERciÀL II po FÂRÅNÀ' I

(
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COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES OO SÛO,OES TE Do PnnÃr*rÁ

- COPERVIN -

ESTATUTO SOC'ÁL

*t',tr*l
DENOMTNAçÃO, SEDE, FORO, Ánrn DE AçÃO, PRAZO E ANO SOctAL

Artigo I -'A Gooperatlva Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Paraná,
COPERVIN, fundada em 18 de dezembro de 2009, rege-se pelo presente Estatuto e pelas
dísposiçoes legais vigentes, tendo:

l. Sede adrninistrativa no Município de Francisco Beltrão, foro jurfdico na Cornarca de
Francisco Beltrão. Estado do Paraná;

ll. drea de ação, para efeito de adnrissâo de associatJos, abrangendo os Estados do

nt.
tv.

Paraná, Santa Gatarina e R¡o Grande do Sul;
Prazo de duraçåo indeterminado;
Ano social compreendido no perlodo de 01 de Janeiro a 31 de dezernbro de cada
ân0.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS SCICIAIS

Artigo 2 - A sociÊdade, com base na colaboraçäo recf proca a que se obrigam os seus
associados, obJetiva promover o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de
suas atividades econômicas, sociais e ambientais de natureza.comum.

$1o - Para a consecução de seus objetivos, a Oooperativa deve:

a. promover a implantaçäo de projetos de vitivinicultura e outras espécies frutíferas de
interesse da cooperativa, com a instalação de unidades de recebimento,
classificação, industrializaçåo, envase. rotulagern e armazenagem, buscanc{o o
desenvolvimento sustentado nas áreas econô¡nica. social e ambiental
proporciona¡'¡do aos agricultores familiares a melhoria na qualidade de vída;

b. oferecer condiçÖes para receber, padronízar, classificar, beneficiar, industrializar,
armazenar e comercializar, ern comum, os produtos, registrando as marcas quando
for o caso;

c. adquírir, para fornecimento ao quadro çocial, adubos, sementes, nludas frutiferas,
defensivos, embalagens, ferramentas e demais insumos necessários ao
desenvolvimento da atividacle, inclusive artúgos de uso.doméstico e pessoal;

d. produzir e/ou fornecer mudas frutíferas ao quadro social;

e. fazer adiantamento em dinheiro, sempre que possível, sobre o valor da produçãn
receb¡da dos associados, ou qile esteja em fase cle produção;

f. obter recursos para fazer face aos financiamentos de cr.lsleio e cle investinrentos,
para seus associados e/ou à própria Cooperativa, com recursos do crédito rural, de
progrãmas específicos e outros liberados por qualqr"rer agente de desenvolvimento;

g. prestar serviços de assistência técnica aos vitivÍnicultores as€ifõlàtbE,FJinçr,Êåê, ou
não as crédito rural, mediante convênios ou credenciamentos, qgagfleHÞhÈbrios;
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h. promover e incentivar, junto ao quadro sociat, a preservaþåo d-q mei'o'ambiente e a

forrnaçåo de reflorestamentos paia fins de reserva legal, mata ciliar e energéticos;

i. estabelecer critériss de classificação e padronizaçäo pana .recebimento da uve e

outras frutas, de modo a permitír que o associado receba preço conforme a

qualidade do produto, o qual deveiá ser previsto pelo regimerrto interno da

cooperativa;

j. atuar ativamente para a manutençáo dos preços dos produto$, ern nlveis que

atendarn ¿s luttai aspirações doé produtores associados, quando for o caso'

S2o - A Gooperativa promoverá por si própria ou mediante convênio com entidades

Ëspecializadas, priblícås ou privådas, o aprimoramento técnico-profissional de seus

dirigentes e associados, visando obter constante aperfeiçoamento nos processos de

;;"äüå;, maniputação e inclustrialização dos produtos provenientes da viticultura'

s3o - A cooperativa deyerå estimular a instruçäo em geral, e a educação cooperativista em

part¡cular, aos seus associados;

S4o - A Cooperativa deverá manter adequado e eficiente sistema de comunicação com seu

quadro social;

SSo - A Cooperativa efetuará suas operações sem qualquer finalídade lucrativa própria, e,

sãm discriminaçåo polltica, religiosa, racial e social;

56o - A Gooperativa, em funçåo de sua câpacÍdade de recepçåo, industrialização'

armazenagem e conlãrCialização, poderá estabelecer quotas de. entre-ga de uva por

associado, proporcional ao seú volume de produção ou à sua participaçåo financeira em

investinlentos. previanrentq ajustados e aproïados ern Assembleia Geral, a qual deverå ser

regimentada.

| - As corldiçöes de uso da rnarca serão:
Ser associado da COPERVIN;
Ter autorização por escrito para utilizaçäo da marca:

Manter as cores e o layout originais;
Obedecer outras norm¿s ou rðsoluçÖeS que vierern a ser elaboradas;

ll - As proibiçöes quanto ao uso da marca seråo:

a) Não ter relaçóes com a COPERVIN;
b) Alterar cores e layout;

"i tvtooiäcar o tarnanho do grid de construçåo da marca:

Oi Utit¡zar de rnaneira que rienha a prejudicar o nome da COPERVIN.

$ 70 Com relaçäo a eventuais novas marcas pertencentes a Cooperativa Regional dos

Vitivinicultores do Sudoeste do Paraná - COPERVIN, as mesmas seråo suþrnetidas ao

crivo deste estatuto.
$ go Estas novas rnarcas aparecerão como anexo deste estatuto, contendo especialmente

Itonre, Layout e Logomarca.
$ 9o Fatos superve-níentes relativos ao uso da(s) marca(s) serão reportados a Assembleia

Geral da Cooperatùå någional dos Vitivinicultoi*'" Oo Sudoeste do Paraná - COPERVIN'

(- 4.a

a)
b)
c)
d)

Artigo I - A cooperativa poderá filiar-se a outras cooperat¡vas,, qp.q9ftüFfiû.b$d:Ëi6t " ¡

devÄr.es estabeleeidos, med¡ante autorizaçäo da Assembléia Geral. O CRlGlfqÀL -{ (
21tË\\f.?0?2 r
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CAPíTULO III

ASSOCIADOS

$EçAO r

ADMTSSÃO, D|RE|TOS, DEVERES E RESPONSAB|L|DADES

Artigo 4 - Poderá associar-se å Cooperativa, salvo se houver impossibilidade téonica cle
prestação de serviços por parte desta, qualquer pessoa fisíca que pratique atividades
relacionadas à vitivinicultura, por conta própria, em imóvel de sua propriedade, ou oeupado
por processo legftimo, que concorde com as disposições deste Estatuto e que não pratique
atividades que possam prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da sociedade-
$1o - O número de associados será ilimitado quanto ao rnáximo. não podendo, em hipótese
alguma, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas;
$2o - Poderão assoclar-se ainda à sociedade, outras cooperativas singulares e associações
de produtores rurais que pratiquem atividades relacionadas à cooperativa
$3o - Não poderão ingressar no quadro social da Cooperativa, os agentes de comércio e
ernpresár,ios que operem no mesrno campo econôrnico da sociedade, e que venlram a
concorrer com o objeto social da cooperativa;

Artigo 5 - Para associar-se o interessado pr:eencherá e assinará a respectiva Proposta de
Admissão fornecida pela Cooperativa, apresentando no ato da inscriçåo RG, CPF, escritura
do imóvel, contrato de parceria ou arrendamento. ou documento equivalente,
S'lo - O lnteressado, após protocolar a proposta, deverá freqüentar cL¡rso básico de
cooperativismo que será ministrado pela Cooperativa, ou mediante convênio, ocasião em
que será aferida sua identificação com os objetivos da sociedade.
$2o - Aprovada pela Diretoria a sua proposta, o candidato fornecerá todos os dados para o
preenchimento de sua fTcha cadastral, subscreverá as quotas - partes do capital nas
condiçöes previstas neste Estatuto e, juntamente corn o Presidente da Cooperatíva,
assinará o Livno ou Ficha de Matrfcula.

Artigo 6 - Cumprido o disposto no artigo anterior e seus parágrafos, o associado adquire os
direitos e assume os deveres e obrigações decorrrentes da Lei, deste Estatuto e das
deliberaçöes tomadas pela Cooperativa.

Artígo 7 - São direitos do associado:
L Particípar das Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos tratados;
ll. Propor à Diretoria / Assembléia Geral, medidas de interesse da Cooperativa;
lll. Votar e ser votado para membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal da sociedade,

salvo se houver estabelecido relaçåo empregatícia com a Cooperativa, caso em que
só readquire tais direitos após a aprovação, pela Assembléia Geral, das contas do
exercício em que tenha deixado o oargo ou função,

lV, Solicitar. por escrito, ínforrnaçöes sobre o funcíonarnento das atividades da
Cooperativa;

V. Denritir-se da sociedade quando lhe convier;
Vl. Receber, quando demitido, o seu capital integralizado, bem como os demais créditos,

segundo os critérios de devolução; _-^,- rfli^Å
Vll. Realizar com a Cooper:ativa âs operaçöes que constituem sej(Ðid,ftÞìlÿr,siiqäiais, I

econÕmicos e ambieniais.

21çÊ\,N1 ú
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Artigo I - $ão deveres do associado:

l. subscrever e integralizar as quotas - partes do capital' bem como contribuir com as

,,. Effi:J;ïî;:î;:litr'J"5:tiï; ." cooperativa, ou.a.n$o-r-o'-1:,1?.o' e rearizar com

ela as demais operaçöes que constituem 'eu" 
'ob¡*tivos sociais' econômicos e

ambientais;
lll. Cumprir pontualmente as obrigaçöes financeiras assumiclas;

tv.GumprirasdisposiçõesdaLei,doEstatuto'asdeliberaçõesdeAssernbléiasGerais
e res'oluçöes tomadas pela Diretoria:

v- Acatar as decisöes das Assernbléias Gerais, ainda que ausente e discordante das

mesmas;

t\/

Vl.PrestaråCooperativainforrnaçöessobreasatividadesdesenvolvidas;

Vll' Pagar a sua parte nas perdas, quando o Fundo de Reserua for insuficiente para

cobri-tas;
Vlll. Zelar pelo patrimônio moral e materiat da Cooperativa'

g único - o não;;;ü'*;niò ¿o î;;i; ïé m'otiuo 
'de 

destisamento do quadro de

ãssociados da cooPerativa'

Artigo 9 - A entrega da produção pelo associado à cooperativä' na forma do inciso "lln' do

artigo anterior, significa'a outrorga a esta de plenos- goäur."t para sua livre disposição'

inctusive para dá{a em garantia ae oieääi,g ilggito iealizäd":..p*11^=ociedade' bem

como para oompensaçãã ou amortiå;ã,i d" débitos, àjuizaAos ou não' a que estiver

responsável.

Artigo l0 - Serå vedado ao produtor associado:

l. entregar na cooperativa, como çe fossem seus, produtos vitivinicolas de terceiros:

1¡,industrializarprodutossemaidentificaçåooficialdaCooperativa:

lll. comercializar produtos industrializados sem a identificaçäo e sem nota fiscal da

CooPeratiVa:

Artigoll.oassociadoresponderásubsidiariamentepeloscompromissosdaCooperativa
até o vator do Capital por ele "uur",îtl';;; 

montante-ãas perdas' na proporçâo das

ö;*çoei que houver rèalizado com a sociedade'

Artigol2-Emcasodefalecimentodoassociado,osherdeirosteråodireitoaocapital
integrarizado " 

auÃris crèditos pertence.ntes ao extinto e iesponderão pelos seus débitos

existentes na sociedade'

gîo - Aos herdeiros serå assegurado o direito de ingresso na Coopefativa' desde que

preencham ", "onOlOes 
estabelecìdas neste Ëstatuto'

s2o-Aresponsabilidadedoassociadopelos.compromissosdasociedadeperanteterceiros
perdura para os dä;itùA ei¡*¡n"Oos å ãxcfufOo! até que se¡arn aprovadas as contas do

exercício em que se deu o des'gamr*";, ;;¿ p"ãer¿ sei invoóada, depois de iudicia,nente

rB*kîå'Î'il^ J (
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sEçÃo ll

DEMISSÄO, ELIMINAçÃO E EXCLUSÃO

Artigo 13 - A demissåo do associado, que näo poderá ser negada' se darå unicamente a

seu pedido, ocorrendo o seu desl¡gamênto da booperativa, somente após a aprovação,

ñ1r i\#r"bléia GÁrãi, d", contas dlo exercfcio em que se deu o pedido de dernissäo'

glo - Em caso de readmissão de associado, o interessado deverá integralizar à vista, o

valor vigente da cota caPital

S ä; - ñ;uã ,"ácmisrão nao poderá ser feita em prazo inferior a 3 (três) anos'

Artigo 14 - Além de outros motivos, a Diretoria deverá eliminar o associado que:

l. Exercer qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa o!'¡ que colida com

seus objetivos; -

ll. Adulterar os produtos a serem entregues na cooperativa:

lll. Deixar c" 
',"ãi¡rái 

oor a cooperat¡ia as operaçöes que constituern seus objetivos

sociais, econômicos e ambientais:
lv. Praticar atos que desabonem o conoelto da cooperativa;
V. Levar a Coopårativa à pråtica de atos iudiciais de qualquer espécie'

$1o - cópia autenlicada da decisåo será remetida, no prazo de 30 dias, ao associado por

processo que conìprove data de remessa e de recebimento:

õt":Á;assoc¡aAo eliminado caberá,-dentro de 30 dies contados da data do recebimento

da notificaçao, intãrpoi iu.ut*o sobrã a decisão. tendo efeito suspensivo até a primeira

Assembléia Geral;
gã;- O associado eliminado näo poderá retornar ao quadro social da Cooperativa

Artigo 15 - A exclusão do associado se dará

Por morte da Pessoa flsica;
Por incapacídade civil não suprida;
Por desvio de bons costumes; r a'n ¡nn¡rizonrc 'tade deEm virtude de baiXa movimentaçåo nåo condizente com sua capaclc

produçäo, a qual será sbservada em regimento interno;

V. Por falta de movimentaçäo.

Artigo 16 - Em qualquer dos casos, de demissâo, eliminação e exclusão será lavrado termo

nrmãao pelo presidã'ntà o" cooperativa, no Livro de Matrícula, indicando os motivos que a

determinaram,

decidir

I

il
Iil
IV

Artigo 17 - Os atos de dernissão, elimlnação e exclusão determinanr o vencimento e pronta

exigibilidade das oividas do associaUo nå Cooperatíva, cuja liquidaçäo caberá å Diretoria

Artigo 18 - Em caso de demissäo, eliminação e exclusåo, o associado terá direíto à

reslituição do capital que integralizou, retençoês para aumento de capital, sobras que lhe

tiverern sido creditadal, oU, Él crêditar, além de outros créditos de qualquer natureza em

conta corrente ou näo.

S1o - A restituiçäo de que trata este artigo somente poder'á ser exigida Oenois $a53¡1Y::l:'
fela Assernbléia Geral', do balanço do óxercício em que 

" "tttîHffi,,irt'.itt"ntoo [ (
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da Cooperativa e poderá ser compensada, mediante apropriaçáJ,- $e- houver débitos do

associado junto à sociedade.
czt- A Díretoria da Cooperativa poderá deterrninar que a restituição do capital seja feita

dm parcelas mensais iguais, dentro do exercfcio financeiro que se seguir àquele em que $e

deu o desligamento.

$3o - CIcorrendo demissöes, eliminaçöes e exctusöes de associados em número tal que as

rästituições das importâncias referidås no presente artigo, possam arneaçar a estabilidade

econömico-financeira da Cooperativa, eèta poderá restitui-las mediante critérios que

resguardem sua continuidade.
gC; - Os deveres dos assocíados denritidos, eliminados e excluídos perduram até que

Je¡am aprovadas, pela Assemblêia Geral, as contas em que se deu o desligamento'

CAPÍTULO IV

CAPITAL SOGIAL

Artigo 19 - O capital social da Cooperativa não terá limite quanto ao nráximo, será variável

conforme o número de quotas - partes subscritas, nåo podendo ser inferior a R$ 60'000'00

(Sessenta mil reais)

Artigo 20 - O capital será subdividido em quotas - partes, no valor de R$1'00 (um real)

cada.

Artigo 21 - pa¡a ingressar na Cooperativa o assoc¡ado deverá subscrever capital social, no

mfni-mo, igual a Z.OõO quotas - partes ou R$ 2.000,00 (dois mil reais).

SF-'õaäsociado não'pod"rá subscrevermenos de-2.000 quotas - partes, nem mais do

que 1/3 do Capital Social da Cooperativa.
$ã;- n integrälizaçao Ooò sócios fundadores ooorrerá da seguintg-f9tla-ia data cte sua

fîndaçao: nõ 2OO,óOl Duzentos reais) em 20 de Dezembro , R$ 300,00 (Trezentos reais)

em20defeverei,u,.R$.500,00(Quinhentosreais)em20deagostode'R:$500,00
(qr¡r,f,.ntos reais) et tevereiro e'R$ 500,00 (quinhentos reais) em 20 de agosto do ano

subseqüente.
gS" - R quota - parte será indivisivel e intransferível a näo associados, näo podendo ser

ñãgociaOä, nem'dada em garantia e sua subscriçäo, íntegralização e devoluçåo serão

sempre registradas no Livro de Matrícula.

S4o - A integralizaçäo do capital dos demais cooperados, poderå ser feita em uma sÖ vez,

ño ato de ingressoou em até 4 parcelas iguais, a serem pagas: a 1a no ato do ingresso e as

demais nos meses de fevereiro e agosto de cada ano'

Artigo 22 - A Assembléia Geral ordinária. sernpre que houver sobras no exercício, fixará

,t i"r."ntual de alê 12o/o (doze por cento) ao ano' pâra pagarnento de juros' que seräo

cont"do. sobre a parte integralizada do capitaldo assoqiado.

Artigo 23 - para efeito de aunrento permanente de capital será fìxado pela Assembléia

Geral Ordinária, ur pãr."ntual de até 3% (três por cento) sobre o valo¡'bruto da produçäo

dos associados, comercializada pela Cooperativa'

-$kîåft5:l
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CAP|TULO V

ónoÃos soctAts

sEçÄo r

ASSEMBLÉNS CERAIS

Artigo 24 - A Assembléia Geral dos associados será o ôrgão supremo da sooiedade.

Denil.o dos limites da Lei e deste Estatuto terá poderes para tornar toda e qualquer decisão

de interesse social e suas deliberaçöes vinoulam a todos, ainda que ausentes, omissos e

discordar¡tes.

Artigo 25 - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente da Cooperativa.

parågrafo Úníco - Poderá, também, ser convocada pelo Conselho Fiecal. se ocorrerefiì
motiüos graves e urgentes, ou após solicitação não atendida pela diretoria, por 1/5 (um

quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos-

Artigo 26 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo 25 e seu ,qa1ágrafo único, as

Assõmbleias Gerais serão eonvocadas com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, para a
primeira convocação, com intervalos de 1:00 (uma) hora para a segunda e 1:00 (uma) hora

para a terceira convocação.
parágrafo Único - As 3 (três) convocaçÕes poderão ser feitas ent único edital, desde que

dele constem, expressamente, os prazos para cada uma delas.

Artigo 27 - Dos Editais de Convocação das Assembléia Gerais devem constar:

l. A denominaçäo da Cooperativa, o nrimero do CNPJ, seguida da expressão

"Convocação de Assembléia Geral" Ordinária ou Extraordlnária, conforme o caso:

ll. o dia e a hora da reuniäo, em cada convocação, assim como o endereço de sua

realizaçâo, o qual, salvo rnotivo justificado, será sempre o da sede social da

Cooperativa;

lll. seqüência ordinal das convocaçöes;

lV. Ordem do Dia dos trabalhos com as devidas especificações;

V. o número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito de cálculo

do número legal "quorurn" de instalaçäo;

Vl. nome e respectiva assinatura clo responsåvel pela convocação.

$io - No caso de a convocaçäo ser feita pelos associados, o edital será assinado, no

mín¡*o, pelos 4 (quatro) primeiros signatários do documento que a solicitou'

g2" - Os editais de convocaçäo serão afixados em locais apropriados das dependências da

öooperativa, n'¡ais freqüentãdas pelos associados, comunicados por cartas circulares aos

assóciados, publicados em jornais e. ainda, por outros rneios de dÍvulgaçâo.

Artigo 28 - O número legal"quorum" para a instalaçäo das Assembléias Gelais

l. Primeira Convocaçã a:213 (dois terços) dos associados em

"&rÿ
$1
T\I
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lll. Terceira convocação: Minirno de 10 (dez) associados'

parágrafo Únlco - Para efeito de ve-rifìcaçäo do quorum-de que trata este artigo' o número

de associaoo, preså,i", ,eta contaoo [äiiu"s tË=¡naturas' apostas no Livro de Presença'

Artigo 29 - Nåo havendo qugrum legal para instalação da Assembléia Geral' em nenhuma

das três convocações, será feita nová Joî"oäãcao''tamoÀm com antecedência mfnima cle

10 (dez) dias.

parágrafo Únlco - se ainda assim näo houver número legal para a sua instalaçåo' admite-

r. 
" 

i¡tànção de dissolver a sociedade'

Artigo 30 - As deliberraçÕeÎ d.? Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples de

associadospresentescomdireitoavotoemplenogozodeseusdireitos.

Artigo 31 - Será de competência. da AssemblÉia -Geral' 
ordin¿âria ou Extraordinåria' a

destituição oos memnr* oå Diretoria e do conselho Fiscal.

Parågrafo unico - ocorrendo destituiçöes, o-u vacåncia' em montante que pCIssa

comprometer a resut"r¡oããå o" 
"o*¡nläìääãã-òuiscar¡zacio 

åa c.ooReral:"'" Assembléia

Geral poderå desilnar diretores e..fis. ;í;t¡-6tiãè, ate a posse dos novos' cuja eleição se

efetuará no prazo 
-máximo 

de 30 (trinta) dias'

Artigo 32 - Nas Assembléias Gerais, cada associaclo terá direito a um voto'

Artigo 33 - Não poderá votar e ser votado na Assembléia Geral o associado que:

l. tenha sido admitido após a sua convocação;

ll. estela com sua demissão, etiminaçåo ou exclusão proposta perante a Direioria;

lll. tenlra vinculo empregatlcio com a Cooperativa'

Artigo 34 - Prescreverá em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberaçöes da

Assembtéia Gerat,';ì;äJ"lã *rrà, aäìã1 tìäùãe ou'simulaçäo, a contar da data da sua

realização.
sEçÃo ¡l

ASSEMBLÉII EENAL ORDINÁRIA

Artigo 35 - A Assembléia Geral ordinária, que se .realizará 
anualmente nos 3 (três)

orimeiros meses após o término å;';;;.r¿ìã sociai, deriberará sobre os seguintes

ãssuîõ; qu" ããu"tåo constar da ordem do Dia:

l. Prestação de contas da Diretoria' compreendendo:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço Geral;

c) Demonstrativo das sobras ou das perdas;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Plano de atividades para o exercicio seguinte' -,¿*kîåft,i"i
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ll. Destinação das sobras apuradas:ou rateio das perdas; 
.

tll. Eleição dos membros da Di¡'etoria e dO Conselho Fiscal, quando fo¡'o caso:

lv. Fixação, quando previsto, do valor dos honorários para os mernbros da Diretoria e

céduia de þresença para os Conselheiros Fiscais:

V. euaisquer assuntos de interesse social, excluídos os da con'lpetência exclusiva da

Assernbléia Geral Extraordinária.

$1o - euando a Assembléia estiver tratando dos assuntos referentes aos itens I e lV acirna,

tão logo seja apresentada a matéria, o Presidente solicitará para a Assernbléia Geral a

inOi""iao Oä Oô¡s associados, para conduzir os trabalhos de votaçäo' Os diretores e

conselþeiros fisçais deixarão a mesa, pêilÌ1ârìêCêfìdoi entrelanto, no recinto' para prestar

os esclarecirnentos que forem solicitados, sern direito a voto'

s2o - A aprovação da Prestaçåo de contas da Diretoria, desolrera seus Gomponentes de

iuupon*uúilidad-e, ressalvadoé os casos de erro, dolo, fraude su simulaçäo, bem como a

infrâção da Lei e deste Ëstatuto.

sEçÃo lll
ASSE MBLÉIN CENEL EXTRAORDINÁR¡A

Artigo 36 - A Assernbléia Geral Extraordinária realizar - se - á sempre que necessária e

poderá deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da sociedade' desde que

mencionados no edital de convocação'

Artigo 37 - Será da competência exclusiva da Assernblêia Geral Extraordinária deliberar

sobre os seguintes assuntos:

L Refornra do Estatuto Social;

ll, Fusäo, incorporação e desmembramenfo;

lll. Muclança de objetivo da sociedade;

lV. Díssoluçåo voluntária e nomeaçäo de liquidantes;

V. Gontas do liquidante.

parágrafo Único - Serão necessários os votos de.2l3 (dois terços) dos associados

prese-ntes para tomar váliclas as deliberaçÕes de que trata este artigo.

sEçÃO lv
DIRETORIA

Artigo 38 - A Cooperativa serå administrada por uma Diretoria, composta de 5 (cinco)

rnembros, todos asåociados e eleitos pela Assernbléia Geral , com os cargos de Diretor

presidente, Diretor Ýice-presidente, Diretor 1ö secretário, Diretor 20 secretário e Ðiretor

Financeiro

2.*

Artigo 39 . A Diretoria será eleita para um rnandato de 2 (dois) anos e tomará posse na

piOíria Àssembléia que a elegeu, perdurando o seu mandato até a Assenlbléia em que

houver nova eleiçåo.

$1" - Será obrigatória, ao término de cada período de mandato' a renovaçäo de' no minimo

1i3 (um terço) do total dos seus rnembros'

S2o - A Assembtéia Geral poderá aprovar 0 pagamento de Ió - L*3[9#]gef'U,rit u"'ot 
\

Ëquivatenre ao número de horas dedicadas pelos Diretores à CooRg,rfl)ñtttd:[iätnt¡1" 
À
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Artigo 40 - os membros da Diretoria e os componentes do conselho Fiscal' não poderão

ser parentes entre si, em linha reta ou 
"of"t"ttl' 

até o segundu'grau e nem sei cônjuges

entre si.

Artigo 41 - A Diretoria poderá-contratar executivos que nåo pertençam ao quadro social'

fixañdo-lhes as atribuiçÕes e salários'

Artigo42-osadministradoreseleitosoUcontratadosnãoseråopessoalmente
responsáveis pelas obrigações quê.contraírem em nome da cooperativa' mas responderäo

solidariarnente pelos prejulzos reguttantes de seus atos' $e pnocederem com cUlpa ou dolo'

Parágrafo Únlco - A sociedade responderá pelos atos a que se refere este artigo se os

houver ratificado ou logrado prove¡to'

ArtiEo 43 - Perderá o mandato o membro da Diretoria, que faltar a 2 (duas) reunióes

consecutivas ou 
" 

Ïiqu"tto) no decorrer do ano' sem justificativas'

Parågrafo Único - Caberá ao Diretor Presidente a comunicaçäo por escrito' ao Diretor que

pãrce"u o mandato, devendo o fato ser registrado ern atä.

Artigo44-ÇompeteàDiretoria,dentrodoslimitesdaLeiedesteEstatuto'asseguintes
atribuiçÕes:

l. Reunir-se trimestralmente e extraordinariamente sempre que necessário:

ll. Programar as operações e serv¡ços, estaþ-elecendo qualidade e fixando quantidade'

valores, prazos, encargos e Oemåis condiçöes necessárias å sua efetivação;

lll. Determinar indices ou taxas:

a' Destinadas a cobrir as despesas dos serviços da sociedade;

b. Destinados a cobrir encargos financeiros das operaçöes que os associados

contratarem com a CooPerativa;

c. De juros sobre o capital integralizado, conforme dispõe o artigo 22 S3o' deste

Estatuto;

d. De retenção do capital social, conforrne artigo 23 S4o deste Estatuto';

lv. Delíberar sobre admissås, demissåo, eliminação e exclusåo de associados:

v. Estimar previanrente a rentabilidade das operaçöes e serviços' bem como a sua

viabilidade;

Vl. Estabelecer as nofmas para funcionamento da Cooperativa;

Vll*ElaboraroRegimentolnternopafaaorganizaçãodoquadrosocial;
vlll. Estabeleoer as estruturas necessárias nas áreag operacional" administrativa e

executiva, e fixando nofmas para admissäo e demissão de funcionários;

lX, Fixar as normas disciPlinares;

x. Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança pafa os funcionários que manipulam

dinheiro ou valores da Cooperativa;

Xl, Contratar, quando se fìzer necessário, serviço independente de auditoria' conforme

disPosto no artigo 112, da Lei 5'764;

xll. lndicar bancos nos quais serão efetuados os depÓsitos de numerário' e fixar o limite

máximo qr" poäãia ser mant¡do no ãaixa da Cooperâtiu*; 
. ,cçtÝ Cftil'

xur. 
äjiî1*.îXi;å'"?:å:rar 

bens iméveis da sociedade, ¡nediantq,TtBdÊfrfl+ÞPit"ç'fr
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Eto - As decisÕes tomadas seräo sempre por maioria simples de votos dos membros da

ðir"torä, ä;;d; áã O¡retor Presidente o voto de desempate'

g2o - As normas estabelecidas pela Diretoria seråo operacionalizadas através de lnstruçöes

Normativas-

Artigo 45 - Ao Diretor Presidente compete, dentre outras, as seguintes atribuiçÕes:

L Representar a Coope'rativa em julzo e fora dele;

ll. Convocar e presidir as Assembléias Gerais;

lll.cumprirefazercumpriroEstatutosocialeoRegimentolnterno:
lv. Assinar contfatos, distratos, chèques ,.e demais documentos constitutivos de

obrigaçÕes, sempre em conjund;;-; Vice - Presidente ou Diretor Financeiro;

v. oferecer garantias. contrair empréstimos e financiamentos' mediante expressa

autorizaçãó da Assernbléia Geral;

Vl. Proferir o voto dã desemPate'

Vll. Convocar e dirigir as reuniÕes da Diretoria;

vlll" Elaborar e apresentar å Diretoria os planos de açäo da cooperativa'

Artigo46-CompeteaoDiretorVice.Presidente,alémdeoutrasdefinidaspeloRegimenlo
lnterno, as seguintes atribuiçÕes:

l. substituir o Presidente nos seus impedimentos, e pelo por prazo de até 90 dias:

ll. Assinar contratos, .distratos, cheques- e ^demais 
documentos constitutivos de

obrigações, sempre em conjund;;r; o Presidente ou Diretor Financeiro:

lll. Elaborar com o Presidente e o losecretårio, os planos de açåo da cooperativa'

Artlgo 47 . Será ,da competência- do Diretor 1o Secretário, alérn de outras definidas pefo

Regímento lnterno, as sèguintes atribuições:

l.secretariareelaborarasrespectivasatas,dasAssembléiasGeraiseasreuniÕesda
Diretoria;

ll. Registrar em cartório todos os documentos da cooperativa' segundo as

determinaçðes legaís;

lll. Acompanhar o expediente burocrático da cooperativa e responsabilizar - se pelo

atendimento, controles e registros;

¡v. Responsabilizar-se pela correspondência e arquivos da cooperativa'

Artigo 48 - Compete ao Diretor 2o Secretário:

l. sr-¡bstituir o Diretor 10 secretário em suas ausências e/ou impedirnentos;

ll. Assessorar o Direior 1o Secretårio quando neoessário;

lll- Executar outras atividades que lhe forern atribufdas'

-HåHåft,i.i'
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Artigo 4g - Seräo da responsabilidade do Diretor Financeiro, alám das atividades definiclas

no Regimento lnterno:

l. Administrar e coordenar as atividades financeiras da Cooperativa;

ll. Assinar com o Presidente ou Vice - Presidente, contratos, distråtos, cheques e

demais documentos constitutivos de obrigaçÕes;

lll. Oferecer garantias, contrair empréstimos e financiamentos mediante expressa

autorização da Assembléia Geral;

lV. Manter em ordern os tivros e documentos financeiros, bem como a documentaçäo e

escrituração contábil da Cooperativa;

V. Atender as solicitações do Conselho Fiscal, referentes à apresentação de

documentos contábeis.

Artigo 50 - Os particlpantes de ato ou operação social em que se oculte a natureza da

sociédade, poderão ser declarados pessoalmente responsåveis pelas obrigaçÕes em non'ìe

dela contraídas, sem prejulzo das sançöes penais cabíveis,

Artigo 51 - O membro da Diretoria que, em qualquer operação, tenha interesse oposto ao

da sãciedade, näo poderá participar das deliberações da mesrna, cumprindo-lhe acusar o

seu impedimento.

Artlgo 52 - Os Diretores e Conselheiros Fiscais, bem como os liquidantes, equiparam-se

aos ãdmínistradores das sociedades anÕnirnas para efeito de responsabilidade criminal'

Artigo 53 - Sem prejuizo da açäo que couber ao assocíado, a Cooperativa por seus

dirigãntes, ou repre'sentaOa pelo associado escolhiclo em Assembléia Geral, terá direito de

açå-o contra os adrninistradores, para promover a sua responsabifidade.

$EçAO V

CONSELHO FISCAL

Artigo 54 - A administração da Cooperativa será fiscalízada, assídua e minuciosanrente

acoñpanhada pelo Conselho Fiscal constituldo de três membros titulares e três membros

suplentes, todos associados e eleitos anualmente pela AssembléÎa Geral, sendo permitida

a reeleição de apenas um titular e um suplente de seus mernbros,

$f 
o- Não poderäo fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no

ãrtigo g1 d'este Estatuto, os parentes dos Diretores até o 2o grau, em linha reta ou colateral ,

bem como os cÕnjuges e parentes entre si até esse grau,

S2o- O associado não poderå exercer cumulativamente cargos na Diretoria e no Conselho

Fiscal"

Artigo 55 - O Conselho Fisoal deverá reunir-se, ordinariamente, trimestrahnente e

extrãordinariamente, tantas vezes quantas necessårias para as atividades de flscalizaçåo

da Cooperativa.

Artigo 56 - Em sua primeira reunião, os conselheiros deverão escolher.Sp$p g+þÑ

;î,oj*i:XXî,r,Xî: 
creverá convooar e dirisir as reuniöes, e urn s-fffinî!r$'n""
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Artigo 57 - Perderá o mandato o conseÌheiro que faltar a 2 (duas) reuniöes cohsecutivas

ou a ¿ (quatro) no decorrer do ano, sem justificativas.

$1o - Caberá ao Coordenador do Conselho Fiscal, comunicar por escrito a decisão, ao

Consetheiro que perdeu o rnandato, devendo o fato ser regístrado em ata.

$2o - O Coordenador convocará os Conselheiros Fiscais Suplentes, para proceder a

ðubstltuiçäo, com mandato tampäo até completar o exercício. O procedimento deverá

constar na Ata do Conselho Fiscal.

Artigo 58 - As deliberaçÕes seräo tomadas por rnaioría simples de votos e conslarão de ata

lavrada em livro próprio, lida, aprovada ê assinada ao final dos trabalhos.

Artigo 59 - Cornpete ao Conselho Fiscal as seguintes atribuiçÕes:

l. Conferir o saldo do numerário existente em caixa, verificando se está dentro dos

lim ites estabele-cidos pela Diretoria;

ll. Verificar se os extratos de contas bancárias conferern com a escrituraçäo da
Cooperativa;

lll. Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas estão em
cor¡formidade com as determinaçÕes da Diretoria;

lV. Verificar se as operaçÕes realizadas e serviços prestados correspondem em volume,
qualidade e valor ås conveniências econômico"financeiras da Cooperativa:

V. Verificar se a Diretoria vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na

sua composiçåo;

Vl. Averiguar se existem reclamaçöes de associados quanto aos serviços prestados;

Vll. Verificar se os recebimentos dos créditos såo feitos corn regularidade e se os
compromissos sociais são aterrdidos com pontualidade;

Vlll, Averiguar se há problemas com funcionáriosi

lX. Ëxamínar balancetes e outros demonstrativos mensais, o Balanço Geral e o

Relatório Anual, emitindo Parecer sobre os mesmos para a Assernblêia Geral;

X. Levar ao conhecimento da Diretoria e da Assembléia Geral as irregularidades
constatadas:

Xl. Convocar a Assembléia Geral, quando a Diretoria se negar a convocá-la;

$1o- Para o desernpenho de suas funções o Conselho Fiscal, terá acesso a livros, contas,

ðocumentos, empregados, associados e outros, sem prévia autorizaçåo da Diretoria:

$2o- Poderá, ainda, o tqnselho Fiscal, com anuência da Diretoria e mediante autorização
da Assembléia Geral, contratar assessoramento especialízado, correndo as despesas por

conta da Cooperativa"

Artigo 60 - As eleições, o

CAPITULO VI

ELE|çÕES E PROCESSO ELEITCIRAL

processo eleitoral, os procedimentos e a forma de votaçäo, serão

C,fiTi'
Ët?$C)þIp0R\G\Þ\¡.l

þ
e.

disciplinados pelo Regimento lnterno, aprovado pela Assembléia Geral
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GAPITULO V¡I

LIVROS

Artigo6l-AGooperativadeverápo8suírosseguinteslivros,comtermosdeaþerturae
enoãr,,amento assinados pelo Presidente:

l. Livro de Matricutai

ll. Livro de Atas das Assembléias Gerais;

ll¡. Livro de Atas das Reuniöes da Diretoria:

¡V. Livro de Atas das ReuniÕes do Conselho Fiscal;

V. Livro de Presença dos Associados nas Assembléias Gerais;

Vl. Outros Fiscais e Contábeis, obrigatórios. autenticados pelos órgäos competentes'

parágrafo Único - serå facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas' desde que

devidamente numeradas.

Artigo 62 - No Livro de Matrlcula, os associados serão inscritos por ordem ctonolÓgica de

admissäQ, dele constando:

l. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profìssåo e residência do associado;

ll, A data de sua admissåo, e quando for o caso, de sua demissão' eliminação e

exclusão:

lll. A conla corrente das respectivas quotas - partes do capital social'

$1o- o referido tivro de rratrfcula poderå ser substituido por flchas matriculas' desde que

ðn*ouç" aos requisitos mlnimos exigidos em lei;

Artigo 63 - os serviços de contabiridade da Gooperativa deverão ser organizados segundo

as nãrmas e exigências legais e fiscais'

CAPITULO VIII

BALANçO GERAL, SOBRAS / PERDAS E FUNDOS

Artigo 64 - O Balanço Geral, inclufdo o confronto das receitas e despesas' será levantado

no dla 31 de dezernbro de cada ano'

Parágrafo Únlco - Os resultados serão apUrados separadamente' segundo a natureza das

operações e serviços

Artig o 65 - As desPesas, custos oPeracionais

sociedade serão cobertos Pelos associados

v

(

!

Çau$a, nrediante rateio na proporçã o direta da

U



65

Artigo 66 - Das sobras apuradas no Balanço Geral seräo deduzidos 'CIs valores

correspondentes aos Fundos a seguir:

l. 10 olo (dez por cento) para o Fundo de Reserva - FR:

ll. 5 7o (cinco por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social -

FATES:

ll¡. 20% (vinte por cento) para o Fundo de Desenvolvimento - FD.

$1o - As sobras lÍquidas apuradas no exercício, depois de deduzidas as taxas para os

iundos, seräo rateadas entre os associados, em partes diretamente proporcionais aos

.uriço! usufruídos da Cooperativa no perfodo, salvo deliberação diversa da Assembléia

Geral;

g2o - para amortizar ou liquidar débitos de qualquer origem, a Coopera_tiva poderá reter,

iotal ou parcialmente, o montante das sobras que o associado tenha direito.

Artigo 6f - O Fund-cr de Reserva destina-se a reparar eventuais perdas e atender ao

desenvolvimento das atividades da Cooperativa.
gt" - SenOo o Fundo de Reserva Ínsuficiente parê cobrir as perdas referidas neste artigo,

serão as mesrnas rateadas entre os associados, na razão direta dos serviços usufrLlÍdos'

$2o - Além da taxa de 10 ølo (dez por cento) das sobras do exercício, revertem em favor do

Fundo de Reserva:
a. Créditos e capital a restituir não reclamados após urn ano do desligamento do

associado;

b. Auxilios e doaçÕes sern destinaçäo especial'

Artigo 6g - o FATÊS destina-se à prestação de assistência aos associados, seus farníliares

e aos funcionários da Cooperativa'

gio - Os serviços de que trata este aûigo poderão ser executados rnediante convênio com

entidades especializadas, oficiais ou nåo.

$2o - Alérn da taxa de 5% (cinco por cento) das soþras do exercício, revertem em favor do

FATES:
a. Resultados de operaçöes çom náo associados:

b. Créditos de nåo associados nåo reclamados após 1 ano'

S3o - A assistência aos associados de que trata este artigo, refere'se a:

a. lnscrição em cursos, congressos, seminårios e eventos técnicos relacionados ao

cooperativismo:

b. Despesas de transporte e hospedagem para participar em reunióes técnicas sobre

cooperativismo, fora do ntunicipio.

S4o - A assistência aos funcionários da Cooperativa, refere'se å participação em

a. Cursos técnicos de interesse da cooperativa:

b. Eventos sociais de comemoraçäo.

r
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g5o - Ficando sent utilização mais de 50% dos recursos anuais do FATES. durante dois

ãno, consecutivos, será procedida à revisäo dos Planos de Aplicação. devendo a

Assembléùa Geral seguinté ser ¡nformada e fazer As recomendaçöes necessárias ao

cumprimento das finalidades objetivadas.

Artigo 69 - o Fundo de Desenvolvimento destina - se à ampliaçåo'de setores operac¡onals

existentes ou à criaçäo de novos, podendo ser aplicado em despesas ou em inversões.

A,rtigo ?0 - A Assemblêía Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com

recursos destinados a fins especlficos, fixando o rnodo de formaçäo, aplicaçåo e liquidação'

CAFÍTULO IX

-

SISTEMA OPERACIONAL

sËçÃo I

ATO COOPERATIVO

Artigo Zl - Atos Cooperativos são os atos praticados entre a Cooperativa e seus

associados, entre oe associados e a Cooperativa e pelas cooperativas entre si quando

associadasr para a consecuçäo dos objetivos sociais'

Farågrafo Único - O Ato.Cooperativo não implica operaçåo de mercado, nem contrato de

çompra e venda de produto ou mercadoria'

sEçÃo ll

oPERAçOES COM NÃO ASSOCIADOS

Artigo 72 - A Cooperativa poderå, em bases que näo superem 100% (cem por cento) do

maiõr montante das transaçöes realizadas nos 3 (três), úlfimos exercícios:

a) adquirir produtos de terceiros pâra completar lotes destinados ao cumprirnento de

contratos;

b) suprir capacidade ociosa de suas instalações índustriais.

Artigo 7g - A Cooperativa poderá fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal

ato atenda aos objetivos 
'sociais 

e estejam de conformidade com a {-ei Cooperativista,

conforme estabelecido no Regimento lnterno.

Artigo T4 - A Cooperativa poderå participar de empresas não cooperativistas para

atendimento de objetivos acessórios ou complementares.

Artigo 75 - Os resultados das operações da Cooperativa com näo associados serão

levaãos à conta do FATES e seråo contåb¡l¡zados em separado, de modo a permf!1gflfculo

para a incidência de tributos. CÐNf-i:f.i 
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Artigo 76 - Nãs existe víncUlo empregatício entre a cooperativa e seu$ ass'ociados'

Artigo 77 - A CooperatiVa igUala - se às demais empresas ern relação aos seus

empregados para o" fin* da legislaçåo trabalhista e previdenciáiia.

a sua continuidade;

sEçÃo ¡ll

SISTEMA TRABALHISTA

CAPITULO X

CAP|TULO XI

DlssoLuçÃo e LtoulDAç,Ao

ArtigoTs.ACooperativasedissolverádeplenodireito:
LQuandoassintdeliberaraAssembléiaGeral'desdequeosassociados'totalizandoo

númeromínimode2opresentes,comdireitoavoto.nåosedisponharnaassegurar

ll. Devido å alteração de sua forrna iurídical

lll.PelareduçãodonúrneromínimodeassociadoeoudoCapitalsocialmínimose'até
Assemblêia Geral subseqüente, real¡zaoa em prazo näo inferior a 6 (seis) meses'

eles näo forem restabelecidos;

lv. Pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias'

parágrafo tlnico - Quando a dissolução da sociedade.não for promovida voluntariamente'

na$ hipóteses pr"u¡riæ neste artigo, ã meoida poderá ser tonrada judicialmente a pedido

de qualquer essociado.

ArtigoTg-QuandoadissoluçäofordeliberadapelaAssembléiaGeral,estanomearáum
riquidante, ou ma¡s]e-ñ-ilå;it," rùòãr de 3 (irês) membros para proceder a tiquidação

da CooPerativa.

Parágrafo Único - O liquidante deverá proeeder à liquidação de conformidade com os

dispoêitivos da Lei Cooperativista'

DlsPoslçÕES (ìeRe¡s E TRANSITÔRIAS

Artigo 80 - os memþros da Diretoria e do conselho Fiscal, que pretenderern postular

cargos públicos eletivos, deveråo renunciqr aos cargos quÊ exercerern ria CooperatiVA' com

anteoedência minima de 1g0 (cento à oiienta) di;s, contados da data desrgnada para a

eleiçáo;

$lo - o pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na secretaria da

Õooperaliva: C0i'lf f:RE CÕi¿\

o 0RlGll'lÅL It
21tË\l.2022 
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g23 - Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria ou do Gonselho Fiscal, o cargo
será preenchitlo pelos suplentes.

Arügo El - Serilo inelegfueis, détrn dæ pssoas legalmenta impdid8s, as que howeæm
sido cordenadas à penâ gue yode. airda qua t€mporariamente, o açesso a car$ffi
públ{coe. ou por crime falimentar, rÞ prevarkaçåo. pelte og suberno, concsssåo, pæulato
ou contra a economia popular, a fÉ púþllca ou a propriedade.

Arügo S2 - OE Fundos de Reserva e FATES referidos no artigo 66, deste Estatuto, säo
indivlelveis enfe os assodadog, ÍneÍ¡rno no caso de liquldação da sociedade, quando teråq
esseo fundoq juntarnenta com o fernÊnesconte. dost¡neção determinacla peta Assamblêia
Geral, se da outra forma nåodisptser a Lei,

Arügo 83 - O pràsonto Ëståtuto eilrerå em vigor n¿¡ sua aprovaçåo pela Assembléria Geral
Extráordinaria, realizada em 02 de Abril de2O.14, e só poderá ser reformado, no todo ou em
psrte, pgf uma Assômbléie Geral Extraofd¡r|óri¡a. especialmente convocada para oste firn.

í/
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lvanir Schimtz

Presidente

Lsi¿Camiel

Såcr€tário
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[tllinistérlo do Des.envolvimento Agrário
Secretrrlr de Agrlcultura Fimlllar
Progråma Naclonal de Fortaleclmcnto da Agrlculture Famlll¡r

Extrato de DAP Pessoa Jurídica
Chave do extrato: 10721693

Emitldo em: 1410212022 às 17:30:16
DAP: SDWI I 55585800011 81 121031 5 Versão DAP: 3.2 Ëm¡ssão: 1811112021

da Pessoa Jurídica

CNPJ: 1 1.555.858/0001-39

Raeão Social: Coopêrativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Parana

Tipo Possoa Jurldlca: Cooperativã singular da AF

Munlcipio/UF: Francisco Belträo/PR

Representante Legal: IVANIR SCHMITZ

dâ DAP

18t11t2023

Data Constitulçã ot'l8l 1012010

CPF: 014.577.569-00

Emissor: lnstituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER

CNPJ: 75.234.757 10001-49

Agente Emissor: Sady D. A. Grisa

Local de Emissão: Francisco BeltrãoiPR

CPF:236.515.200-72

Societárla

Quantidade de DAPs

Resultado Societár¡a

(') Esta data de validade da DAP está condicionada a manutençäo do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.govbr/)

\

/

(

p

Categorla(s) de Aqrlcultores Famlliares Quantldade Partlclpação Relatlva %
Demais agricultores familiares 28 73.68

Munlclpio/UF Quantidade
Ampêre t0
Enéas Marques 4

Francisco Belträo I
Santa lzabel do Oeste 1

Santo Antônio do Sudoeste 2

Verê 2

Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA 28 73,68
Associados sem DAP 10 26,32
Total dos Associados 38 100%

I of I 141021202211:30
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!linistérlo do Desen\rolvimento Agrárlo
Secretarla de Agrlcullura Famlllar
Programa Naclohal de Fortaleclmènto da Agrlcultura Famlllar

Lista de Associados sem DAP

Chave do extrato: 10721653

Emitido en:1410212022 às 17:30:16

sDW11555858000't 1 81 121 031 5

: '11.555.858/0001-39

Versão DAP: 3.2 Emissão: 1811112021 Validade(.): 1811112023

Razão Social: Cooperativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Parana

3PF {ome Data Filiação

014.577.569-00 IVANIR SCHMITZ 18t12t2009

880.71 7.669-68 JOÄO PASSARELLO 1811212009

1 25.388.929-53 LAURIANO FERREIRA DOS PASSOS TOASSI 1811212009

037.855.629-00 LOURDES MARIA MONTIPO STEIN 171O412017

207.462.1 00-00 LUIZ CARNIEL 1811212009

452.668.759-68 MIGUEL ANTONIO TOMÉ 1310312012

313.227j90-04 MIGUEL CENTENARO 18112t2009

663.141 .51 9-53 NADIR CARNIEL GRACIANI 1811212009

842.591.599-68 PAULO HENRIQUE SCOLARO 1811212009

042.969.259-54 TIAGO LUIZ BETIAÏÏO 18t12t2009

Total sócios: 10

(.) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do núrnero e estrutura do corpo social.

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.gov.br/)

{.\
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Ministérío do Desenvolvimento Agrårio
Secretarla de Agrlcultura Famlliar
Programa Naclonal de Fortaleclmento da Agrlcultura Famlllar

Lista de Associados com DAP

Ghave do extrato: 10721693

Emitido em:1410212022 às l7:30:16
811210315 Versão DAP:3.2 Emissão: 1811112021 Validade(*): 18111120?-3

Razão Social: Cooperativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Parana

Categoria: Demais agricultores familiares
CPF Nome Numero DAP Município UF Validade Enquadramento

711.1 94.939-00 ADELAR KIELBOWICZ sDW071 1 1 949350021122',10225 Ampére PR 21t1212023

251.912.76949 ARMINDO FRANCIO sDW0251 9 1 27694902102011 23 Enéas Marqr.res PR 02t10t2022

839.666.419-68 BELONI ANDOLPþIACTO POPOSKI sDWO6200065993407 02221 00t
Francisco

Beltrão
PR 0710212024

039.433.04.9-81 ELIANE LI.JLEK KIELBOWICZ s DWo0394330 498 1 260421 023e Ampére PR 2610412023

007.078.509-08 FERNANDO RODRIGO BERNARDI sDWo007078509081 20321 030c Enéas Marques PR 1210312023

954.870.930-91 FRANCIELI LIMA PERTILE sDW0541 544300251 0062001 3€
Francisco

Beltrão
PR 1010612022

602.881.759-72 GEIMAR NAVA sDWo602BB 1 7 597 21 51221 0BOÍ
Francisco

Beltrão
PR 15t12t2023

258.112.749-04 GERALDO CASTAGNARA sDWo2581 1 27490403091 9021 C Ampére PR 031031202.2

787.499.569-49 GERALDO SARTOR s DWo7874 995 694924 1 1 2 1 0837 Verê PR 2411112023

067,80?.709-97 GILBERTO TELLES DE SOUZA s DW00678027 0997't 9022007 5i Ampére PR 19t02t2022

706.811.639-68 GILMAR GARBOZZA sDW0706811 639681 01 221095€
Francisco

Beltrão
PR 1011212023

865,045.769-04 IGNEZ RISSI FRANCIO sDW025 1 9 1 276949021 0201 1 23 Enéas Marques PR 02t1012022

832.O22.779-87 INES POSER BRIZOLA sDW05551 3247 9681 31 221 021 2
Santo Antônio

do Sudoeste
PR 13t12t20?_3 B

453.308.679-91 IRACY ZANIN sDW045330867 991 1 0 1221 01 48 Verê Plì 10t1212023

541.544.300-25 ITACIR PERÏILE sDW0541 544300251 0062001 3€
Francisco

Beltrão
PR '1010612022

880.824.239-00 IVAN IA ZATTI GASPARETTO sDW0880824239001 90421 093€
Francisco

Beltrão
PR 19t04t2023

639.991.029-34 IVANIR DEOLA s DW063999 1 0 2934221 1 21 0902 PR 22t11t2023

029.658.869-58
IVETE SAGGIORATO

OHORTASZKO
sDW0029658869580701 22092€ Ampére PR 07t0112024

442.308.340-04 LËONARDO SGANZERLA s DWo4423083 40041 81 1 21 0234
Santa lzabel clo

Oeste
PR 18t11t2023

620.006.599-34 LUIZ POPOSKI sDW06200065993407 02221 00t
Francisco

Beltråo
PR 07t0212024

044.681.969-71 MARIENE DE FREI'IAS BRIZOLA sDWo0603790 19451 6',t121 0ße
Santo Antônio

do Sudoeste
PR 16t11t2023

943.926.509-4.4 MARILDE TEREZINI-IA MELLES sDW09430265094428081 9043( Enéas Marques PR 28t021202-2_

956.000.439-53 NADIR DANIELI s DW095600 04 39531 4042 1 09 52
Francisco

Beltröo
PR 14t04t2023

880.714.059-49 NEIDE BIASIN GARBOZZA sDWo706B'1 I 639681 01 221 0956
Francisco

Beltrão
PR 10112.12023

995.740.049-53 OSMARINA DOS SANTOS s 0W04532966 493409 1 22 1 020 4 Ampére PR 09112t2023

973.758.299-34 ROSANE PICININI s DWo9737582 99341 0 1 1 21 1 237 Ampére PR 10t11120?,3

01 8.633.359-51 SANTINA MENIN GNOATTO sDW052441 9209441 01221 0231 Ampére PR 10t12t2023

588.699.309-63 VALDOMIRO SARTORO s DW05886993 096309 1 221 0 1 1 2 Ampére PR 0shzt2023
Total Categoria: 28

Total sócios:28 (

(.) Esta data de validacle da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veraciclade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dar.^a" øo, bf)l 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CËRTIDÃO POSITIVA COM EFE¡TOS DE NEGATIVA DE ÞÉB¡TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAI$ C À O¡VIO¡ ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANA
CNPJ:'l 1.555.858/0001 -39

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de ceñificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos 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 contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212 , de 24 de julho de 1991.

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

Cerlidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Emitida às 17:33:55 do dia 1410212022 <hora e data de Brasília>.
Válida atê 1310812022.
Código de controle da certidão: 38D2.9E78.E986.E8AC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(
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C/|^IXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

1 1,s55.858/0001-39

COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE

ROD PR 483 KM 23 / JACUTINGA / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85607-000

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: 2 B / o L / 2022 a 26 / 02/ 2022

Certif ica çã o N ú m ero 
= 

20220 L2B0 2 1 1 48 60 1 32587

Informação obtida em t4/02/2O22 t7:33:L6

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

1of I 141021202217:33
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PODÏIR JIJDÏCÏ1"\RÏÖ
JtJSi'IIÇ:A DO'.T'IU\t¿1"\L1-1ö

CERTID^ã,O NEGÀTIVA DE DÉBITOS TP,ABALHISTAS

NOMC: COOPERÄ,TIVA REGTONAL DOS V]TTVTNTCULTORES DO SUDOESTE DO

PARANA (MATR]Z E FILTATS)
CNP,J: 11 .555. B 5e /0001-3 9

Certidão n' : 5444010/2022
Expedição: 14/02/2022, às 17 :36:1,9
Validade L3/08/2022 - 180 (cento e oitent.a) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que cooPERATM REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO STJDOESTE

DO PARÀNA (MATRIZ E FIL,IAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n o

11.555.858/0001-39, NÃo coNsTA como inadimplenLe 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 12.440/20L7- e
13.467/20L7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2A22.
Os dados constantes dest.a Cert.idão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabaIho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a ernpresa em relação
a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http / /www.tst. jus.br) .

Certidão emiticla gratuitamente.

INFOR}Í.AÇAO IMPORT.ANTË
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplenles perante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senLença condenatória transitada em julgado ou eÍr
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent.es
de execução de acordos firmados perante o Minist.ério Público do
Trabalho, Comissão de Concilíação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

\
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2. CNPJ

1 1 .555.858/0001-39Cooperativa Regional dos Vitivinicultores do Sudoeste do Paraná - COPERVIN

1. Nome do Proponente

3. Endereço : Rodovia PR 483 Km 23 4. Município: Francisco Beltrão - PR

5. E-mait: Copervin@gmail.com 6. DDD/Fone: (46) 3524-0883 7. cEP : 85.607-000

B. N'. DAP Jurídica:

sDWl 1 555858000 1 181 121031 5

9. Banco:

SICREDI
10. No da Agência 0740

11. No da Conta Correnle:

24234-9

12. NodeAssociados: 38 1 3. No de associados de acordo com a Le¡ I'I.SZA|ZOOA '. 28 14. No associados com DAP física: 28

15. Nome c,o representante tegat : lvanif SChmitz 16. cPF : 014.577.569-00 17. DDD/Fone: (46) 99914-7388

19. Município: Francisco Belträo - PR-.reço: Rua Tenente Camargo, 26801B

Município de Marmeleiro - PR
1. Nome da Enticlade 2.CNPJ

76.205.665/0001-01
3.Mun¡cíp¡o

Marmeleiro - PR

4. Endereço: Avenida Macali, 255 - Caixa Postal 24 5.DDD/Fone : (a6) (a6) 3525-1122

6. Nome do representante e e-mail

educacao@marmeleiro. pr. gov. br

7.CPF

,'.'

1.ltem 2. Quantidade
3. Unidade de

Medida
4. PRODUTO

5.

Valor Unitário

4.2

Valor Total

57 360 UND

Suco de uva integral, processado de acordo

com as normas com Registro no MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, em embalagens de vidro de 1,5

litro.

16,10 5.796,00

Declaro estar de acordo com as condiçÕes estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.

Local e Data:

Francisco Beltråo,

18 de Fevereiro de 2022

Assinatura do

c
doG rupo Formal

lvanir Schmitz
(4ô) 999 1 4-7388 - copervin(ôqmail.com

Fone/E-mail:

("

t)'L{
I
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DECLARAçÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍCtOS

A COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO

PARANÁ - COPERVIN, cadastrada no CNPJ sob no 11.555.858/0001-39,

estabelecida à Rodovia PR 483 KM 23 - Zona rural, no Município de Francisco

Beltrão - PR

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Edital de

Chamamento Público 00112022, gêneros alimentícios a serem entregues, sao

produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

Francisco Beltrão - PR, 1B de Fevereiro de 2022

c

van ir Schmi
CPF: 014.577.569-00
Diretor Presidente

\

copervin(Ðqmail.com

CNPJ: 1 1.555.858/0001 -39

Cdponûvå R¡olcnâl do.VldlhbulEn ô sldorb do PNrrÉ

Rodovia PR 483 KM 23
Francisco Beltrão - PR
Fone: (46) 99914-7388

ñ
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE PELO LIMITE DE
VENDA

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de representante da COOPERATIVA

REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANÁ - COPERVIN,

CNPJ n" 11.555.858/0001-39, nos responsabilizamos pelo controle do atendimento do lirnite

individual de venda de seus cooperados/associados na entrega dos alimentos para a merenda

escolar objeto do Edital de Chamamento Público 00112022.

Francisco Beltrão - PR, l8 cle Fevereiro de 2022

4"¿*'j,/
Ivanir Schmitz

CPF: 014.577.569-00
Diretor Presidente

(

À-
p

CNPJ: 1 1.555.858/0001-39

doSuórbdoM

coperv¡n@qmail.com
Rodovia PR 483 KM 23
Francisco Beltrão - PR

Fone:46-9914-7388

r
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DECLARAÇAO UNIFICADA

A Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa COOPERATIVA REGIONAL DOS
VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANÁ - COPERVIN, CNP.I NO

11.555.858/000i-39, com sede Rodovia PR 483 kn23 - Francisco Beltrão - PR, através de seu

representante legaI infra-assinaclo, que:
l) Declararnos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n." 8.666/93, acrescido pelzr

Lei n.o 9.854199, que não empregamos Íìlenores de 18 (dezoito) anos en'l trabalho rroturrro, perigoso
ou insalLrbre e não en'ìpregamos rnenores de l6 (clezesseis) anos. Iìessalva erincla, qLre, caso
eÍnpreglre n'ìellores rra condição de apreridiz (a partir de l4 anos, deverá infornrar taI situação no
lllesllo documento).
2) Declararnos, sob as penas da lei, que não fomos declarados iniclôneos para licitar ou contratar
com a Adnrirristração Pública.
3) Declarauros, sob as perìas da Lei, qLre cun'ìprimos plerramente os reqr.risitos cle habilitação
relativo ao Edital de Chantamento Público 00112022.

4) Declaramos que até a presente data inexistenr fatos impeclitivos para sua habilitação no prescrlte
processo ciente da obrigatoriedacle de cleclarar ocorrências posteriores.

5) Declararnos para os devidos firrs que NENHUM sócio ou pessoa física exerce cargo ou função
púrblica impeditiva de relacionarnento comercial conl a Administração Pública.
6) Declaranlos para os devidos fins que em caso de qr.ralqr.rer comunicação futura referente e este
Chamamento Público, bem como el11 caso de eventual contratação, concorclo que o Contrato seja
encanrinlraclo para o seguinte endereço:

B-ma il (opciona l): conervin@qmail.com
Telefone: (46) 3524-0883 e (46) 99141-0868
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar peciido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Murricípio, sob perra cle ser considerado como intimaclo nos
daclos anterionnente fornecidos.

Francisco Beltrão - PR, l8 de Fevereiro de 2022

Ivanir Schmitz
CPF: 014.577.569-00
Diretor Presidente

L

\

CNPJ: 1 1.555.858/0001-39

coperv¡n@qma¡l.com

CÆpaífn Roddd ós\4,ü!'lnlculhæ do $ò¿sb do Fåøú

Rodovia PR 483 KM 23
Francisco Beltrão - PR

Fone:46-9914-7388

(
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SU PERI NTEN DÊNCIA FEDERAL DË AGRICULTU RA, PECUÁRIA Ë ABASTECI MENTO/PR

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

CeÉifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o No.: PR 000035-3

O estabelecimento: COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO PARANA

De Solicitaçäo Eletrônica No 00000772t2015

Número do registro anterior: PR 000035-3

CPFiCNPJ NO 1 1.555.858/0002-10

Localizado a: Rua ManoelAlves de Camargo, No No 177, Distrito lndustrial Dante Manfroi

Bairro São Miguel Município: Francisco Beltrão

PR CEP: 85602-825ltF

Atividade Classificação Característica Adiciona Denominações Classificação
Concedida em

VINHOS E DERIVADOS
DA UVA E DO VINHO

PRODUTOR OU
ELABORADOR

NÃo FERMENTADO NÃO
Rr-coóuco SUCO OU SUMO

Concedidoem: 1310212015

Renovado em:

VALIDO ATÉ: ßlO2l2O25

Curitiba-PR, 27 de Novembro de 2020

\
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PR

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o No.: PR 000035-3.000004

O Produto Suco de Uva Tinto lntegral

De Marca Comercial COPERVIN

De Solicitação Eletrônica 00003655/201 5

De propriedade do Estabelecimento COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE DO

CPF/CNPJ NO 1 1.555.858/0002-10

Localizado a: Rua ManoelAlves de Camargo 177 Distrito lndustrial Dante Manfroi

Bairro São Miguel Município: Francisco Beltrão UF PR

Concedidoem: 2410412015

Renovado em:

VALIDO ATÉ: 2410412025

Documento gerado eletronicamente, em 2711112020, às 18:43, conforme horário oficial de

I (

0
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Fr¿t¡c,sco B¿iträa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SATIDí-''' '-

DEPARTAMENTO DË VIGILÂNC¡Á ÈU SÃriOC

Ew 381

"r

LrcENçA SAN|TÁRn
Número 1Bg5 t2oz1

':- sus

ú

ûrtttüa
rtHrco DE

BJrùDÊ'4.

Nome Fant¡sia;

Razão Soclal:

CPF/GNPJ;
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Nome do Requerente:

70734 Datø do Pedído: 1710212022
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL
PORTE

DEMAIS

coDtco E DESCRTçAO DA ATtVtDADE ECONOMTCA PRtNCtPAL

10.31-7-00 - Fabrlcaçåo de conservas de frutas

coDtco E DESCRTçAO OAS ATtVtoADES ECONOMTCAS SECUNOARTAS

01.59-8-01 - Aplcultura
46.34-6-01 - Comórclo atacadlsta de carneg bovlnas e sulnas e derlvados
¡t6.33-8-01 - Comórclo atacadlsta de frutas, verduras, ralzes, tubórculos, hortallças e legumes frescos
46.31-l{)0 - Comórclo atacadlsta de lelte e latlclnlos
46.37-1{4 - Comórclo atacadlsta de påes, bolos, blscoltos e slmllares
47.24-540 - Comórclo varellsta de hortlfrutlgranlelros
47.29-6.99 - Comórclo vareJlsta de produtos allmentlclos em geral ou especlallzado em produtos allmentlclos nåo
especlflcados anterlormente
10.52-0-00 - Fabrlcaçäo de latlclnlos
10.91.1.02 . Fabrlcaçåo de produtos de padarla e confeltarla com prodomlnåncla de produçåo próprla
10.33.3.01 . Fabrlcaçåo de sucos concentrados de frutas, hortallças e legumes
11.'12-7-00 - Fabrlcaçåo de vlnho
10.20-1-01 - Preseruaçåo de pelxes, crustáceos e moluscos
01,55-5-05 - Produçåo de ovos

CODIGO E DESCRIçAO DA NATUREZA JURIDICA

214€ - Cooperatlva

NUMERO

59
COMPLEMENTO

CEP

89.700-001
BAIRRO/DISIRITO

TRES DE OUTUBRO INTERIOR
MUNICIPIO

CONCORDIA

ENDEREçO ELETRONICO

QFRUTO@HOTMATL.COM
TELEFONE

(49) 3442-8835

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAçAO ÇADASTRAL

06/08/2007

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

NUMERO DE INSCRIçAO

08.995.084/0001-52
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR¡çÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/08/2007

R GETULIO VARGAS

UF

sc

ATIVA

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

Emitido no dia 070212022às 08:51:08 (data e hora de Brasllia).
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

CNPJ 08.995.084/0001-52 - NIRE 42400021115

Aos três dias do mês de março de 2021, às vinte horas, em terceira e última convocaçäo,
na sala de reuniöes da Objetiva Contabilidade da cidade de Concórdia/SC, realizou-se a
Assemblela Geral Ordlnárla e Extraordlnárla da Cooperativa Agroindustrial Sabor do
Sul, nos termos do Edital de Convocação, afixado em local vislvel na sede da
cooperativa, proclamado por intermédio de circular dirigida aos membros da cooperativa
e publicado no "O Jornal", na página n" 03 na edição do dia 20 de fevereiro de 2021.
Presidida pelo Presidente do conselho de administração da Cooperativa Agroindustrial
Sabor do Sul, Sr. Enorf Elemar Petry, estavam presentes 15 cooperados, e a
representante da Objetiva Contabilidade. Ao iniciar a Assembleia o presidente convidou o
secretário do conselho de administraçäo lvan Carlos Uberti para secretariar a assembleia
e proceder a leitura do Edital, com a seguinte redação: "Edital de Convocação de
Assembteia Gerat Ordinária e Extraordinária da Cooperatlva Agrolndustrlal Sabor do
Sø/. O presidente da Cooperatlva Agrolndustrlal Sabor do Sul, CNPJ no
08.995.O84/OOO1-52 no uso das atribuíções conferidas pelo Estatuto Social, convoca os
senhores assocrados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
que se realizará na sala de Reuniões da Objetiva Contabilidade, sito a Rua Leonel
Mosele, no367, sala O2, Centro da cidade de Concórdia/SC no dia O3 de março de 2021.
A Assemblela Geral Ordlnárla em primeira convocação as 18:OO horas com 2/3 dos
assocrados presentes; as 19:OO horas em segunda convocação com a metade mais um
dos associados presenfes e as 2O:OO horas em terceìra e última convocação com no
mlnimo dez associados. A em primeira convocação
as 18:OO horas com 2/3 dos assocÍados presenúes,'as 19:OO horas em segunda
convocação com a metade mais um dos associados presenúes e as 2O:00 horas em
terceira e ttltima convocação com no mlnimo dez associados, a fim de delìberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DrA: Pauta Assemblela Geral Ordlnárla: l. Prestação de
Contas da Administração, compreendendo: Relatório da gestão; Demonstrativos
Contábeis, tais como: Demonstração dos Resultados do ExercÍcio, Balanço Patrimonial,
Demonstração das Mutações do Patrimönio Llquido, Demonstração das Origens e
Aplicação das Origens e Aplicação de Recursos e Parecer do Conselho Fiscal; ll. Decidir
sobre a destinação das Sobras Lfquidas, ou rateio das Perdas. lll. Eleição e posse dos
membros do conselho de administração e do conselho fiscal; lV. Fixação do valor dos
honorários, gratificações e célula de presença dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal. V. Outros assunúos de interesse da sociedade.
Pauta Assemblela Geral ExtraordÍnárla: l. Admissão e/ou demissão de sócios. Para
efeito de quórum o número de cooperados apfos nesfa data é de 40 (quarenta).
Concórdia, 19 de fevereiro de 2O21 Enor[ Elemar Petry. Presidente." 1. Prestação de
Gontas da Administração, compreendendo: Relatório da gestão; Demonstrativos
Gontábeis, tais como: Demonstração dos Resultados do Exercicio, Balanço
Patrlmonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquldo, Demonstração
das Origens e Aplicação das Orlgens e Apllcação de Recursos e Parecer do
Gonselho Flscal: O presidente Sr. Enorf Elemar Petry, convidou a Sra. Eliane Busanello
Padilha Farias, representante da Objetiva Contabilidade, para realizar a apresentaçäo de
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Contas Gontábeis. Após, solicitou-se o parecer do conselho fiscal que por sua vez
reiterou que näo foram detectadas irregularidades aprovando por tanto os relatórios
apresentados pelo conselho de administração e pela contabilidade. O que fora aprovado
por unanimidade pelos cooperados presentes. 2. Decldlr sobre a destlnação das
Sobras Lfquldas, ou ratelo das Perdas: Do resultado negativo apurado em 2O2O por
causa da pandemia do Covidlg a cooperativa apresentou um prejulzo de R$ 645.504,48
(seiscentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).
O presidente apresentando o prejufzo colocou em votaçäo para que o mesmo fosse
rateado entre os sócios da cooperativa conforme a movimentação de cada um. O que
fora aprovado por unanimidade pela assembleia. 3. Elelção e posse dos membros do
conselho de admlnlstração e do conselho flscal: lniciou-se então a eleição do
conselho fiscal que por sua vez apresentou uma única chapa que a assembleia aprovou
e elegeu por unanimidade, sendo por tanto composta por: Presldente: lvan Garlos
Ubertl, de nacionalidade brasileira, nascido em 18 de julho de 1979, na cidade de
Concórdia/SC, agricultor, casado, residente e domiciliado à Linha Guarani, s/n, lnterior
de Concórdia/SO, portador do CPF 025.135.189-OO, e do RG 3.815.456 expedida pela
SSP/SC; Vlce-Presldente: Evandro Macagnan, de nacionalidade brasileira, nascido 08
de setembro de 1972, na cidade de Concórdia/SC, agricultor, casado, residente e
domiciliado em Sede Brum, s/n, lnterior na cidade de Concórdia/SC, portador do CPF
892.880.499-49 e do RG 14lR 2.131.462 expedida pela SSP/SC; Tesourelro: André
Lusa Lodl, de nacionalidade brasileira, nascido em 12 de março de 1992, na cidade de
Concórdia/SC, agricultor, solteiro, residente e domiciliado em Vila Suruvi, s/n, lnterior de
Concórdia/SC, portador do CPF 069.547.619-07, e do RG 4.619.055 expedida pela
SSP/SC. Secretárla: Neusa Flnger Frlzon, de nacionalidade brasileira, agricultora,
casada, residente e domiciliado em Linha Três de Outubro, s/n, lnterior da cidade de
Concórdia/SC, portadora do CPF 016.085.909-33 e do RG 2.322.277 expedida pela
SSP/SC. Os eleitos declaram, sob as penas de lei, que não estão impedidos de exercer
o mandato por condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos priblicos; ou por crime
falimentar, de prevaricaçäo, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé prJblica ou propriedade, não contendo entre si
parentes dos direitos até o 2" (segundo) grau, em linha reta ou colateral, bem como os
parentes entre si até esse grau. Foram proclamados os eleitos com mandato de quatro
anos, até a Assembleia Geral de 2024, sendo por tanto considerados empossados.
Fiscals Efetivos: Jair da Silva, de nacionalidade brasileira, agricultor, casado, residente
e domiciliado na Localidade de Linha Gumercindo, s/n, lnterior na cidade de Concórdia,
estado de Santa Catarina, portador do CPF 596.854.689-15, e do RG 1.874.7574,
expedida pela SSP/SC; Maxlmlno João Lusa, de nacionalidade brasileira, agricultor,
casado, residente e domiciliado em Linha Suruvi, s/n, lnterior da cidade de
Concórdia/SC, portador do CPF 146.611.959-49 e do RG 844.954 expedida pela
SSP/SC; Jalr Koppe, de nacionalidade brasileira, agricultor, casado, residente e
domiciliado em Lajeado Paulino, s/n, Interior, cidade de Concórdia/SC, portador do CPF
031.783.169-06 e do RG 4.319.629 expedida pela SSP/SC; Fiscais Suplentes: Gelso
Frlgo, de nacionalidade brasileira, agricultor, casado, residente e domiciliado na Linha
Tateto, s/n, lnterior da cidade de Concórdia/SC, portador do CPF 579.536.009-00 e do
RG 1.884.41O expedida pela SSP/SC; Altir José Ghicóski, de nacionalidade brasileira,
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agricultor, casado, residente e domiciliado na Linha São Luiz, s/n, lnterior da cidade de
Concórdia/SO, portador do CPF 014.358.349-25, e do RG 2.321.999 expedida pela
SSP/SC; Franclsco Mllan, de nacionalidade brasileira, agricultor, casado, residente e
domiciliado a Linha Boscatto, s/n, lnterior de Concórdia/SG portador do CPF
636.856.129-72 e do RG 2.136.448 expedida pela SSP/SC. Os eleitos declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de exercer o mandato condenação criminal, ou
por não se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos ptlblicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé prlblica ou propriedade. Foram proclamados os eleitos sendo por tanto
considerados empossados. 4. Flxação do valor dos honorárlos, gratificagöes e célula
de presença dos membros do Conselho de Admlnlstração e do Gonselho Flscal:
Nenhum dirigente receberá honorários como remuneração pelo exercfcio do cargo na
diretoria da cooperativa, o trabalho será realizado de maneira voluntária, o que foi
aprovado por todos os presentes. 5. Outros assuntos de lnteresse da socledade:
Ñada mais tendo a tratar, iniciou-se a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: t.
Admlssão e/ou demlssão de sóclos: Foi apresentada a seguinte admissão, LAURY
LIBORIO MUNARETTO. Foram demitidos da cooperativa os seguintes associados:
LEONIDA S. FINGER, ARGEMIRO DE OLIVEIRA, MAICON RENE SIMIONI,
MARIANGELA ZANELLA E lLÉClO V. HEYDT. Foi aprovado tantos as admissões como
demissões por unanimidade, portanto deu-se por encerrada a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Sabor do Sul, nada mais tendo a tratar o novo Presidente
Sr. Ivan Carlos Uberti agradeceu a presença de todos e então sugeriu que a assembleia
indicasse um membro da SABOR DO SUL para realizar a assinatura da ata
encaminhando a mesma para registro imediato nos órgãos competentes, recaindo a
votação no nome do cooperado lvan Garlos Uberti. Encerrada a Assembleia da qual
lavrou-se a ata que lida e achada conforme, segue para encaminhamentos. "Certificamos
que haviam presentes 15 cooperados, cujas assinaturas constam no Livro de Presença
de Associados em Assembleia Geral, nos termos do Art.22, inciso V, da Lei 5764171".
Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, livro de Assembleias.

Concórdia, 03 de março de 2021

lvan Garloe Ubertl
Presidente

Assinado digitalmente.
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COOPERATIVA AGROINDUSTRIAT SABOR DO SUL

1" ATTERAçÃO DO ESTATUTO SOCTAL
at
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DA DENOMITAçÃo, SEDE, FORO, PRAZO, ANO SOCTAI rÁnre oe açÃo

Art. 1-A Cooperativa Agroindustrial Sabor do Sul, constituída no dia 6 de Novembro de 2006,
rege-se pela Lei 5764/7L e pelo presente Estatuto, atendidas as disposições legais, tendo:

a) Sede e administração na Rua Gettillo Vargas. n' 59, Três de outubro, lnterior, na
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina;

b) Foro jurídico na Comarca de Concórdia/SC;
c) Prazo de duração lndeterminado e exerclcio socialcoincÌdindo com o ano civil, período

em que será levantado o balanço:geral;
d) Área de ação, para efeito de admissão, de associados, concentrada no próprio

Município de Concórdia, Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, lpÍra, lpumirim,lrani, ttá,
Jabora, tindóia do Sul, Paial, Peritiba, Çiratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e
Xavantina e quando conveniente,rnos demais Municípios dos Estados do Sul do país.

CAPÍTULO It

DA M|SSÃO, CREDO E OEJET|VOS SOC|AIS

Art. 2 - A Cooperatlva Ag¡oi¡rdustriaÌ Sabor do Sul, como sociedade e empresa cooperativa,
tem por missão promover o,desenvolvimento sustentável das f,amílias ,urui, .rroriadas e das
comunidades onde as mesmas se inserern, através da produção, industrlalização e
cornercialização dos produtós produzidos. 

.

Art.3 - A cooperâtiva Agroindustrial'Sabor do Sul, como sociedade e empresa cooperativa,
acredita:

a)

b)

c)

Na capacidade das pessoas para conseguir seus objetivos;
No trabalho cooperatívo como forma de organização da sociedade;
Nas atividades agroindustriais no meio rural como forma de desenvolvímento
sustentável das comunidades onde se lnserem os agricultores famitiares associados;
Na tecnologia e na qualifÍcação como ínstrumentos de competitividade da agricultura
familíar.

d)

Art' 4 - A Cooperativa Agroindustrial Sabor do Sut, como sociedade e empresa cooperativa,
tem como objetivos:

| - Desenvolver atividades e operações que garantem a defesa e o desenvoivimento da
produção agro¡ndustrial de seus associados;

a
ac
a
a
tc

t

ca
t

a
a

aa
a

tt.
aaa¡
a

ooa

aar¡a
aa
!l
ata

la

1I
r

\
Cq Ír lsn ' Autoild¡do Cdilfr.ddorô

('
çg-^w

19112t2019
ds Catarina

.0001 -32

o certificado da JUCESC
.br/certiflcado

¡a. \l

Para verificar a autonticidade acesse www.Jucesc.sc.gov.br
e lnforme o númoro 139571/2019-03 na consulta de processos. deve

,,'(

w Preiidénc¡a da República
Cðs¿ Clvil

Medlda Provlsórlô N. 2.200-2,

de24deð9osto de 2001,

,4



h rrcErc060g
390
/

ll - Garantir a distribuição equltatlva, tanto de seus custos e encargos quanto de seus
excedentes;

lll- Prestar assistêncla educaclonal e soclal para o aprimo
assoclados e cola boradores,

por

rame,itd
aaaaa

o

hlqånoSirofiisigirrt oos
aa a oraolaaaraa a tat a a

5 único - A Cooperativa Agrolndustrlal Sabor do SuL para o desempenho de suas atlvldades
empresarlals poderá alnda:

a! Realizar operações comerclals vlsando á industriallzação e
comerclallzaçäo dos produtos s assoclados:

b) Realizar operaçðes comerciais e o abastecimento, com insumos e
equlpamentos, das ades

c) Adlantar valo bem como
5A r rio da

d)

e)

f)

s)

h)

¡)

i)
k)

Co nta unl no exterior;
marcas e

três

Art, 5 - uma ou
mais de sua

legais,propriedade aceite as
estatutáfias e i'eg¡m enta¡s,

$ lc' Não será admitida como assoclado, nem permanecerá como tal, a pessoa que, mesmo .
atendendo as exigênclas deste Artlgo, se dedique também a qualquer atividade que possa
prefudlcar os tnteresses da Cooperativa, ou colldlr com seus objetivos, bem como pela
lmposslbllidade da prestaçäo do serulço requerldo.

S 2c - No ato do lngresso, o candidato comprovará as exigências deste Artigo medlante um
cadastro.

Art' 6 - o número de associados não terá llmlte quanto ao máxlmo, mas não poderá ser
lnferlor a 20 (vinte) pessoas ffslcas.

(
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Art.7 - Para associar-se, o candldato encaminhará uma Proposta de Admlssão ao Conselho de

Administração.

$ rg - Aprovada a sua Proposta de Admissão, o candidato sufrfr.i'e¡3j'úiå ¡niåeEjltzaçao

imediata, Quotas Partes Capitat, nos termos e condiçöes deste.r.*aigtb.3". !.. ..! lo.

S 2e - Ao ser admitido, o assoc¡ado receberá um numero de Matrfcula, com o gual exercerá

seus DÍreitos e cumprirá seus Deveres e 0brigações junto á Cooperativa, relacionando, para

tanto, o nome das pessoas da família que poderão utilizá-lo, de acordo com a tei, com este

Estatuto e com as normas administrativas da Cooperativa

Art. 8 - O associado tem direíto a:

a) Tomar parte nas Assembleias, discutindo e votando os assuntos que nelas se tratarem,

solicitando, para tanto, informaçöes sobre os negócios da Cooperativa;

b) Votar e ser voqado para membro dos órgãos estatutários da Cooperativa, observando
os disposltivos legais;

c) Realizar com a Cooperatlva as operações constantes de seus obJetlvos.

Art,g- O associado tem o Dever e a obrigação especlflqos de:

a) Comercializar seus produtos agrolndusprials ätravés da Cooperativa;
b) Cumprir os Direitos enumerados no Artigo anterior;

c) Satisfazer pontualmente os compromissos assumidos com a Cooperativa;

d) Contribuir com as taxas que lhe calbam;

e) Prestar esclarecimentos à Cooperativa sobre atividades relacionadas com os objetivos
sociaís;

f) Acusar o seu impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em que tenha

interesse oposto ao da Cooperatlva;

g) Çumprir as Condições da Lei e deste Estatuto, as Resoluções tomadas pela

Admìnistração, inclusive sobre planeJamento, controle e comerclallzação da produção,

as Deliberações da Assembleia Geral e zelar pelo patrlmônlo moral e material da

Cooperativa

5 19 - É expressamente vedado, aos associados còmercializarem através da Cooperativa, em

seu nome, produtos adquiridos de outras pessoas, a qualquer títuto, ainda que de associado,

assim como repassar serviços prestados pela Cooperativa em seu nome a outras pessoas,

$ 2s - O não cumprimento destes Deveres e Obrigaçöes implica na perda automática de todos
os Díreitos de assoclado, acarretando sua elimînação do quadro de associados.

Art. 10 - O associado responde subsidiariamente pelos compromlssos da Cooperat¡va até o
limite das Quotas Partes por ele subscritas e integralizadas.

S único - A responsabllldade dos associados perante terceiros, pelos compromissos da

Cooperativa, bem como em relação a seus Direítos e Deveres sobre resultados do exercfclo,
perdura para os demitidos, eliminados ou exclufdos, até quando aprovados as Contas do

Exercício em que se deu o desligamento.

(
I
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Art. 11 - Em qualquer caso de desligamento - por demissão, eliminação ou exclusão - o
associado terá direito á restltuição de suas euotas partes.

5 le'os herdeiros do associado falecído têm direito ás euotas ÈrÍ"i gå."ïii! ct!å¡tg"s.que u

este catbam, ficando-lhe assegurado o ingresso na cooperetjüajgËsåg.q!g.prgåni¡rm as

condições estabelecidas neste Estatuto.

$ 2e'A restituição das Quotas Partes somente poderá ser exígida em qualquer caso - por
demissão, ellmlnação ou exclusão - após a aprovação do Balanço do ano em que o assoclado
delxou de fazer parte da Cooperativa.

S 3e - ocorrendo demissões, eliminaçöes ou exclusões em numero que a devolução das euotas
Partes possa afetar a estabilidade financeira da Cooperativa, esta poderá devolvê-las mediante
crédítos que resguardem a sua contínuidade.

Art' 12 - os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o venclmento e pronta
exiglbllldade das dívidas dos associados na Coope.rativa.

l"

sEcçÃo il

DA DEMTSSÃO, ELtMtNitçÃO E EXCLUSÃO

Art. 13 - A perda da qualidade de assòclado poderá se dar por demissão, ellminação ou
exclusão, mas somente,será efetivada após o cumprimento das exigências dosArtigos 10 a L2
e seus parágrafos, deste Estatuto.

Art. 14 - A demissão do associado; que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu
pedido, formulado por escrlto e assinädo, e será requerida ao Conselho de Admlnistração, que

verificará o cumprimento das exigênçias e o encaminhará para o desligamento.

Art. 15 - A ellminação do associado será feita pelo Conselho de Adminlstração, depois de
notificado o associado infrator, devendo os mot¡vos que a determinam constar no termo
lavrado no livro de Atas,

$ único - Da eliminação cabe recurso, com efelto, suspensivo, á prlmelia Assemblela Geral.

Art. 16 - A exclusão do associado ocorrerá:

| - Por dissolução da pessoa jurídica;

ll- Por morte da pessoa física;

lll - Por incapacidade civil näo suprimida;

lV- Por deixar de atender os requisitos estatutár¡os de ingresso ou permanência na

Cooperativa.

$ único - A exclusão será processada automaticamente nos casos dos ltens I , ll e lll, mas,
quando fundada no item lV dependerá de decisão do Conselho de Administraçäo, aplicando-se
então, as normas deste Estatuto

/'
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Do cAPlrAL 
i I r ... !.. ... ...

Art.17 - A cooperativa reconhece a necessidade de cap¡tal pata þ i¡!eÊcE" !fe'sqüg oþ¡qtivos,
e exige de todos, de modo especial de seus administradores, o rfiáxirño eftpe'n'hb e'm: '

a) Garantir a sua suficiência para o desenvolvimento das atfvidades necessárias para seu

funcionamento;

b) Zelar pelo bom uso, evitando perdas, desgastes, aplicaçöes desnecessárias ou
qualquer tratamento que implique em sua deterioração;

c) Tratar o capital do associado, dentro das normas legaÌs, de qualquer que sirva de

instrumento de incentivo as suas atividades.

Art.18 - O capital da Cooperativa será const¡tufdo pelas Quotas Partes dos associados e pelos

Fundos, sendo que:

| - As Quotas Partes são formadas pelo .rpitrt mfnlmo que o associado integrallza, acrescidas

de eventuais taxas e sobras;

ll - O s Fundos são constituídos por exigências da',,lei ou por determinaçäo da Assembleia
Geral, que determinará as modalldades de sua realização e suas finalidades.

i

S único - Para a realização de suas atlvidades, a Cooperativa poderá contratar recursos de
outras fontes, a qualquer título e para qualquerfinalidade, no atendímento dos seus objetivos.

Art. 1,9 -Ao ser admitido o associado deverá subscrever e lntegralizar no ato o capital mfnimo,
equivalente a 50 (cinquenta) Quotas Partes.

Art. z0 - o capitalsocial:é dividldo em Quotas Partes de valor unitário igual ao valor de uma
unidade da moeda naclonal.

5 le - A Quota Parte é indivisível, intrasferivel e não assocìados, e não poderá ser negociada,
nem dada em garantia, devendo sua realízação, transferência ou restltu¡ção ser escriturada no

livro de Atas;

5 2s - A transferência de Qr{otas Pertes só será perm¡tida de pat para filho até o lírnite do

capital mÍnimo de lngresso, desde que o cedente não fique com suas Quotas abaixo do
mínimo exigido, ou em sua totalidade quando da troca de proprietário, devendo tal cedência
ou transferência ser averbada no livro de Atas e documentada em Termo que contenha a

assinatura do cedente, do cessionário e do presídente da cooperativa.

Art. 21 - O capitat social da Cooperativa não terá lirnite quanto ao máximo. variará conforme o

número de Q.uotas, que não poderá ser inferlor a 1.000 (um mil) Quotas partes.

5 único - os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa
perante terceiros, e limitadamente á parcela de sua contribu¡ção ao capital social,
correspondente às quotas por ele íntegralizadas, bem como pelos prejufzos porventura
verificados, na proporção das operações que tiver reali¿ado.

t
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iAtt' z2 - A Assembleia Geral, atendidas as necessidades da cooperativa e observadas ås

disposições legais, poderá cr¡ar outros mecanismos de subscrição ou devolução de Capital.
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CAPÍTULO V

DAS ASSEMBLÉNS GERAIS

ataea

Art. 23 - As Assembleias Gerais, Ordinárias ou ExtraordÌnárias, formadas pelo conjunto de
associados, são a ínståncia suprema da cooperativa, podendo, nos límites da Lel e deste
Estãtuto, tomar toda e qualquer decisão de interesse da cooperativa, e suas deliberações
vinculam a todos os associados, aÍnda que ausentes ou discordantes.

$ 19'As Assernbleias Geraís serão convocadas com antecedência mfnima de 10 (dez) dias, em
primeira convocação, medÍante editais aflxados em locais apropriados aas uepenaências
comumente mais frequentados pelos associados; publicação em jornal ou cornunicação aos
associados por intermédÎo de circulares. Não havendo no horário estabelecimento, quórum de
¡nstalação, as assemblelas poderão ser realizadas em segunda ou terce¡ra convocações, desde
que conste no respectivo edltal, quando então será observado o lntervalo mlnimo de 1 (uma)
hora entre a realização por uma ou outra convocação.

5 2e' Nos cäsos€rn que a Assembleia Geraltratar da eleição do conselho de Adminístração, a
mesma deverá sei convocada com antecedência mínima de quinze dias;

Art' 24 - A Assernbleia Geral será habitualmente convocada pela presidente, após decisão do
Conselho de Administração,

$ ts - A Assembleia Geral poderá ser convocada também pelo conselho Flscal e se não for
atendida, por um qurnto dos associados em pteno gozo de seus direftos.

Art.25 - Nos Editais de convocação deverão constar:

I - A denominaçäo da Cooperativa, seguida da expressão "Convocação da Assemblela Geral,,,
Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso;

ll - o dia e a hora da reunião, em cada convocação, bem como o endereço do ¡ocal da
realízação;

lll - A sequencia ordínal das Convocações;

lV - A Ordem do Dia dos trabalhos, com a devida especificação;

v - o número de associados exístentes, na data de sua realização, para efeÍto de cálculo dequórum de instalação;

Vl -A assinatura do responsável pela Convocação,

5 único' No caso da convocação ser feita por associados, o Edital será assinado, no mínifïro,
por (cinco) signatários do documento que a solicitou.

Art' 26 - o quórum para a instalação da Assembleia Geral forma-se da seguinte maneÍra:

ß
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a) Dois terços 12/31 do numero de associados com diretto de participação, em primeira
convocação i

b) Metade maîs um em segunda convocação;
c) Mínínio de 10 (dez) associados em terce¡ras convocação.

arlÒaaaaaaa

$ te ' Não havendo quórum para a instalação da Assemble¡a' eeål .onuoijo, io, ',"rro,
deste Artigo será feita nova convocação, dentro de urn prazo mfnlmo de dez (J.0) dias.

$ 2e ' Persistindo a falta de quórum, será admitida a intenção de dissolver a sociedade, fato
que deverá ser consumido aos órgãos de representação.

Art.27 - os trabalhos da Assembleia Gerat serão dirÍgidos pelo presidente, em sua ausência ou
impedimento pelo Vice- Presìdente, auxiliado pelo Secretárìo para redigir a Ata que, após lida
e aprovada, será assinada por ele, por quem a presidiu e pelos aisociados, num mínimo de i0
(dez),

5 único - Qua ndo a Assembleia òeral não houver sldo convocada pelo presidente, os trabalhos
serão dirigidos e secretariados por associados escolhidos na ocasião, compondo a mesa dos
trabalhos os princlpais interessados na Convocação.

Art' 28 - Na Assembleia Geral em que forem discutidos os Demonstratlvos contábeis e as
Contas dai Cooperativa, o Presidente, logo apås a leitura do Retatór:i" dt ¿;;;"tho de
Adrninistração e do Parecer do Conseiho Fiscal, solicitará ao plenário que lndlque um
associado para coordenar os debates e a votação da matéria.

Art' 29 - As deliberações da Assembleia Geral somente poderão versar sobre os assuntos
constantes da Ordem do Dia do Editðl de convocaçã0, e os que com ela t¡verem direta e
imediata relação,

Art' 30 - As delìberaçôes da Ãssembleia Geral seräo to.madas pbr maioria simptes de votos.

5 únlco - Em regra, a votaiäo será por voto secreto, mas, a Asserilbleia poderá optar pelo voto
a descoberto.

Art' 31 - FÍca impedido de participar da Assembleia Geral, de votar e ser votado, o associado
que tenha descumprido qualquer das obrigaçöes da Lei ou deste Estatuto.

S único - Qualquer assocîado ficarä impedido de votar nas decisões sobre assuntos que a ele
se reflitam de maneira direta ou indireta.

Art' 32 - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as decisões da tusembleia Geral
viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da Lei ou deste Estatuto,
contado o prezo da data de sua reallzação.

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS

Art. 33 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á
(noventa) dias após o encerramento do exercício socia
artÍgo 34 que deverão constar da ordem do dia.

| . o a Òaa ra aaaaraaaaa
I a o a tra a alaaaaaa

anualmente, num prazo máxÍmo de g0

l, para tratar dos assuntos constantes do
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Art.35 - A Assembleia Geral

dellberar sobre qualquer assu

de convocaçäo,
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Admln Consel o destltul-

reällza for necessárlo, e poderá
nteresse da socledade, e menclonado no edltal

l- Estabelecer as politlcas e metas pera a orlentação geral das atlvldades.da C.o.opqrgtlvg;

il - Aprovar os ptanos de Açã0, anuat e prurianuat, bem como * ii,l.irioilåi; doånrrq

Art. 34 - Compete å Assembleia Geral:

lll- Deliberar sobre a prestação de contas da Admlnlstraçäo, compreendendo:

a) Relatórlo da gestão;

bl Demonstratlvos Contábels, tals como ; Demonstração dos Resultados do Exerclclo,
Balanço Patrimonial, Demo Mutações do Patrlmônio Liquido,
Demonstração das Orlgens e e Aplîcação de Recursos;

c) Parecer do Conselho t;

Art, 36 - É Oa competência exclusiva da Assemblela Geral Extraordlnárla detiberar sobre os
segulntes assuntos:

a) Reforma estatutária
b) Fusão, incorporação ou desmembramento;
c) Mudanças de obJetivo soclal;

dl Dissolução voluntárla da socledade e nomeação de llqufdantes;
e) Contas dos liquldantes
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5 único - Para os absuntos de que trata este artigo, são necessários os votos de Z/3 (dois
terços) dos associados presentes para tornar valldas suas decisöes.

CAPÍTULO VI

DAADMINISTRAçÃO

Art.37'A admfnlstração da Empresa Cooperativa estará sob a responsabilidade direta do
conselho da Administração que a exercerá por melo de profïssionais contratados,

$ único - No exercfcio de suas funçðes, o Conselho de Administração poderá contratar outros
profissionais especializados, que atuarão como assessores, de forma permanente ou não.

Art. 38 - o conselho de Admlnistraçã0, eleita pela Assembleia Geral e a ela subordinado, é
órgão deliberatívo,. composto por 4 (quatro) associados, com títulos de presídente, více
Presidente, Tesoureiro e Secretário, eleltos para um mandato de 4 (quatro) anos, sendo
obrigatório e renovação de no mínimo um terço a cada mandato.

Ë único - Não poderão fazer parte do Conselho, além dos lmpedidos pela Lei por este Estatuto
e pelo Regimento da Comissão Eleitoral, oi parentes entre s¡ até o segundo grau, em linha reta
ou colateral. :

Art.39 - o quórum mfnimo para o funclonamento do Conselho de Administração será de 4
(quatro) de seus componentes e as deliberaçôes tomadas por maioria símples dos votos dos
presentes e reg¡stradas em Livros de Atas, lavradas pelo secretário.

$ único - O Conselho de Adminlstraçäo reúne-se ordlnariamente duas vezes por mês, ou
sernpre que necessårio, po¡ autoconvocação, ou por convocação do conselho Fiscal,

Art, 40 - 5äo atríbuições dq Conselho de Admínistração:

| - Exercer o controle sobre as ativldades errlpresarlaís, acompanhando a execução do plano de
Ação, aprovado pela Assembleia Geral;

ll - Auxiliar as necessidades e as possibilídades financeiras da Cooperativa e os recursos
técnicos disponíveis, tendo ern vista as operações e os'serviços a realizar;

lll-Aprovar os programas de operaçöes e servlços, bem como as normas para a administração
e funcionamento da Cooperativa;

lv - Aprovar a Admissão, a Demissão, a ElimÍnação e a Excrusão de associados;

V - Apresentar o Relatório da Gestão e os Demonstrativos Contábeis ao Conselho Flscal a á
Assemblela Geral,

Vl - Aprovar as taxas anuais de depreciação, desgaste, obsoletlsmo ou renovação dos bens do
Ativo Fixo e de previsão para créditos incobráveis;

t . , c 
'OQ 

aa t
öartao.¡a
o a a . caa a atr¡alat

aaccccaÖaot
ItaOaaI

Í.

li
I'
l

ii

I

9

\
.1\

Para verifi car a autenticidade acesse w\,vw.jucesc.sc.gov.br
e lnforme o número 139571/2019-03 na consulta de procsssos.



398

I

\t

, rrcE!c0616

Vll - Contrair obrlgaçöes, transiglr, adqulrlr, allenar, e onerar bens móvels, ceder dlreltos,
constitulr mandatárlos e coniratar flnanclamentos com qualsquer estabetecJmentos de
crédito; 

! | ! ... t.. ... ...
Vlll - Contratar e demltir proflss¡onals executlvos, atributndo-r4i ti6!t 

" 
ritt""i¡o,iç"0"r.

lX - Convocar a Assemblela Geral.

X - Dar outras atribulções, não prevlstas neste Estatuto, Ao prestdente, bem como estabelecer
a sua forma de expediente.

Art. 41- Compete ao Presidente:

| - Presidir o Conselho de Ad stra çäo

ll- Convocar do minist leia Geral;

lll - Aprese oRe O, os bels, o
Parecer

tv- e

peças

quals

V-Ass
demais

Vl-Re

v[-

Art.42

l-Su

il-

Art. 43 - Com rlo:

| - Secretariar as reuniöes ho de Adm Geral;

ll- Supervlsionar os serviços adminlstratlvos da Secretarla;

lll - Guardar os Livros Sociais;

lV - Assinar as correspondências de rotina;

V - Coordenar os trabalhos da Secretarla.

Art. 44 - Compete ao Tesourelro:

| - Zelar pela ordem flnancelra e contáb¡l da cooperativa;
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ll - Assinar em conjunto com o presidente todos os documentos;

lll - coordenar os serv¡ços e atividades ás finanças com pessoal, materlal de escritório e

expediente;
o tta .a .
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lV - Guardar e se responsabilizar pelos documentos con'tábels, l¡üro

contratos e convênios realizados;

s'Te eicritüração,

Art' 45 - os administradores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que
contraírem em nome da Cooperativa, mas responderão solidariamente pelos preJulzos

resultantes da desfdia e omissão, ou se agirem com culpa ou dolo.

I te - A cooperativa responderá pelos atos a que se referem este Artigo, se os houver
ratificado ou deles logrado proveito,

5 29 - Os que participarem de ato ou operação soclal em que se oculte a natureza da sociedade
podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigaçöes em nome dela contraídas,

sem prejufzos das sanções cabíveis.

5 3e - As normas estabelecldas pelo Conselho de edministração serão baixadas em forma de

RE50LUçöES oü INSTRUçÕES, e constituirão o Reglmento lnterno da Cooperativa.

CAPÍTULO VII

DO CONSELHO FISCAT

Art'46 - A Administração da Coqperativa será fiscalizada, assldua e minucíosamente, por um

Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e J (três) suplentes, eleitos e
empossados anualmente pelq ''Assembléià Geral Ordinária, sendo permitlda a reelelção de

apenas 1./3 ( um terço) de seus membros,

I 1e - Não podem fazer pårte do Conselho, Fiscal, além dos lmpedidos pela Lel, por este
Estatuto e pelo Regimento da Comlssão Eleitoral, os parentes dos membros do Conselho de
Administração até o'segundo grau, em tlnha reta ou colateral, bem como os parentes entre si

até esse grau,

S Zs - Um assoclado não pode exercer cumulativamente cargos nos Conselhos de

Administração e Físcal.

Art. 47 O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e,

extraordinariamente, sempre que necessário, com a part¡c¡pação mínima de 3 (trés) de seus

membros.

$ 1e' Em sua pr¡meira reunião, o Conselho Fiscal escolherá, entre seus membros efetivos, um
Relator, incumbindo-o de redigir o Relatório trimestral de seus trabalhos.

S 2e - As reuniöes serão convocadas pelo Relator, por qualquer de seus membros, ou ainda por
solicitação do conselho de Administração ou da Assembléia Geral,

$ 3 e - Na ausência do Relator, será escothido um substituto para dirigir os trabalhos

(

I
iJ
I
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Para verilicar a autenticldade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 139571/2019-03 na consulta de processos.
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5 ae ' 4t deliberações serão tomadas por malorla simples de votos e constarão em ata, lavrada
em livro próprlo, llda, aprovada e assinada ao flnat dos trabalhos pelos fiscais presentes.

Art' 48 - ocorrendo 3 (três) ou mals vagas no conselho Fiscat a ioín[teå.eråiårailoÊift.r¿ ,
Convocação da Assembtéia Geral pära o devido preenchimentd.,: :.! .l.o 1.. ,.3 3.'

Art' 49 - Ao conselho Fiscal compete exercer fiscalização sobre operações, atividades e
servlços da cooperatíva, relativos ao exercício do ano para o qual foram eleltos, cabendo-lhes,
entre outras, as seguintes atribu¡ções:

I - Averiguar se o conselho de Administração vem se reunindo regularmente.

ll- Averíguar se existem reclamações dos associados quanto aos serviços prestados.

lll - Examinar os Demonstrativos contábeis mensals, dando ênfase:

a) Ao volume de numerário exlstente em caixa, se em níveis normais ou não;
b) Ao volume de numerár¡o existente em Bancos, nbs depósitos á vista e nas aplicações

de liquidez lmediata, certificando-se $e gue seus saldos conferem corn os'extratos
L.0ancanos;

c) Ao volume de valores a receber de ciîentes ,e de associados, lntelrando-se das
inadimplências;

d) Ao volume dos estoques, se em níveis normais ou não, bem como á perlodlcidade dos
inventários e suas normas de étaboração;

e) Ao montante das ,ínversões flxas, verlficando se estão em conformidade com as
decisões do Conselho de AdmÍnistração;

f) Ao volume de valores a pa8ar a Fornecedores, Associados, lnstituições Financelras e
0brigaçöes Fiscais, Sociais e Trabalhistas, inteirando-se das inadimplÊncias;

g) Ao crescimento do volume cjas Receitas operacionais em relação ao crescimento das
Despesas operacionais, intelrando-se sobre o potencial futuro dos resultados.

lv - Examinar os Demonstrativos, contábeis anuais, certlflcando-se de que os mesmo são
resultados dos mensais, emitindo parecer para a Assembréia Geral.

V - Dar 'conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões de suas verificações,
denunciando a este, á Assembléia Geral, ou ás autoridades competehtes, as irregularidades
constantes, e convöcar a Assembléia Geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes, ì

$ fe ' Se necessário, para o cumprimento de suas atribuições, o Conselho Físcal poderá
contratar os serviços de técnicos especializados, cuJos honorários correrão por conta da
Cooperativa.

5 zs'A responsabilidade do conselho Fiscal encerra-se no ato da aprovação das contas do
Exercício pela Assembléia Geral ordináría, salvo quando vlciadas de erro, dolo, fraude ou
simulação, ou tomadas com violação da Lei ou deste Estatuto.

Vl- Convocar a Assembléia Geral;

I
\
!Å
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Para verilicar a autent¡cidade acesso www.jucesc.sc.gov.br
e Informe o número 139571/2019-03 na consulta de processos.
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Art" 50 - As eleições do conselho de Administração ocorrerá ...,idå qir#rc rílii u'dD åoosetho
Fiscal anualmente, ambos pela Assembléla Geral, de forma direla, airruds aåiito'ue tådos os
associados em dia com suas contrlbulções;

5 tinico - Poderá concorrer ás eleições da cooperativa todo associado em dja com suas
obrígações e que tenha integralizado sua cota capital de no mínimo seis meses.

Art' 51 - As eleições deverão acontecer até o día 31- de Março do ano em que presente
estatuto preversua realízação, sendo que da posse da diretoria eleita ocorrerá trinta dias após
a realização das mesmas

Art. 52 - As eleiçöes seräo através de chapas, sendo que cada uma delas deverá apresentar o
numero total de mgmbros exlgidos para compor a díreção.

$ tinico - o Associado que concorrer em uma das chapas estará impedldo de lnscrever-se em
outra para participação no mesmo pleito.

Art' 53 - A regulamentação do processo eleitoral, respeitadas as determinações deste estatuto
será definida em reunião do consetho de Administr.çã0, .onuocada especificamente para este
fím, que terá também a co4petência de definir os membros integrantes oa .omlssgo åteltorrl

S únlco - os membros da comissão eleitoral estarão lmpedidos de integrar qualquer chapa
concorrente ás eleições.

Art' 54 - o conselho de Adminlst¡ação aprovará o edital de Convocação das eleições, que será
assinado pelo Diretor-Presidente, bem como o regulamento que ¿etalrrar¿ o trn.¡ánur"nto
do. processo eleitoral, obedecendo as determlnações contidas neste capitufo do estatuto.

Art' 55 - Qualquer membro da assembléla poderá impugnar nomes das chapas baseando-se
nas disposições legals do estatuto e do regimento interno. Neste caso o nome deverá ser
substituído sem prejuízo da chapa.

Art' 56 - Quando houver carBos vagos nos órgãos de ,administração e conselho Fiscal por
demissão ou exclusão, efetuar-se-á a elelção ¿os substttutos n. prir.iru assembléia geral,
para preenchimento dos cargos e cumprimento do mandato.

CAPÍTULO IX

DAS SOBRAS, PERDAS, FUNDOS E BALANçO CERAL

Art'57 - A apuração dos resultados do exercício social e os levantamentos do Balanço Geral
serão rearizadas no dia 31. (trínta e um) de dezembro de cada ano.

Art' 58 - os resultados serão apurados segundo a natureza das operaçöes ou serviços, peto
confronto das respectivas Receitas com es Despesas dtretas e indiretas. \

{.

1r

Para ver¡fìcar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e lnforme o número 139571/2019-03 na consulta de processos.
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5 te - As despesas administrativas serão rateadas na proporção das operações, sendo os
respectivos montantes computados nas apurações referidas neste Art¡go . 

E

$ 2s - os resultados positivos, apurados por setor de atividade ,tå,Jr¿ås ,i"Ë.ri1ìir¡r',.seräo
dlstrlbufdosdaseguínteforma: 'lå,3:_. I ¡ðÒr

a) Dez por cento (10%) ao Fundo de Reserva;
b) cinco por cento (5%) ao Fundo de Assistência Técnlca, Educacional e Social FATES;c) o restante, se distribuldo, será proporcionatmente ás operações realizadas pelos

associados, ficando a disposição da Assernbléia Geralpara a sua dellberação;

$ 39 - os resultados negativos, apurados setorialmente, serão rateados entre os assoclados, na
proporção das operações de cada'um realizadas com a Cooperativa, ou abatidos das euotas
partes, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri.los.

Art. 59 - o Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas e atender ao desenvolvimento das
atividades, revertendo em seu favor, além do previsto no Artigo anterior:

| - os créditos não reclamados peros associados, decorridos 5 (cinco anos);

ll- Os auxflios e doaçöes sem destinação especffica.

Art. 50 - O Fundo de Assistência Técnic,a, Edúcacional e Social - FATES destlna-se á prestação
de seruiços aos associados e seus famìliar"s¡ que t'enham como fínalidade a melhoria e o
incremento dos serviços e da 'produçã0, podendo ser prestãdos mediante convênios com
entidades especia liza das, of lcials o u part¡cula res.

I tinico - Revqrtern em favor do FATES, além dos percentuais referidos anteriormente, os
resultados eventua¡s de qualquer natureza, resultantes de operações ou atividades nas quaís
os associados não tenham tido partleipação,

Art. 61 - A Assembléia Geral poderá criar outros Fundos, rpermanentes, temporários ou
rotativos, destinando'lhes percentuais e outras receltas, com finalldaUes especiticai,

CAPÍTUTO X

DA DTSSOLUçÃo

Art. 62 - A Cooperativa dissolver-se-á voluntariamente, salvo se o numero mfnimo de Z0
(vinte) associados de dispuser a assegurar a sua continuídade, quando:

l-Venha a alterar sua forma jurfdica;

ll- o seu número de associados se reduzir a menos de 20 (vlnte) pessoas ffsicas, ou seu Capital
socíal Mlnimo se tornar inferiorao estlpulado neste Estatuto, salvo se, em Assembléia 6eral
subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses ele forem restabelecidos;

lll - ocorrer a paralisação de suas atividades por maÍs de 120 (cento e vinte) dias. \

{
)\
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Para verificar a autentlcidads acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 139571/2019-03 na consulta de processos
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5 únlco - Quando a dlssoluçäo da sociedade não for promovida voluntariamente, nas
hipóteses previstas neste Artlgo, a medlda poderá ser tomada judiclalmente, a pedldo de
assoclado. Ð¡l
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M ln lstérlq do .Des_enyo lvl mento Agrårlo
3Éûretarlâ de Aorlcultura Famlller
Þrograma Naclo-nal de Fortaleclmênto da Agrlcultura Famlllar

Extrato de DAP Pessoa Jurídica
Chave do extrato: 1041378854067206

Emltldo em: 0710212022 às 08:52:36

104
/

I
À

Valldade('): 251 11 12023DAP: SDWo89950840001251 1 21 1 043 Versão DAP: 3.2 Emlssão: 2511112021

CNPJ: 08.995.084/0001 -52

Razão Soclal: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

Tlpo Pessoa Jurfdlca: Cooperativa singular da AF

Municipio/UF: Concórdia/SC

Representante Legal: IVAN CARLOS UBERTI

Data Constltulção: 06/1 1/2006

GPF: 025.'135.189-00

lnformaçöes da Pessoa Jurfdlca

lnformaçóes da DAP

Emlssor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA

CNPJ: 83,052. 1 91/0001 -62

Agente Emlssor: MAURI PEIXE

Local de Emlssão: Concórdia/SC

CPF: 220.670.199-53

Gomposiçåo Societárla

Quantldade Partlclpação Relatlva %Categorla(s) de Agrlcultoreo Famlllares
35 97.22Demais agricultores familiares

Quantldade de DAPs Mun

Resultado Compos lçåo Socletárla

(") Esta data de validade da DAP está condicionada a manutençáo do número e estrutura do corpo social,

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por melo do endereço: http://dap.mda.gov.br (http://dap.mda.gov.brl)

QuantldadeMunlclplo/UF
35Concórdia

35 97,22Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA

I 2,78Associados sem DAP

Total dos Assoclados 36 '|-00o/o



.:.
,þ

I

:l

1tj5
/

MINlsTÉRlO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OÍV¡OI
ATIVA DA UNÉO

Nome: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL
GNPJ : 08.995.084/0001 -52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
näo 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 certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgåos e fundos priblicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei n" 8.2'12, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de2t10t2O'14.
Emitida às 19:56:05 do dia 0711212021<hora e data de Brasflia>.
Válida atê 0510612022.
Código de controle da certidäo: 5618.9691.630E.491F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GATXÃ
çAIXA EGõNôMIGA FEÐERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - GRF

lnscdçäo: 08.995.084/0001 -52

Razäo Social: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR D0 SUL
Endereço: RUA GETULIO VARGAS 59 INTERIOR / TRES DE 0UTUBRO INT / CONCORDIA / SC / 89700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atdbuiçäo que lhe confere o Arl. 7, da Lei 8.036, de 1l de maÍo de 1990,

certifica que, nesta data, a empresa acima idenlificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de

Garanlia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Ceilificado näo servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a conùibuições
e/ou encargos devidos, deconentes das ohrigaçöes com o FGTS.

Va li d a d e : 26 I 0 I l20ZZ a 241 02f2022
Cerlificadu Númem, 2022012604362824482553

lnformaçäo obtlda em gSlDZnï??l9: 09:56

A ulilização deste CertifÌædo para os fins prevístos em Leiestå condicionada à vedficação de autenticidade no

site da Caixa. www.caha.gov.br
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PODER .]UDICTÁRTO
JUSTTÇA DO TRABALHO

CERTID.ËO NEGATIVA DE OÉSTTOS TRABAI,HISTAS

Nome: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: 08 . 995 . 084 / O00t-SZ
Certidão no: 4858856 /2022
Expedição: 09/02/zozz, às 08: L5:32
Validadez 07/08/2022 - 180 (cento e oÍtenta) dÍas, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que COOPERATM AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL (MATRIZ E

Frr,rArS), inscrito(a) no CNP.J sob o no 08.995.084/OOOL-52, Nã,o coNSTA
do Banco Nacíonal de Devedores Trabalhístas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n" 1-2.440, de 7 de julho de 2011-, e
na Resolução Administrativa no 1-470/201-1- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterÍores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condíciona-se à verificaçäo de sua
autentícidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitÍda gratuitamente.

TNFORMÀçã,O rUpOnrAlrrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ídentificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fírmados perante o MÍnístério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(
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Dt'rvidas e sugesLöes: cndE@tsE. jus.br
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 484912022

Contribuinte

rmc/Razão: ¿l6dt34 - COOPERATM AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

08.995-08,1/0001-52

Endersço: RUA GETULIO VARGAS - TRES DE OUTUBRO, 59

Complem€nto:

Bairro: INTERIOR

Cidade: Concórdia

Finalidade

CEP: 89.715€99
Estado: Santa Catarina

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou
não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a
neríodos compreendidos nesta CERTIDAO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço
eletrônico do município de Concórdia: www.concord¡a.sc.gov.br, ou no setor tributárío da Prefeitura
Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 90 dias a partir da data de emissão

Concórdia (SC), 07 de fevereiro de2022

L
(

07t02J2022

!
Validade: 90 dias a partir da data de emissão.

K
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

/

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Ressalvando o dlrelto da Fazenda Estadual de lnscrever e cobrar as dlvldas que vlerem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendênclas em nome do contrlbulnte aclma ldentlflcado, relatlvas aos trlbutos,
dívlda atlva e demals débitos administrados pela Secretarla de Estado da Fazenda.

Nome (razão soclal):

CNPJ/CPF:

Dlsposltlvo Legal:

Número da certldão:
Data de emlssão:
Valldade (Lel nr 3938/66, Art, 158,
modlflcado pelo artlgo 18 da Lel n

1s.s10/11,1:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAT SABOR DO SUL

08.99s.084/0001-52

[e¡ ne 3938/66, Art, 154
220140016788410
0t1021202222tt4t04

0210412022

A autentlcldade desta certldão deverá ser conflrmada
http://www,sef.sc.gov.br

na páglna da Secretar¡a de Estado da Fazenda na lnternet, no endereço:

Este documento fol asslnado dlgltalmente
I mpresso em: 01 102/2022 22t14:tl
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/Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADo Do pARANA
CNPJ 76-205-66ý0A07 -O 1

Av^ Macali, 255- Cx. Postal 24 - Fone/Føx (46) 3525-A1OO - CEP A5.615-OOO - MARMELEIRO - PR

Prefeitura M Marmeleiro

ida no centro - CX Postal - CEP 85.615-000

(
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| 'TDENTTFTCAçÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO FORMAL

l. Nome Proponente:
Coooerativa Aoroindustrial Sabor do Sul

2. CNPJ:
08.995.084/0001-52

3. Enderego:
Rua Getúlio Varqas, na 59, Três de Outubro

4. Munlclpo/UF:
Concórdia/SC

6. CEP:

89,715-899

6. NO DAP:
sDW089950840001 1 7061 6041 2

7. Fone:
(49) 3442-8835

8. E-mall:
Concórdia/SG

9. Banco:
SICOOB CREDIAUC

10. Agêncla:
3067

ll. No Gonta Gorrente
1 1295-0

13. No Associados Lel n" 11.326/2006:
36

14. No Assoclados com DAP Físlca:
35

15. Nome Representante Legal:
lvan Carlos Uberti

I6. GPF:
025.1 35.1 89-00

17. Fone:
(49) 3442-8835

18. Endereço:
Linha Guarani. s/n. lnterior

19. Munlcípio/SG:
Concórdia/SC

20. Emall:
qfruto@hotmail.com

II . FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do agricultor famlllar
André Lusa Lodi

2. CPF:
069.547.619-07

3. DAP
sDW006954761 9071 1 061 40301

4. Banco:
SICOOB CREDIAUC

5. Agêncla:
3067

6. No Conta Corrente
I 1295-0

1. Nome do agrlcultor famlllar
Edemir Lodi

2. GPF:
469.220.839-20

3. DAP
sDW0469220839201 I 1 1 1 50243

4. Banco:
SICOOB CREDIAUC

6. Agêncla:
3067

6, No Gonta Gorrente
11295-0

ilr- TDENTIFTCAçÃO DA ENTTDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

2. CNPJ
76.205.665/0001-1

3. Munlcfplo
Paraná
5. DDD / Fone
(46) 3525-8107

6. Nome do Representante Legal
Paulo Jair Pilati

7. CPF

tv - RELAçÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

2. Produto 3. Unldade 4. Quantldade 5. Preço 6. Valor Total
l. ldentificagão do
Agrlcultor Famlliar

André Lusa Lodi

Item 53 - Polpa natural de frutas:
congelada, nåo fermentada, nåo

concentrada, processada de
acordo com as normas com

Registro no MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e

Abastecimento), Sabores
diversos. Entregar em

embalagem de 5009 a 10009.

KG 2.000 R$ 19,55 R$ 39.100,00

"l
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Edemir Lodi

Item 53 - Polpa natural de frutas:
congelada, näo fermentada, nåo

concentrada, processada de
acordo com as normas com

Registro no MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e

Abastecimento). Sabores
diversos. Entregar em

embalagem de 5009 a 10009.

KG 250 R$ 19,55 R$ 4.887,50

TOTAL DO PROJETO R$ 43.987,50

OBS.: *Preço publicado no Edital ne 007/2022 (o mesmo que consta chamada pública)

v. ToTAL|ZAçÃO POR PRODUTO

l. Produto 2. Unldade 3. Quantldade
4. Preço/
Unldade

õ. Valor total por
oroduto

Item 53 - Polpa natural de frutas: congelada, nåo
fermentada, nåo concentrada, processada de acordo com as

normas com Registro no MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento). Sabores diversos. Entregar em

embalagem de 5009 a 10009

kg 2250 R$ 19,55 R$ 43.987,50

TOTAL DO PROJETO R$ 43.987,50

Local e Data: Aeslnatura do Representante Grupo Formal: Fone/E-mall:

Marmeleiro/PR,21 de
fevereiro de 2022 (49) 3442-8835

Declaro estar de acordo com as condlçöes estabelecldas neste proJeto e que as lnformaçöes aclma conferem com as
condlções de forneclmentos.

(
j
(

2l
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ESTADO DO
GNPJ 7 6.205.665/000 1 4 I

Av- Macali, 255 - Çx. Postal 24 - FonelFax (46) ss2ïa100 - cEp Es.6|s-ooo - MARMELaR? - pR

DECLARAçNO OE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 40, Vll da lei no 10.52e12002 a Cooperativa

Agroindustrial Sabor do Sul, CNPJ no 08.995.08410001-52, sediada na Rua Getrjlio Vargas, no Sg, Linha
Três de Outubro, lnterior, Concórdia, C E P.897OO-OO, cumpre plenamente os requisitos de habitaçäo
para o CHAMAMENTO PIJBLICO No OO112O22, da Prefeitura Municipalde Marmeleiro/pR.

Marmeleiro/PR, 21 de fevereiro de2022

Prefeitura Munici Ide Marmeleiro

fuú-, á/*rØ/",,Y

v

IVAN CARLOS UBERTI
Presidente

RG: 3.815.456
CPF: 025.135.189-00

(

I
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ESTADO DO PARANA
GNPJ 76.205.66il000141

Av. Macali, 255 - Çx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-.8100 - CEP 85.615-000 - MARMELETRO - PR

DECLARAÇÃO OE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE PELO LIMITE DE VENDA

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de representante da Cooperativa

Agroindustrial Sabor do Sul, CNPJ no 08.995.084/0001-52, nos responsabilizamos pelo controle de

atendimento do limite individualde venda de seus cooperados/associados na entrega dos alimentos para

a merenda escolar objeto do Edital de Chamamento Público 00112022.

Marmeleiro/PR, 21 de fevereíro de2022

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ü,u*,â.rhø/
IVAN CARLOS UBERTI

Presidente
RG:3.815.456

CPF: 025.135.189-00

t
p

t-
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Prefeitura Munici lde Marmeleiro
ESTADODO

cN PJ 7 6.205.665/000 I 41
Av- Macali, 255 - c;x. Postal 24 - FonelFax (46) 3525-8100 - cEP 85.6i5-000 - MARMELE//R? - pR

DEcLARAçÄo oe cÊNenos nllrr¡erurfclos

Cooperativa Agroindustrial Sabor do Sul,
CNPJ: 08.995.084/0001 -52,
Rua Getúlio Vargas, no59, Linha Três de Outubro, lnterior, Concórdia/SC,
Telefone (49) 3442-8835

Declaro para os devidos fins, que o objeto do Editalde Chamamento Público 00112022, gêneros

alimentícios a serem entregues, são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de

venda.

Marmeleiro/PR, 21 de fevereiro de2022

IVAN UBERTI
Presidente

RG: 3.815.456
CPF: 025.135.189-00

(
\

P

I



1rs
/

Prefeitura Munici al de Marmeleiro
ESTÁDODO

cN PJ 7 6.205.665/0001 41
Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - FonelFax (46) 3525-8100 - CEP 85.615400 - MARMELEIRO - PR

MoDELo DE DEcLARAç.Ão ur.lmrc,lo.l

Á, Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa COOPERATM AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL, CNPJ/CPF n" 08.995.084/0001-52, com

sede na Rua Getúlio Vargas, no59, Linha Três de Outubro, Interior, Concórdia/SC, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, 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 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo

documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou conüatar com a Administração Pública.

3) Decla¡amos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação relativo ao Edital de Chamamento

Pf¡blico 001/2022.

4) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio ou pessoa flsica exerce cargo ou função pública impeditiva de

relacionamento comercial com a Administração Pública,

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação fr¡tura referente e este Chamamento Público, bem como

em caso de eventual contratação, concordo que o Conhato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail (opcional): qfruto@hotmail.com

Telefone: (49) 3442-8835

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 fomecidos,

Marmeleiro/PR, 2l de fevereiro de 2022.

úrb,
IVAN CARLOS UBERTI

Presidente
RG:3.815.456

CPF: 025.135.189-00 (

t
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PEGUÁRIA E ABASTECIMENTO I
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/SC

GERTIFIGADoDEREGISTRoDEESTABELEGIMENTo

Gertlflco que está devldamente reglstrado neste Mlnlstérlo sob o No.: SG 000651€

0001312912017De Solicitaçäo Eletrônica No.

226165Número do registro anterior:

PJ

NoRuø.

taM

CEP

1810512017POLPA DE FRUTA
BEBIDAS EM GERAL

1810512017SUCO OU SUMOgEBIDÃNÃO FERMENTADA
ruÃo-¡t-coóllc¡BEBIDAS EM GERAL

30t0412018AçAlgEBIDA-NÄO FERMENTADA
ruÃo-¡lcoóutc¡PADRONIZADORBEBIDAS EM GERAL

3010412018POLPA DE FRUTA
PADRONIZADORBEBIDAS EM GERAL

30t0412018SUCO OU SUMODA
PADRONIZADORBEBIDAS EM GERAL

1810512017POLPA DE FRUTA

-PRODUTOR 

OU
FABRICANTEBEBIDAS EM GERAL

1810512017SUCO OU SUMOOU
FABRIBEBIDAS EM GERAL

VALIDO ATÉ: 2810112024
Concedidoem: 2810112014

Renovado em:

Florianópolis-SO, 21 de Janeiro de 2021

\

t

t
cÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 2QC6-NFO8-HVOO-R6FM

Páglna I de1
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Prefeitura Munìcipal de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPTGPF):

Endereço:

Número da Casø:

Baíno:

Cidade:

CEP:

70688 Data do Pedldo: 1410212022

IGNES FONTANA SAGGIN

706888779-1 5 Tìpo de Pessoø: F1

Marmelelro

8561 5-000

Estado: Franá-l

Assunto:

, Prøz,o de Entrega:

Nome do Requerente: IGNES FONTANA SAGGI

\
\

ENTREGA DE ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO NO
Llco No 00'l/2022



https://servlcos.recelta.lazenda.gov.br/servlcos/cp1/consultasltuac..

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 706.888.779-15

Nome: IGNES FONTANA SAGGIN

Data de Nascimento: 02/07/1959

Situaçäo Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: l6:29:48 do dia 0910212022 (hora e data de Brasília),
Código de controle do comprovante: 0C21.7E12.D071.43E9

tr

Este documento não substitui o "Comprovante dg Inscriç ,

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 1310212015,)

\

w
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB¡TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA¡S E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: IGNES FONTANA SAGG¡N
GPF: 706.888.779-15

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

Esta certidäo se refere à situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2r10p014.
Emitida às 08:15:00 do dia 1110212022 <hora e data de Brasília>.
Vállda atê 1OlO8l2O22.
Código de controle da certidão: FAIB.CFA3.^44C.5D48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(_

I
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J]Ol]tr}ì JUD]:C]-ÁRIO
JI]|JTTCA TJO TRÀB.\I,HO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABATHISTAS

NomE: ÏGNES FONTANA SAGGTN

CPF: 706.888.77 9-15
Certidão no: 5118763/2022
Expediçäo: LL/ 02/2022, às 0B : 13202
Validade z L0/08/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que IGNES FONTA¡IA SAGGIN, inscrito(a) no CPF sob o no
705.888.179-L5, NÃo coNsTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabal-histas .

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consol-idação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns,o L2.440/20II e
13.467/2017, e no Ato 0L/2022 da CG,JT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

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

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execuçäo de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliaçäo Prévia ou demais títulos que, por
disposição Iegal, contiver força executiva.

I
\
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Mlnletérlo do Deeenvolvlrnento Agrårlo
Secretarla de Aorlcüllura Ftmlllar
Programa Naclo-nal de Fortðleclmento da Agrlcultura Famlller

Declaração de Aptidão ao Pronaf
Extrato de DAP

Gerals

Tltular(es)
\¡ome: IGNES FONTANA SAGGIN

IPF: 706.888.779-1 5

Chave do extrato: 1 0545778228441'l
Emltldo em: 0910212022 à8 í6t21t24

ROMEU SAGGIN

PFt 212.112.729-15

Categorla Condlção o posse de uso da terra

agrlcultores famlliares

Emlssor da DAP

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO BELTRÄO

do Responsável: ANDERSON MARCELO POSSAMAI

CNPJ: 77.814.978/0001 -1 1

CPF: 01 6.907.029-82

A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço

http://dap, mda. gov. br

Versão DAP: 1.9.3

Valldado: 2110112024

DAP Vállda: Slm

Enquadramento: V

Munlcfplo/UF: Francisco Beltrão/PR

sDW07068887791 521 01 220935

Versão: Sim

21t01t2022

DAP Não

I of I 091021202216:21
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ã¿ cï,{armelølro
Estalo do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Posnl 24 - Fone/Fø (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

ANEXO II

PROJETO DE VENDA _ FORNECEDORES INDTYIDUAIS

DA AGRTCULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDADE
ESCOLARiPNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
N.001/2022

r - IDENTFICAçÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDORINDIVIDUAL
1. Nome do Proponente: IGNES FONTANA SAGGIN 2. CPF:706.888.779-15
3. Endereço: LINHA SÃO BRAZ 4. Município/uF: FRANCISCO

BELTRAO/PR
5. CEP:85612-000

6. No daDAP
8877915210122093s

7. DDD/Fone:
ø6\999298849 (Whats)

8. E-mail

9. Banco: ITAU 10. N" da agência: 1437 11. N'da Conta Corrente: 667684

II - Relação dos Produtos

de

Produto Unidade Quantidade Unit¿rio Total

Cronograma
de Entrega
dos produtos

MASCAVO KG 100 12,33 1.233,00 vÍES: a partir
)312022

BOLACHACASEIRA (G t50 22,89 r4.878,50 vIES: a partir
\312022

CUCACASEIRA KG 554 15,4 r 3.537, t4 t4ES: a partir
ßn022

MACARRÃO. CASEIRO TIPO ESPAGUETE KG t00 I5,39 7.695,00 vlES: a partir
,3t2022

MELADO DE CANA KG 150 13,(r9 2.053,50 vfES: a pafir
)312022

PAO DE LErTE (50 GRAMAS) ç(J ]70 t5,14 5.(r01,80 VÍES: a partir
)3t2022

Iotal ,9.998,94

OBS: *Preço publicado no Edital
n"00712022

rrr - TDENTIFTCAÇAO DA ENTTDADE E)(ECLJ-IORA DO PNAE/FNDE/ì4EC

Nome: PREFEITURA MUMCIPAL CNPJ: 76.205.665/000141 o:MARMELEIRO
N" 225 - CENTRO Fone: 46-35258100

Nome de PILATTIJ CPF: 524.704.239-53
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fomecimento.
MARMELEIRO, 14
de fevereiro de2022 Ì(m'hffih-r

Fornecedor individual
$^ ¡ CPF: 706888779-15

Ç

\
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ttt
@raÊtnra C$fu n iaøøl da CL,{armelaro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/000L01
Av. Macali, 255 - Caixu Posnl 24 - Fone/Fø (46) 3525-l I22 - CFÌ 85.615-000

ANEXO III

MODELO DD DECLARAÇÃO UNrprCAnA

Á Comisseo Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa fisica IGNES FONTANA
SAGGIN, CMJ/CPF no706.888.779-15, com sede na COMUNIDADE SÃO
BRAZ - FRANCISCO BELTRÃO/PR, através de seu representante legal
infra-assinado, que:

t) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o

8.666193, acrescido pela Lei n." 9.854/99, que não empregamos menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores
na condição de aprendrz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no
mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
s) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
+) Declaramos que até a presente data ineústem fatos impeditivos para sua
habiliação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

s) Declaramos para os devidos fins que I\-ENHIIM sócio ou pessoa fisica
exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a
Administração Pública.
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação
futura referente e este Chamarhento Público, bem como em caso de eventual
contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado p¿ra o seguinte
ordereço:

E-mail (opcional): iqnesfontanasagqin(Ðqmail.com
Telefone: (46)999298849 whats

?) 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 anteríormente fornecidos.

MARMELEIRO, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
Local e Data

125I

( qcnf I /G,n [i rnn. ) co qq,-
KÿNES FONTANA SAGGIN V \

Assinatura do Responsável (lttrome

Legível/Cargo) Jl
LI
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Erahnrc Clvfunicioal do ol,(mmalaro
Estdo do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fø (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

ANEXO tr

PROJETO DE VENDA _ FORNECEDORES INDTYIDUAIS

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAPROJETO DE VENDADE
ESCOLARiPNAE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDTTAL/CHAMADA PÚBLICA
N.001/2022

r -TDENTTF',ICAçAO DO FORNECEDOR

INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente: IGNES FONTANA SAGGIN 2. CPF:706.888.779-15
3. Endereço: LINHA SAO BRAZ 4. Município/UF : FRANCISCO

BELTRAOiPR
5. CEP:85612-000

6. No da DAP Física:
sDw07068 8 87 7 9 I 5270 122093 5

7. DDDÆone:
(46\999298849 (Whats)

8. E-mail

9. Banco: ITAU 10. N'da agência:1437 11. N" da Conta Corrente:667684

II - Relação dos Produtos

Produto Unidade Quantidade Unitario Total

Cronograma
de EnÍega
dos produtos

ACUCARMASCAVO KG r00 12.33 1.233,00 t¿fES: a partir
)312022

BOLAC}TA CASEIRA (G t50 22,89 ¡4.878,50 tdES: a partir
,y2022

OUCACASEIRA KG t54 r5y'l 3.537,14 t{ES: a partir
)312022

CASEIRO TIPO ESPAGT'ETE KG t00 r5,39 7.695,00 MES: a partir
)3t2022

MELADODECANA KG 150 13,69 ¿.053,50 vfES: a parti¡
,312022

PAO DE LErTE (50 GRAMAS) (G 170 15,14 5.(r01,80 vfES: a partir
)312022

Iot¡l ¡9.99884

OBS: *Preço publicado no Edital
no00l/2022

r[r- TDENTTFTCAÇÃO DA ENTTDADE E)GCUTORA DO PNAEÆNDE/I4EC

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL CMJ: 76.205.665/0001-01 Município: MARMELEIRO
Endereço: AVENIDAMACALI, No 225 - CENTRO Fone: 46-35258 100
Nome de Representante Legal: PAULO JAIR PILATTI CPF: 524.704.239-53
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as
condições de fomecimento.
MARMELEIRO, 14

de fevereiro de2022 :(m'hffiiwb.rt-
Fornecedor individual

¡ CPF: 706888779-15

)

Ç
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@rafrinra Clv{umaøal dø Cl'{armaloiro

Estdo do Pa¡and CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fæ (46) 3525-1 122 - CEP 85.615-000

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GÊNEROS ALTMEXTÍCTOS - FORNECEDOR
INDIVIDUAL

IGNES FONTANA SAGGIN
CPF:70688877915
ENDEREÇO LINHA S^îO BRAZ
_FRANCISCO BELTRÃO- PR
TELE F ONE : 4 6-999 2 9 I I 49

Declaro para os devidos fins objeto do Edital de Chamamento Público 00112022 de
que os gêneros alimentícios a serem entegues são oriundos de produção própria relacionada no
projeto de venda.

MARMELEIRO, 14 DE FEVEREIRODE2OZZ
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNTFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ou pessoa fisica IGNES FONTANA
SAGGIN, CNPJ/CPF n"706.888.779-15, com sede na COMUNIDADE SÃO
BRAZ - FRANCISCO BELTRÃ.O/PR, através de seu representante legal
infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.o
8.666193, acrescido pela Lei n." 9.854199, que não empregamos menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores
na condição de aprendrz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no
mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
3) Declaramos, sob as penas da Lei, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação relativo ao Edital de Chamamento Público 00112022.
4) Declaramos que até a presente data inexistem fæos impeditivos para sua
habrlitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

5) Declaramos para os devidos fins que IYENHIIM sócio ou pessoa fisica
exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a
Administração Pública.
e) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação
futura referente e este Chamarhento Público, bem como em caso de eventual
contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte
endereço:

E-mail (opcional): iqnesfontanasaqqin@qm ail.com
Telefone : (46)999298849 whats

I 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.

MARMELEIRO, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
Local e Data
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SIgTEMA
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Nome Fantasiä:

Racão Sìocial:

CPF/CNPJ:

Munlt;ipio:

l-ogradouro:

Rairr<;¡:

CEP:

IGNËS FON,TANA SAGGIN

706.888.779-15

FRANCISCO BELTRAO

L.INHA SAO BRAZ

IN'THRIOR

85601000 Número SiN

Atlvlclades;

Principal: 1366 Fabricação cJe açúcar tle cana refinado c.N.A.E. 1o7z4o1

Responsável Técnico:

Local e Data: Francisco Beltrão, 20l1ZlZO21

Validade: Z0tO2tZO22

frt+zt"t 5

Au

ObbewaçOes:

ËMlì:lDO F,ËLO FUNCIONÁRlO Bruna Freit¿rs flie¿us
Estel docttmonto doverá permanecer exposto em local visfvel no estabelecimento empresarial

,1^q î!9!!]9R FAM I L IAR, 
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