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Prefeiturø Munìcípøl de Mørmeleíro

Nltmero do Protocolo:

Nome:

CNPTGPF):

Endereço:

Nltmero da Casø:

Baírro:

Cídade:

CEP:

71085 Data do Pedido: 0710412022

PELLEGRI Nl 1 1293521965

451 59230/0001 -36 Típo de Pessoø: V1

Marmelelro

8561 5-000

Estødo: F raìãl

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

de envelopes para partlcipação na Concorrêncla
Processo Administratlvo n' 03912022

no

Max Willlam Pellegrinl p

HollAs '. s$:92'

{-(
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h/ Yceli
Venda e assistência técnica

em celulares e acessórios

EDTTAL DE coNconnÊncr¡, púnlrc¿, N" oo2lzozz

PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 039 I 2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003, com área

aproximada de 38,75 m2, junto ao Terminal Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson Rosalino

Sandini, 240 - Centro, cidade de Marmeleiro - PR, para exploraçäo no ramo de comércio (bazar,

confecçäo, armarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares), em atendimento a Iæi

Municipal no 2.\32 de 11 de dezembro de20L3, mediante pagamento de aluguel, pelo período de

05 (cinco) anos.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o Sr. MAX TWILLIAM PELLEGRINI, portador (a) da cédula

de identidade sob o no 2.156.034-0 e CPF n" 032.733.7tI-70, a participar do procedimento

licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública no 00212022, instaurado por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa LUCAS PELLEGRINI LL293521.965 outorga-

se ao acima credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposição de

recufso.

MarmeleiroÆR, 04 de Abril de 2022.

LUCAS PELLEGRINI
CPF LL2.935.2L9-65

RG: 1.274.280-00
Administrador

P

+
LUCAS pELLEGRtNT LL29352L965 - CNPJ 45.159.230/0001-36
RUA RIGOLETO ANDREOLI, 373, CENTRO, MARMELEIRO/PR

(46)9 9116-4788
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Certificado da Gondiçäo de
M icroem preendedor I nd ivid ual

ldentificação

Nome Empresarlal
LUCAS PELLEGRINI 1 1293521965

Nome do Empresárlo
LUCAS PELLEGRINI

Nome Fantasia
MAXCELL

Gapital Soclal
2.000,00
Número ldentldade Orgäo Emlssor
127428000 SESP

UF Emlssor
PR

CPF
112.935.219-65

Condiçäo de Microempreendedor lndividual

Sltuação Cadastral Vlgente
ATIVO

Número de Registro

Data de lnfclo da Sltuaçåo Cadastral Vlgente
04t0212022

CNPJ
45.159.23010001-36

Endereço Comercial

CEP
85615-000
Balrro
CENTRO

Atividades

Logradouro
RUA NELSON ROSALINO SANDINI
Munlclplo
MARMELEIRO

Número Gomplemento
ANEXO SALA 03240

UF
PR

Data de lnlcio de Ativldades Forma de Atuação
04rcA2022 Estabelecimento fixo, lntemet

Ocupação Prlncipal
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Atividade Prlncipal (CNAE)
47814100 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Ocupações Secundárias Ativldades Secundárias (GNAE)

Comerciante independente de
peças e acessórios para aparelhos 4757-1100 - Comércio varelista especializado de peças e acessórios para

eletroeletrônicos para uso aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
doméstico
comerciante ind"p"nd",ll11"-.^^ 47sg-g/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
eletrodomésticos e equipamento. j;;;ij e vtdeo
de áudio e vídeo
comerciante indePendente 9:-.^- 41gg-olo1- comércio varejista de suveníres, bÍjuterias e artesanatos
suvenires, bijuterias e artesanatos " -- -'-
comerciante independente de 4?ß-olo2- Lojas de variedades, exceto rojas de departamentos ou magazines
miudezas e quinquilharias

comerciante independente de 
41s2-1too- comércio varejista especializado de equipamentos de telebnla e

equipamentos de telefonia e _-:: -;-:comunicação comunEaçao

Comerciante independente de
artigos esportivos
Comerciante independente de
artigos de caça, pesca e camping

4763-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos

4763-6104 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camplng p
J
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Comerciante independente de
produtos de tabacaria
Comerciante independente de
equipamentos e suprimentos de
informática
Comerciante independente de
cosméticos e artigos de perfumaria

Comerciante independente de
artigos usados
Comerciante independente de
brinquedos e artigos recreativos
Gomerciante independente de
calçados
Comerciante independente de
bebidas

Termo de Ciência e Responsabll¡dade com Efelto de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Municfpio para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança prlblica, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços priblicos; autorizo a reallzação de inspeção e fiscalizagäo no local de exerclcio das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisltos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municfpio poderäo acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

' Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Esto Certificado comprova as lnscriçöes, alvará, llcenças e a sltuação do enquadramento do empresário na condiçåo de Mlcro€mpreendedor lndividual. A
suaac€itação€stácondicionadaàverificaçåodesuaautenticidadonalnternet,noendereço:@.
Certiflcado emitldo com base na Resolução no 59, de 12 de agosto de 2020, do Comlt6 para Geståo da Rede Nacional para a Simpllficaçåo do Reglstro e da
Legalização de Empresas e Negóclos - CGSIM,

RfeXçÄO: qualquer rasura ou emenda invalldará este documento, Para pesquisar a inscrlçåo estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizadonacional),informeoselem€ntosabalxono€nderoçoeletÉnlco.

4729-6101- Tabacaria

475'l-2101- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática

4772-5lOO - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e ds
hlgiene pessoal

4785-7199 - Comércio varejista de outros artigos usados

4763-6101- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4782-210'l - Comércio varejista de calçados

4723-7100 - Comércio varejista de bebidas

Número do Recibo
ME90036108

Número do ldentlficador
1 1293521965

Data de Emissäo
0410212022

/)"l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE

o4t02t2022corrtpnovltlre DE lNscRlçÃo e oe SITUAçÃO
CADASTRAL45.1 59.23010001 -36

MATRIZ

PORTE

ME

LOGRADOURO

R NELSON ROSALIIIO SANDINI
NI]MERO

210

CEP

85.615400 CENTRO MARMELEIRO

LUCAS PELLEGRINI II 293621 965
NOME

(NOME DE

iJIAXCELL

47.814-OO - Gomórclo var4lsta de artlgos do
E DA

vestuárlo e acessórlos

domóetlco, oxceto lnfomátlca e comunlcaçåo
47.62-1-OO. Comórclo 

""t41"t" 
especlallzaão de equlpamentoe de telefonla e comunlcação

DAS ATIVIDADESE

.89{.0147
47.23-7-OO

3{t-0247
72-6-0047
57-1-0017

7.29.6-01

de brlnquedos e
especlallzado devareJlsta

varellsta
vardlsta

4 Tabacarla
especlallzado equldo euprlmentos de nformátlcapamentos eComórclo47.61-2-O1

posca camplngede caç4,decomórclo47.63-6.04
varejlsta
vareJlsta

espoñlvoe
artlgos
artlgoe.63.6.0247 vare¡lstaComórclo de

artlgos rocroatlvoa.63€.0147 varellstaComérc¡o
eletrodomóstlcos oqule do eáudlo vfdeopamentog47.53-9-00 Gomórclo

artlgos ugadogde outroa47.85-7-99 Gomórclo
de calçadog.82-2-0117 Gomórclo

peseoal
elotroelotrônlcos Pala uao

213-6 - Empreeárlo (lndlvldual)
E DA

ANEXO SALA 03

UF

PR

SIDPELLEGRINIP@GMAlL.COM
ENDEREçO

(46) 352s-1205

(EFR)ENTE

ATlVA

CADASTRAL

04102t2022

CADASTRAL

ESPECIALDATA DA

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

Emitido no dia 04/022022 às 14',27:01 (datra e hora de Brasília)'

!+
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PRffi Frefeltura do ltllunlefplo de lUlarmelelro'
Av. tacali, t55 a cEP 856,1SOOO Telelone {46} S515A{OO

cilFJ 76.ã0fi"666,f0nüil {{ f tfitrrv.rna rm gl giro.pr.gov.þr

ceRrroÄo NEGATTvA or DÉBrtos N" 1.1"12/ 2022

NOME.
CPF/CNP.T
có0. coNTRrB..
ENDEREÇO
COMPLEMENTO...
BA]RRO
CIDADE
CEP. .

LUCAS PELLEGRINI 1.1293521965
4 5 . 1 5 9 . 2 3 0 / 0 0 0 1 - 3 6

451s9230000136
R]GOLETO ANDREOL]
CASA
CENTRO
MARMELETRO
85615-000

No: 373

UF PR

FINAL]DADE......:
DATA DE VALIDADE:

CADASTRo n r,rcrreÇÃo
05/06/2022

SERTrFrcAMos, REVEND6 o 6ADASTRo uoerlrÁRro E rMoeri,tÁRto DESTE l¿ul¡rcÍpro,
etÉ e PRESENTE neta xÃo CONSTAM oÉgrroS TRTEUTARTOS RELATIVO CONTR]BUTNTE

QUE
AC]MA

DESCRTTO

FrcA RESSALVADo o DIRErro DA FAZENDA púslrce MUNTcTPAL DE coBRAR QUATSQUER

oÉerros posrERroRMENTE coNSTATADos, MESMo REFERENTE Ao prnÍono NESTA CERTTD'ÃO

COMPREENDIDO,

A pRESENT¡ CnnrroÃ,O rSrÁ CONDTCIONADA A VERTFICAÇÃO Or
eo sÍrro oo ¡,lu¡¡rcÍPro No ENDEREÇo:
<http : / / cídadao.marmeleiro.pr. gov.br : 8080/cidadao>
UT]LIZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE JUNTO

ou arnavÉs Do QR coDE'

ANO
uúun

DA
RO
GO

crRrtoÃo 2022
III2
62223'7 602622231

DA CERTIDÃO.......
cóor DE AUTENTTCTDADE oa cnntlnÃo

cnRrINÃ,O EMITTDA ET,NIRÔNTCAMENTE VTA INTERNET EM O6/04/2022

+
p
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ÊEstado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dlvida Ativa Estadual

No 026491061-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.159.230/0001-36
Nome: LUCAS PELLEGRINI 11293521965
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

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

nesta data.

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

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

Válida até 0410812022 - Fornecimento Gratuito

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

Páglna 1 de 1

Em¡tldo vla lntenêt Pttbilca (06n4n022 11:34:00)

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

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS C À O¡V¡OI
ATIVA DA UNÉO

Nome: LUCAS PELLEGR¡N| I 1293521965
GNPJ : 45.1 59.230/0001 -36

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

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

todos os órgäos e fundos prlblicos da administraçåo 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 alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rinico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificaçåo 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 2t10t2014.
Emitida às 1 1:39:37 do dia 29/0312022 <hora e data de Brasllia>.
Válida alé2510912022.
Código de controle da certidäo: DC63.6802.858C.5F31
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

r
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Voltar lmprimir

üNTH'T
cAtxA eco¡¡ôm¡cn FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 4s.rsg.230/ooo1-36
Razão Soc¡al:LUcAs PELLEGRINI 11293521965

Endereco: RUA NELSON ROSALINO SANDINI 240 / CENTRo / MARMELEIRO / PR /- 85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade: 0 3 / 04/ 2022 a 021 05 I 2022

Certificação N ú mero z 20220 403002927 499 1 78 5 6

Informação obtida em O5/0412022 08:43:43

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

Lei esta
Caixa:

IJ

ã
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PárJina l- de .t.

PODER JUDTCTÁRIO
JUSTTÇA DO 'I'I{ABALHO

CERTID.ãO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALTTISTAS

CNP.T: 45. 1-59 .230/0001-36
Cert.idão no : 99'75465/2022
Expedição: 29/03/2022, às 11:40:01
Validade: 25/09/2022 - l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que o CNPJ sob o no 45.159.230/OOOL-36, NÅO CONSEA como

inadimplente no Banco Nacional- de Devedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol-ídação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o t2.440/20].1 e

13.461 /20L7, e no Ato 0I/2022 da CG,fT, de 2l de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indícação do nome/razã'o social, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil- RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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 : / /www. tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAÇAO IMPORTA¡ITE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimptenLes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas ' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titul-os que, Por
disposição legal, contiver força execuLiva.

P

4
Dúvid.rs; e sugestões: citlc.ltGtst. jt.tss.br
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERT|DÃO DE DTSTRTBUTÇAO - FINS GERATS - CÍVETS - ESPECÍFICA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição ClVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAçAO JUDICIAL, RECUPERAÇAO EXTRAJUDICIAL. desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

MAXCELL

CNPJ: 45.1 59.23010001 -36

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientações:

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

MARMELEIRO, 5 de Abril de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Técnico Judiciário
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SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:0510412022 15:.23 Página 1 de 1
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Venda e assistência técnica
ern celulares e acessórios

EDITAL DE coNconnÊxcn púnr,rc¡. N'002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 039 12022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003' com área

aproximada de 38,75 m2, junto ao Terminat Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson

Rosalino Sandini, 240 - Centro, cidade de Marmeleiro - PR, para exploração no ramo de

comércio (bazar, confecção, a¡marinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares)'

em atendimento a Lei Municipal no 2,132 ìle 11 de dezembro de 2013, mediante

pagamento de aluguel, pelo perlodo de 05 (cinco) anos.

DECLARAÇÃO UNITICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa LUCAS PELLEGRINI tL293521965, CNPJ no

45.L59.230/O001-36, com sede na R NELSON ROSALINO SANDINI, através de seu

representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daI-ein." 8.666193, acrescido pela

Lei n.o 9.854199, que não empregamos menores de 1.8 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não empregamos menores de L6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que,

caso empregue menores na condição de aprendiz.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou

contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos

licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. LUCAS

PELLEGRINI, portador do RG sob no 1.274.280-00 e CPF" L12.935.219-65, cuja função/cargo é

administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função

pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro

grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

LUCAS PELLEGRINI 11293521965 - CNPJ 45.159.230/0001-36
RUA RIGOLETO AN D REO LI, 373, CE NTRO, MARM ELE I RO/PR

(46) 9 9116-4788

t
+
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Venda e assistência técnica
em celulares e acessórios

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: mwpel legrinil¿Dgmail.com

Telefone: (46\ 9 9116-4788

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração

junto ao Sistema de Protocolo deste Municþio, sob pena de ser considerado como intimado nos

dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor MAX \MILLIAM PELLEGRINI, portador do CPFMF sob

n.o O32.733.7ll-7},para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente

a Concorrência Pública n." 002/2O22 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações

contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

MarmeleiroÆR,04 de Abril de2022.

LUCAS RINI
CPF: t72.935.2\9-65

RG: 1.274.280-00
Administrador

LUCAS pELLEGRtNI 11293s2196s - CNPJ 45.r59.230/0001-36
RUA RTGOLETO ANDREOLI, 373, CENTRO, MARM ELEI RO/PR

(46)e el16-4788 I
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EDTTAL DE coNconnÊNct¡. púgLIcA. N'00212022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 039 I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003' com área

aproximada de 38175 m2, junto ao Terminal Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson

Rosalino Sandini, 240 - Centro, cidade de Marmeleiro - PR, para exploração no ramo de

comércio (baztr, confecção, amarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares)'
em atendimento a Lei Municipal no 2.132 de 11 de dezembro de 2013' mediante
pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAçAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Conconência Pública, tipo melhor lance, que tomamos

conhecimento de todas as informações e condições estabelecidas no Edital no 00212022, caso

declaramos adjudicatários do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MarmeleiroÆR,04 de Abril de2022.

LUCAS
CPF: LL2.935.2L9-65

R:G: L.274.280-00
Administrador

LUCAS pELLEGRTNI 11293521965 - CNPJ 45.t59.23010001-36
RUA RIGOLETO ANDREOLI, 373, CENTRO, MARMELEIRO/PR

(46) s el16-4788
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EDITAL DE coNconnÊxcr¡, púnr,rc¡, N'o02l2o2z

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 039 /2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003' com área
aproximada de 38,75 m2, junto ao Terminal Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson
Rosalino Sandini, 240 - Centro, cidade de Marmeleiro - PR, para exploraçño no ramo de

comércio (bazar, confecção, armarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares), em

atendimento a Lei Municipal no 2.132 de 11 de dezembro de 2013, mediante
pagamento de aluguel, pelo período tlc 05 (cinco) anos.

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa LUCAS PELLEGRINI LL293521965, CNPJ no

45.L59.23O1O001-36, com sede na R NELSON ROSALINO SANDINI, através de seu

representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se

enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da

Lei Complementar n" L23106, alterada pela Lei Complementar no I47lI4, bem assim que

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

MarmeleiroÆR, 04 de Abnl de 2022.

\*,. 0.()0*'. ,
LUCAS PELLEGRINI

CPF: 112.935.2L9-65
RG: 1.274.280-00

Administrador

LUCAS pELLEGRTNT 11293s21965 - CNPJ 45.159.230/0001-36
RUA RIGOLETO AN D REO LI, 37 3, CE NTRO, MARM ELE I RO/P R

(46)9 9116-4788
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EDITAL DE coNconnÊxcr¡, rûgl,rcA, N" 002t2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 03912022

TIPO: MAIOROFERTA

OBIETO: Concessão de uso de bem phblico de imóvel comercial, Sala 003, com área

aproximada de 38,7 5 m2, junto ao Terminal Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson Rosalino

Sandini, 240 - Cenfio, çidade de Marmeleiro - PR, para exploração no ramo de comércio (bazar,

confecção, armarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares), em atendimento a Lei

Municipal no 2.132 de l1 de dezembro de 2013, mediante pagamento de aluguel, pelo período de

05 (cinco) anos.

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada" participante da liciøção modalidade Conconência Pública

n" 00212022, por seu repres€Nrtante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei

no 8.666/93, de 21 dejunho de 1993, obrigando a empresa que representq que não pretende

recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação

preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e

concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório, passando'se à abertura

dos envelopes de propostas de preços dos propone,ntes habilit¿dos.

Marmeleiro/PR,04 de Abril de2022.

\^^. [ì\ì.,*.
LUCAS PELY-EGRINI

CPF: 112.935.219-65
RG: 1.274.280-00

Administrador

LUCAS pELLEGRTNT 11293s21965 - CNPJ 4s.1s9.230/0001-36
RUA R]GOLETO ANDREOLI, 373, CENTRO, MARMELEIRO/PR

(46) 9 9115-4788

4
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EDITAL DE CONC púnuca N" oozlzozz

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 039 /2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003, com área

aproximada de 38,75 m2, junto ao Terminal Rodoviário, localizado na Rua Dr. Nelson Rosalino

Sandini, 240 - Centro, cidade de Marmeleiro - PR, para exploração no ramo de

comércio (baza4 confecção, armarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares),
em atendimento a l-ei Municipal n" 2.L32 de LI de dezembro de 2013, mediante

pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LUCAS PELLEGRINI 11293521965, CNPJ no 45.t59.230/0001-36, com

sede na R NELSON ROSALINO SANDINI, neste ato representada por LUCAS PELLEGRINI'

administrador, RG L.274.280-00, CPF LI2.935.2L9-65, R NELSON ROSALINO SANDINI,

nesta cidade de Marmeleiro, oferta, conforme abaixo discriminado:

Valor total: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Validade proposta: 60 (sessenta) Dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública.

Marmeleiro/PR,04 de Abril de2022.

L,* ft,00',.^,-
LUCAS Pd-LEGRINI

CPF: tL2.935.219-65
RG: 1.274.280-00

Administrador

LUCAS pELLEGRTNt tL29352t965 - CNPJ 45.159.230/0001-36
RUA RIGO LETO AN DREO LI, 37 3, CE NTRO, MARM ELE I RO/PR

(46) 9 9116-4788

4

Valor Mfnimo
de AlusuelItem Descrição

R$ 650,0001

Concessão de uso de bem público de imóvel comercial, Sala 003, com
área aproximada de 38,75 m2, junto ao Terminal Rodoviário,

localizado na Rua Dr. Nelson Rosalino Sandini, 240 - Centto, cidade

de Marmeleiro - PR, para exploração no ramo de comércio (bazat,

confecção, armarinhos, bijuterias, calçados, suvenires ou similares),
em atendimento a Iæi Municipalno 2.132 de L1 de dezembro de20t3,
mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos




