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Prefeitura Municipøl de Marmeleiro

\'úmcro do Prorocolo:

Nonrc:

cNPJ(CPF):

Endereço:

Núntero du Coso:

Buirro:

71752
JAIME ANTUNES DOS SANTOS

Dato do Peditlo: 2510712022

Tipo tle Pessoa: ¡J

Cidade: iMarmeleiro

CEp: I,esors-ooo]

Estado: lParaná

Assunto: Entrega de Envelopes para Participação na Concorrência

,Pública no 00412022

Prozo de Entrega: i I

Nome do Requerenfu: lJaime 
Antunes dos Santos 
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOME ETPRÊSARAL

JAITE AIITUNES fþS SAltT(\S

TlTt LO DO ESTABE ECU/TENTO (NOME D€ FA¡{rASA)
PANEBRIL

PORIE
ME

coorco E D€scRrçâo DAATMoADE ECONOMTCA pRtNCtPAL

25.934{Xl - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

cóorco E DESCRTçÃo DAs ATTVTDADES ECONÖMTCAS SECUNDARTAS

47.59€-99 - Gomércio nrejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

LOGRADOURO

AV HACALI
NUMERO

2
COMPLEMENTO

CEP

85.61${t00
AAfRRO/DfSTRfTO

CENTRO
MUNfCfPfo

MARMELEIRO

ENDEREçO TELEFONE

(46) 3525-3235

S¡IUAçAO CADASTRAL

AflVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

't2lo6t201s

DATA DA S'TUAçAO ESPECJAL

NUMERO D€ rrSCÈç¡O
3:¡910.428m{¿¡
MATR¡Z

corpRovANTE DE |NSCRçÃO E DE SmJAçÃO
CADASTRAL

OATA DE AÂFRTURi{

12Jút'¿O19

21$5 - Empresário (lndividual)
DA NATUREZAE
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2!071â2209:!5 about:blank

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

Emitido no dia 2210712022 às 09:05:27 (data e hora de Brasília).
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Gontribuinte

tr
' EsrADo pane¡¡Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR

SEcRETARTA MuNrcrpAL DE ADurNtsrnaçÃo E FINANçAs
G.N.P.J : 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO ¡¡CCATIVA DE DÉBffOS 1206712022

Nome/Razão: 78140 - JAIME ANTUNES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 33.910.42810001-20

Endereço: Avenida Maeali,2
Complemento:

Baino: CENTRO Cidade: Marmeleiro - PR

Finalidade

S|TUAçÃO FISCAL

DATA DE EMISSÃO DATA DE VAIIDADE

28/,0612022 zg/æEærÈ

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas,
deresponsabilidadedocontribuinteabaixoidentificadoCERTlFlCOque,emnomedeJAIME
ANTUNES DOS SANTOS até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos
municipais.

Marmeleiro - PR, 28 dejunho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DrvrsÃo DE CADASTRO E TRTBUTAçÃO

(

â1961ñ2.O7:33:29IPM S¡stemas Ltda
Atñndâ-NAt - WGT ÿ2013.01

ld€rnitl* ÿ¡GT211

/



8lrEstado do Paraná
Secrétäria de Estado da FaZéñOa

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027083456-61

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 33.910.42810001-20
Nome: JAIME ANTUNES DOS SANTOS

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

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

Válida até2511012022 - Fomecimento Gratuito

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada via lnternet
www. fazen da. o r. oov. br

Pég¡na 1 de 1

Enûrlo vþ lnte,',e, htúiz (27t6rt215;O1:f4
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n¡¡nrsrÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA OE OÉE¡TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OíV¡OI
ATTVA O¡ Ul.¡ÉO

Nome: JAIME ANTUNES DOS SANTOS
CNPJ : 33.91 0.42810001 -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 Dfvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10t2014.
Emitida às 13:30:38 do dia 0710'112020 <hora e data de Brasllia>.
Válida até0510712020.
Código de controle da certidäo: 0EC6.4094.EC80.324C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos ptiblicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alf neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.
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22lO7l2O22O7:55 Consulta Regularidade do Empregador

8E

\ioltar lmprimir

C,^IxA
cAtxA ecoxôulce FEDERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 33.910.4281wot-2o
Razão Soc¡al:¡All.lE At{TU]{Es Dos sANros
Endereço: Av ¡4AcAu 2 / cENTRo / tlAR¡tELEIRo / PR / 8561Hm

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÊre o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, n€sta 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 pro\ra contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Va lidade : 20 | 07 / 2022 a tAlAU2O22

Ce rtif ica çã o il ú mer oz 2O22O7 àOOZL3 4233 L67 5 67

Informação obtida em 22/07/2022 O7:55:25

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

(

l)

/
1t1https://consulta+rf.caixa.gov.br/consultaøf/pages/consultaEmprcgadorjsf

14/',I/
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PODtrR JUDiCIARIC
li:îTT:-L rC TereåLP-O

csnrroÃo NEGATT\rA DE oÉ¡erros rRABAr,HrsrAS

Nome: JAIME ANTUNES DOS SAIiITOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33- 9L0.428/ 0001-20
Certidão n" : 20L18II4/2022
Expedição: 27 /06/2022, às 15:i-4:59
Validade: 24/L2/2022 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que JÀItlE åNTIIIÛES DOS SANTOS (¡íATRIZ E FILIAIS) 'inscrito(a) no CNPJ sob o no 33.910.428/OOOL-2O, nÃo coNST.â, como
inadimpJ-ente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/20LL e

l-3.467/2OL7, e no Ato 0I/2O22 da CGJT, de 2I 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 cert.idão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida qratuitamente.

TNFORMAçAO rtdPORTÀ¡¡lrE
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 trabal-histas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários., a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-eii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, Por
disposição legal, contiver força executiva.

(
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERTTDÃO DE D|STR|BUTçÃO - FrNS GERATS - CíVEIS - ESpECf FICA - NEGATTVA

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

JAIME ANTUNES DOS SANTOS

CN PJ : 33.9 I 0 .4281 0001 -20

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ord¡nariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado fìgura como Auto(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra bâse de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A cerlidão em nome de pessoa jurídica considera os prooessos referentes å matriz e ås filiais.
Considera-se NEGATIVA a cerlidão que aponla somenle homônimos não qualificados, nos termos do art. 8o, $2o da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente celidão menciona somente o registro de distribuiçþo, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde fc'¡ disfibuído e sol¡citar un¡a CERïDÃO DE OBJETO E PË.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁR|O INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

MARMELE|RO, 12 de Julttpde2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
Distribuidor
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CNPJ 33.91 0 .428t0æ1 -20
t.E.90460147{4

Av. Macali, 2, Centro- Fone/Fax (46) 352ý3235 - CEP 85.61ilnO - ft ,ARMELEIRO

aluminiosoanebril@hotmail.com

EDITAL DE CONCORRÊXCT¡. PÚBLICA N" OO4NO22

PROCESSO ADMII\ISTRATTVO N' 089 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Berrrcåo I¡düsEiJ co¡ 2-1115,65d, csù-rt¡re prêmoldada,
paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem rcboco, pbo rifio, scr fore, t sour¡s metálicas,
cobertura cimento amianto; embasamento concretq cdificrdo sobc o iré,ud corst¡ù¡do pd¡ CET{CARA
N'05-B-l Remanescente, localizada no Lotcamento Fcd+ cor ¡ irce tal ib¿.769fid, GoE os limites e

confrontações constantes na Metrícul¡ n'571 do R.€gito dc L.iücir dc¡tr Co¡¡rce dc Mrrnchiro, PR,
para instalação de indústrie que se enqú¡dre nes dispc¡¡ÉÉ þrfu, cr ædino r ki Municipal no

2.799 de 09 de maio de2022, mediante pagamento dc drglcl p.to Fi.do dc 15 (cbr¡) uc.

ANEXO Itr

MODELO DE DECT,ARAçÃO UXnrCmr

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa Jaime Antunæ dos Santo6, CNPJ d 33-910-42&{ml-20, com sede na Av.
Macali, no 2, Cenho, atraves de seu representante tegat infræassiøo, ç.e

l) Declaramos, p¿¡ra os fins do dispæto no inciso V do art 27 þ,I.et n-" t-66óD3. æ€sclto pela Lei n.o

9.854199, que não empregamos merxlres d€ lt (dÉzoi¡o) æ em tr&Ib mrm, perig@ ar insalubre s rxão

empreg¿rmos menofes de 16 (de'"sseis) am. Ressatva ainda qræ r--o erfÊgrE Errr€s m cmdição de
aprendiz (a partir de 14 anol deverá infumatal simação m mûxr dæmo!
2) Declaramoq sob as peoâs da lei" que a €mpresa r*r fti ffi inllfrq pa licir oü ffir com a
Adminisnação Pública-
3) Declaramos prira os devidos fins ds direito, m çnli* è mopæ ds pooednemæ licitatórios,
instaurados por este Mrmicípio, qræ o(a) rcsponsåvel legat da €npr€se é o(a) Sr- Jaiæ Anç dæ Santos,
Portado(a) doRG sobno 6.461.39ffi e CPFo t4t-694-969{t cuþ finçädcrgo éAfufuHrah
(sócio administradorþrocurador/diretor/etc.), respors¡'vg peh rscr¡¡¡ do Caffi-
4) Declaramos para os devidos fins que NENHITM sæio desra enp€sa erenoe cago ou ñ¡nçâo prblica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública-
5) Declaramos de que a empresa não confratará empregados com incompæ'bilidde orm as a¡tsidades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção otr de assessoramento até o ærceiro gaü, m fama da Srúmula
Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referenæ e €sûe processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encminhdo pæa o
seguinte endereço:

E-mail: aluminiospanebr¡l@hotmail.com
Telefone: (40352S3235

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizil pedido de alterafio jrmto ao
Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados mteriqmenæ
fomecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor Jaime Antunes dos Santos portado(a) do CPF/MF sob n"

848.694.969-68,para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente a
Concorrência Pública n.'004/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações
contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Confrato.

JAIME ANTUNES DOS SANTOS". 88

trar.r 
t o. ¡t2 Brmo I -20-I

Marmeleiro, 15 deJulho de2022.

A rr',.t ,f A JCt ,ç jøo
f 'Jaime 

Antunes dos SaãloýAdministrador

JAIIIE A}.¡TUNES
DOS SAI.¡TOS
,u,ncfltz-caÍflf)

cæGll!'@-nR5.EO-PR

(

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó154m
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.gov.br -Telefone: (46) 3525-8107 / 8105 l.ã
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JAIME ANTUNES DOS SANTOS
CNPJ 33.91 0 .4281ffiO1 -20

t.E.90460147-04

Av. Macali, 2, Centro- Fone/Fax (46) 3525-3235 - CEP 85.615-000 - MARMELEIRO

a lum in iospanebril@ hotmail.com

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N" OO4/2022

PROCESSO ADMII{ISTRATTVO N' 089 12022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com 2.015065m2,
estrutura prêmoldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso
misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; embasamento
concreto, edificado sobe o imével constituído pela CHÁCARA No 05-81
Remanescenter localizada no Loteamento Ferla, com a área total de 2.769r88m2, com os
limites e confrontações constantes na Matrícula n' 571 do Registro de Imóveis desta
Comarca de Marmeleiro, PR, para instalação de indústria que se enquadre nas
disposições legais, em atendimento a Lei Municipal no 2.799 de 09 de maio de 2022,
mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

A¡IEXO TV

DECLARAçÃO DE CONmCTMENTO DO EDTTAL

Declaramos para 6 devi<ios fins de dfueito, m çnlftlade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Corrcr¡€ncia Pr¡blica, tipo mlba lance, que tomamos conhecimento de
todas as informaçoes e cmdições esakidas m Edital n" tMl2AZ caso dechamos adjudicatrários do
objeto liciado.

Por ser expressão da vendade, firmamos a presente.

l- -1
33.910.42610001-20

JAIME A-fTIJNES
DOS SAT.JTOS
fl,ncâJ.2 CfrfiRo

cæõttüü-nRrE.Ef,o-FRLJ
f' e, a -f,r.*

Jaime Antunes dos Santos

Jaime Antunes dos Santos
3 3.910.428/000r-20
Av.Macali, n"2 - Centro

Marmelerio, l5 de Julho de2022.

(

I
CNPJ
AvenidaMacali, no 255, Centro-Cx. Postal 24-CEP85.ó15{m
E-mail: licitacao@mamteleiro.or.eov.br / licitåcaoO2? marme leiro.or.eov.br- Teleføre: (4ó) 3525{107 / 8105

'-l
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JAIME ANTUNES DOS SANTOS
cNPJ 33. 91 0 .4281 OO01 -20

t.E.90460147-04

Av. Macali, 2, Centro- Fone/Fax (46) 3525-3235 - CEP 85.615-000 - MARMELEIRO

aluminiospanebril@hotmail.com

EDITAL DE coNconnÊNcr¡. púnr,rc¡, N' 004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO IÝ 089 /2022
TIFO: MAIOROFERTA

OBJETO Concessão de uso de bem público de imóvel Bsrr¡cão Industrial com 2.015r65m2,
estrutura pré-moldada, paredes de slvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso
misto, sem forro, tesouras metálicas, cobertura cimento amianto; embasamento
concreto, edificado sobe o imóvel constituído pela CHÁCARA No 05-B-l
Remanescente, localizada no Loteamento Ferla, com a área total de 2.769rE8m2, com os

limites e confrontações constantes na Matrícula n" 571 do Registro de Imóveis desta
Comarca de Marmeleiro, PR, para instalação de indústria que se enquadre nas
disposições legais, em atendimento a Lei Municipal n" 2.799 de 09 de maio de 2022,
mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

ANEXO\rI

TERJ}IO DE R"EIÍINCIA

A proponente abaixo assinad4 participante da líciução modalidade Concorrência Pública no

004f2022, por seu representante credenciado, decla¡a na forma e sob as penas impostas na Lei no

8.666/93, de 2 I de junho de I 993, obrignndo a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitaf, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,
assim, expressarnente, æ direito de rec¡rso eæ¡raøm ¡espectivo, e concordando, em consequência, com
o clrrso de procedimento licitaorio, pessandese à abert¡ra dos envelopes de propostas de preços dos
proponenteshabilitados- 

F
33.g10.4?Ër{}001-2J

Marmeleiro, l5 de Julho de2022.

t1,rtu'.sns,¿ 4 r/en IZnof-a:

JAf MF. Af.rTr-cNES
tJüS.$/\l\¡T0S

^__ AV.ilACAtl,; Cû.1¡¡'IRO

. CEp8ü,Sleim- MÂ,rtvrEL€tRO - pRL
Jaime Antunes dos S

Administrador

Jaime Antunes dos Santos
3 3.91 0,428/000r -20
Av.Macali, no2 - Centro

lo
77>r/

AvenidaMacali, n'255, CenEo - CL P6ral24-CEP Es.ólt{x)o
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gor'.br I liciucao02@marmeleiro.pr,gor'.br - Telefoæ: (46) 352ttlû7.'tl05

,/(
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JAIME ANTUNES DOS SANTOS
CNPJ 33.91 0 .4281æ01 -20

1.E.90460147-04

Av. Macali, 2, Centro- Fone/Fax (46) 3525-3235 - CEP 85.615-000 - MARMELEIRO

alum in iosoa nebril@ hotm ail. com

EDTTAL DE coNconnrNcH púnr.rc¡. N' 0o4t2o2z
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" 089 12022

TIPO: MAIOROFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel Barracão Industrial com 2.015r65m2,
estrutura pré-moldada, paredes de alvenaria de tijolos de concreto, sem reboco, piso
misto, sem forro, tesouras metálÍcas, cobertura cimento amianto; embasamento
concreto, edificado sobe o imével constituído pela CHÁCARA N' 05-B-1
Remanescenter localizada no Loteamento X'erla, com a área total de 2.769r88m2, com os

limites e confrontações constantes na Matúcula n" 571 do Registro de Imóveis desta
Comarca de Marmeleiro, PR, para instalação de indústria que se enquadre nas
disposições legais, em atendimento a Lei lVlunicipal no 2.799 de 09 de maio de 2022,
mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

Ai\iExo v

DECLARAçAO DE IIilICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQI]ENOPORTE

Pelo presente instn¡merito. a empnesa Jaime Antunes dos Santos, CNPJ no 33.910.428/0001-20,
com sede na Av. Macali, no 2, CenEo, afiavés de seu representante legal inña-assinado, declara, sob as

penas do arngo 299 do Codigo Peoal, que se enqrndra na siu.ra@ de microempres4 empnevr de pequeno
porte ou cooperativ4 nos termos da LÆi Cornplernentar no l23lú. atter¿da pela t ei Complementar no

l47ll4, bem assim que inexisem fatæ srpervenÈutes qræ cond''z¡m ao seu desenquadramento desta
situação.

r-1
33.910.429,/0001-20

Ma¡meleiro. 15 de Julho de 2022. JAIME Àh¡TUNES
DO-S SANTOS

.*êÏlffiinlffio.oLJ
h,f?-'^t A zy'¿-t fZ.nh,

Jaime Antunes dos Santos
Administrador

RG 6.,+6 I .3964/CPF 848.694.969-68

(

CNPJ: 76.205.665/000 t-01
Avenida Macali, no 255, Centro- Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacaoO2@marmeleiro.pr.gov.br -Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Govemo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junte Comercial do Estado do Paraná

P,"åR+Tå.,H

/^-'

JI'GEDAR

il;ffilillilrl

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerlificamos arquivados
n6sla

Esta c€ftidæ ki er¡*üa a¡ffigtÞ qn lsñflv. b Gl38:¡t8 (horâio æ Brælfia).
Se ¡rpræsa wdfrca¡ s¡a a¡te¡rlicitde m Qrrr¡w.¡pr¡d.pr,goy.lr, øn o códgo OG1KGGII

LEANDRO MAMæ BAì|SEL B¡SCAIA
Sec¡eüi¡b Garat

(

1æ1

P¡oloco¡o: PFC2212085210NorÊ Eñ9G.rta: J IIE AmUNES ¡¡OS SANTOS

l{rluø Jurld6: Énpr6&io (lndridual)

Arqulvamonto do Ato do lnscrlção
12n6nO19

lnlclo de Atlvldade
15/06/ì2019

NIRE (Sode)
41108ñt2648

CfiPJ
9t.910.428/0001-20

Enderaço Completo
Avenicla MACALI, Ns 2, CENTRO-Marmeleiro/PR- CEP85615-000

Oblsto
Fabricaçao d€ anigæ de metal para uso clnméstico e pessoal Gomércio varej¡sta de artigos de uso pessoal e doméstico

Porb
ME (Microempresa)

C¡pltd
R$ 1æ.(X)0,æ (cem mil reais)

Sttuação
ATIVA
Slatus

SEM STATUS

Alo/brr€ítos
OEO / 315. ENQTJADRAMENTO DE
MICROEMPRESA

Út$noArqriwrcrø
flda
1U06m19

lüirsso
ã)ls4sfftãt

Nomedo E¡¡prdo: JAE AXTI¡{E ÍþSSAIITOS
ldendd*:
816lS[0
Esta.þ c*tdl:
cASADO(A)

GPF:
848.69{.5{8
Raghcbbenr:
Corn¡rúðtfñssJ

/
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