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NOME Do TRABALHO: MARMETE¡RO CIDADE QUERIDA - ANo 2021

û37(

d

u,

Nome completo: Ana Carolina Blllblu Ferla

RG e UF de expedição: 9633169-0 PR

Endereço: Rua Gregório Gaiovicz n, 91 - Centro

¡rr, CPF: 102.011.059.77

. . Telefone:46,98805-7557 ou 46,3525-1260

E-mail: anacbferla@hotmail.com

Proposta: Essas imagens tem o objetivo mostrar a beleza de Marmeleiro, podendo ser um lugar histórlco como a árvore antíga até locais de lazer

como a cachoeira e a vlsta pra cidade e suas construgões,

PAISAGEM: CACHOEIRA - TOCAUZADA NA UNHA POCINHO - INTERIOR DE MARMELEIRO

,r(
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HlsrórucA: Ánvon¡ MARMEIEIRo, FAMosA poR DAR oRIGEM Ao NoME DA cIDADE - RUA ruuA GAIoucz - cENTRo

()-

+corusrRuçÃo: cASAS coNsrRufDAs Ao roNco Dos ANos . RUA Dos pApAGAIos - JARDIM BANDEIRA
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Salário Cålc. FGT,S

791,50
FâIxa IRRFFGTS do môs

0,0063,32

Base Salário Contr. INSSSaláiio
791,50 791,S0

732,14
Valor Llguido *+

Total de Dðscontos

59,36

Total de Vencimentos
.7S1,50

IRMAOS FERLA LTÞA AÞMINISTRATIVO

59,36

791,5030,00

7,5A pt}
Salarlo Base0001

9730

Código Nome do funcionário

OOOO4,OOI ANA CAROLINA BILÍBIU FERLA
ÕBO ñmp. Local Oepto. Setor Seção Ft

41 10-10 01 001 0000 0oo0 1

Função 00001 AUXILIARADM¡NtsrRATlvo Jor.Mensat:220,00 Dt.Base: 12 Dep.sFA 00 tR 00
Vcto Férias: 31t0112o21 Admissåo: 01102/2013 CIPS:02421470/004"0 -pR pl$: 1322i739520

Competência 0912021år .066.77110001 -83

IRMAOS FËRLA LTOA
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tvt Ntrí Iü ÜE MARM LTIRO
ES"t-Åj)û Þû

ÅNgX{} T

MüI)är,ü þã AäQU ü.KItut$Fi'ï$ pÅ RÀ INSCRIç.Ã{¡

À llrefþitws Municþal d* Manneleirr¡
fìetor de l.icitaçöes ç Conxratos
Mannelcira * Pll

ü intrcres*adü abaixo qr¡alificado rçquer $r¡¡r irrsmiçãc no otljeto CûHCUR$Û ün
.r*{}TüüRÁ,FlÅS nIçiTÅ.lS qu{r rsfr*t{inr o Munieí¡:rio dc ManTreleirû {d,m r} te*:a: "MËLJ üLI{4R
SÕT}RË ìvfÄRr\/IËLEIRü", qualqtnr espi¿çû ruri*I cu urb¿nc pr:e{e *er ratratado derde qu* ãprÕ*ûnïe un'r
signilicado simbólicc I represcüte MÂitMHLHlRü de alguln m*do. Å Í"ot$ devs tÐï um¿! LEÕEND¡| e

urn Ë.t{ÛË'RllÇü, tlo qu*l visa c$nóilïuir Hm nûörvû de irnagcns pãrå tomprr uln¿ rer¡ista cün$r::orativå
dos 60 a*o* d* ntunicípia, ns¡r¿ lermos dr: Jiclit¿l de Liekaçä* rrs motlalid¿rle C$nüursü n" lJ0ti202l,
divulgado um ll8 ðc sefsmbre de ä*?1.

üt *nÅJ)û$;lo
blome
D*ts rls
Endercçç rcsidencial:
Municipiri: Ë¡r<l* Ëerieraçã*;
cl¡f: *-{}*, ¡:¡¿,i.,..,$].{.9:-3\ It{i: ta â:{} ¿: q n

û: * tÅInG$R^lÄS FÀR {,{$ QUÀIS ¡}ESñJ.{ C#Hflr}tr}i[Rr
i )ÿ i Fotografial?û3l

03 * rN$'CI&.MÀÇÕãñ pÀ.&Á prttlAMaNïü ns pË.å.il,tl{)
ü do serå îealirado em da
Tiiular:

Asðncia#åTä,"5
OuÌras inibrmações:

ilt.rq.hl,q

t proponenie deçlara e*lar ciestç e dë acrx'do das oondiçôes tiu li<iital cle l,i*itaçfti na
rnor.lalid$de C*ncursç nû üCI1¡20? I .

Marmeleírr:" 4 f*-.** 11* {\ , *",,L," p, ds ?0?1"

Prcrponente

CNf J) ?6.?t)5.6ð51û0(, t -û I

çT_

+

,/

rtrve¡¡ida Mac¡rli, nô ?5$, Ccnl¡o - (1x. Pgs{e{ }4 - Cf;F åJ.dli"tû0
ll*lrail: J.¡ç¿T,rç;l{.,g:tniltlnr:lc'ir.¡,i¡r r¿*r'.br i.LiLi¿,¡ür{l"I{(jilëìr-r.rrcJ."ixr.¡rr.tr$1,,.h¡ * Tclef*ne: {4tt 3"525-8 t07 1 Sl05
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M NI ípr TT IIIARMHLTNRT
gsT,q.Ð$ þt

,4,NüX$ Il

TnRMo nn cnssÁ.* Dn nTRXITÕ$ nr u$û r)fr IMa#.[ì]M

Ëu,
Rfi q{".'aa t ful *1 'r.J

p*rtador tlcr

Clll -,iü;3. 4 tÁ t ì\-t . & .& inscrito Tlû

CO¡¡C{ X.S{} nß SÐT$frnAFãA$ III{;ïTAI$ quo rstratçm o &¿.ry1iaí,pi* de Marnrelsir$ üû$t o türìrâ:

"MßU ûLï{A"R ${:X3lt"ä MA}tMËLfilRS", qu*lqaer fspiåçü rural ou r¡rb*xo pod* s*r r*fi:rtulo desde q*e
llpre$entt uxr *ig:ifir:attt¡ simb(rlico 0 rËprossntc ll,lÂäMËf.ËIK.û rls a.lgunr *rertl*. A fì¡to ¡lcve ler urna
LËfiENüÄ * u:r ENIIERãÇO, da qual visa c*::lstrrir ilrn äüçrv{¡ de imagarrs pera fo}ïìp$r tmra revista
coffiemorätiva dus 6ü ar¡os dc¡ municÍpio, s$* tcrmr)$ do Hilitaì dc LiciXaçã* tta ffieidälidacl* C¡:n*urço ¡f
û{-"}11?û31, ,4L}Tü.Ë"¡;CI p usc¡ cJe rninha imagem cüilstânÌp srn ta¿ln e quaìqu*r mnterial apresrntado para a

inucriçãa e apres*nlaçõ*s con*lanl* rlin falas, rluer¡n:e$o* * $rllflls meÍos cle *cnrr.:nieaçãr:, pårà s*r
r¡til'izada pel* l)*partarnento tl* Tduc*çåo e ü*ltur* d* Man'¡r*leir*" d*stinaelas à dívulgaçâe ao i:fiblieo
em geral e/ou apenas p¿w* rr^qo intsm¡¡ eieeta in:¡tif*içã*, rlescic rpe nãn h;rj* efesvirtuarn)fit$ da sua
linaìi¿lsde.

A presenlc autorização ô cûrrps¿lida a títulc glalait*, nbrangrnda o u*n qla fi:f*grnfìa, crn lod* territórir:
nacional c n* exterior, en: tç<1as as su*$ *rsrfalidarføu e, em rlestnqne, clas s*guinfes fcrrr:¡s: {Ii *r:tr}orlr; {lI}
h-usdo*r; {lll} fclhetos enr ger*l {*n*arles, n'raln <iireTrt, *atrll*g*, st*.}; (lV} lc¡k{er de apresentação; {Vi
anrìncios sm r:evist&r, e ^,im'rxris *m genrl¡ {Vl) hornc pagc; {¡/1} üår*¿{ze$; f.VIlI) ba*}r-light; {IXi mí{lia
eletrôniua {p*ínéis, vír{**-fape*" tslcvisírr,. cinema, pff?SrÍ¡¡:r* para r*lio, i:une cutr*s}; (X} tnrn*nrissõ*s
ds maX*rial pela lnlanwt i;r¡ rlisponibilizaçSw prr rrr*ir: de re{ies ¡;ociai$. s r}utr;x platai'unnas riigitaia,
irrch¡sivç em *iwig.4äc xo .qitio slclrônj*a oficial dc hd.unicipio,

Pcr *s*t ser a exprcs*ãei da rninha vcntsde e{e¿;J*ro quo nutoriz..o ci ïsr) ¿cim¿ d*scrÍtq-¡ s*rlì qäð nada ha.in a

ssr reüfamado ¡ fitrrla de di¡"*itr:s r,l}ûex{'r$ â minha imagcn on r r¡ualqu*r *utr$, e rssiltc a f}resÕnte
¿qitÕr:iuåçã0"

d* 3{i?1.
Locaì o llau

rå**. t *J[r* . ""1*w' Ïlrcpanerrte

{þ

J
üNPJ: 7{r^3û5,ó651(l(}0 t-{) I
Ava*idn Mrculi, n' ?5J, CìenÍÍô* Crx. ÿos¡¿l 24 * OBF 85.1¡15-{,tX}
.B.,maitr iicl¡c.ç¡¡$þr+t¡ìr.{¿i?i¡c,ur,í¡',".'l¡q-:-L.jji,.r:.-*t-ü:-'jt^r.ï.ì¡l]:i:l^!ì¡t-,t,Ë1:.gt-¡r'.i1r.ì - :lþlÈfûür: {4(t) ì rrt-ft , ¡ *$3
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ï)ncLÅ nÂÇ{3H$ Å Í;¡{AXM A}'.*rS.XN',r}$}Â$ .p{}Jg T$IX}S OS p. ARf {C}rAN"i'ålS

ärcï,Á"R.{ÇÃc nx ¿usÊxcl¿ nE rsíFÍþrmg¡ird}g

h/ï NI irro DE hlrnnhilnLrtmt

å'* ü''å'* å'u-

0 4'7(

Ç-

-þllu$ea*3*.ujj_E*_
deviel*c fir:s, que nã*

Ir# n* _1,)$ 3l'116"å, *, CPFno.,{t"3.Er¿l nst ^ å} Däili-Á,Rü. Fårä" {rs

rsu scrvidor p*hlico rnrmicipal r:n d* quale¡uer outr;t esf'er¿ rla tÌ:duração au dtr
Administraçåo ïrtdircta, etivtl ou inativo, be:n conn, que nåa Fo$$il<l u*nhu¡n dos iwrpedimoüt$$ Färä
participar ria b.di*rl de l*icitaçãa na modalid¿de fioncurso n" ûû1/202tr prt*mvirk: pelo Municí¡rio de
Tvfanneiei:ro ¡rara * pmr::ri;4ão de fi:tugr:afias"

Manncleira, .v4S^ .*.*.¡J*"*_"hJ6çJi dw2lj2l

Frr:p*x*ut*

ngcLARrLÇÅO ¡¡S Â.ff $f HCr.4 IìÍr p¡tX"nN'fE$C{}

rì

n* _(i*"'ls*fur R$ n' *{i- }l$äri}. CpF no _i¿ç;}",*¿4,-*S*j:!3-*, Ðfi{:i..ARo, ïîari}$r5
devidos fitrs, que nâo sr:u c6:ljuges, carnpanheiro $il pürðäts até o ter*eiro gr¿lu, *nr linh¿r reta o coiafcral
de rne¡ntrc* da {lomi*sãer etc T,í*itaçäes, de genlores rfr: l}eparÝâmentc dç.lïducaçä* e dlultula, cÌe agentes
políticos ri* Municípi*, :r fin: dc participar rf$ Hdital dr Licitaçäc na modalid*de Concrrso n" 0{11/2021
prom*vido pelo h,Íunicþio ¿{e Marmeleíro piiru * prerniação de fotografîas.

Marmel*im, _åf*--
r..rl

de r Àr lrri^¡r Ë, d¿ ?ü21,

Pr*ponent*

J
('.NP.r; 7S.305.6Sf /0ûSI -{}I
Àvsnid¡ Macdi, n' 355, f^enrr<) - Cx. llù$r;rl ?4 .^ CfiF 85,ü 5-{.i(}0

ç"
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Flt;TÀ¡l$ t]{l t ¿¡¿¿l¡Á

ÂNËXü TT

r:g,RMfi llg Rgru¡ir\rc¡ Å

- r\ l\ ,t -Jì 11

Bu, !Jfco-lS""r{¿yn }t}"1.&.ab*Íx* assi:rado, participante tto Ediøl d{: Licitaçâo nä
mud¿lirlarle Conc*rso nn {01/2Õ21, d.<:*l¿r* na f¿rrma e s*b a.s pena* impastas n¿ Loi ¡rn 11.666¡g3,de ?t de
junho de 1993, que nä* ¡uetendo r:e*Õrrer ¡ia ¿lccisã* da Camissãp dc Licitøçã* e da Csol*lenaçä* rjn
Ileprtamønlo dt Ëducaçãe e tlultum, que julgou as dçcumentos rie habilitaçåo prelin'rir:ar, renunciando,
arsirn, expressânnents, ao dircik¡ dì¡ rccurso t* &ù 1]t'azç, rtspec{ivt}, ¡: eoîic*l:dando, s*Ì ûÕn$Ðquðncia, ccnr
r) ctÌrso de procetlimento lieif¿tério,.

rvfl'" .^ ** *{ u , * * -t
.,Â ï . .. de i'J r ¡ å l¡J,^vt 13 de 2$l t "

h/¡ Nttiruü rË ildARr\¡ËLË[ RO

p

J
Ar,¡¡nid¿ iü¡rr:¿rli, nô 255" Centro* {1x. Postr¡l 24-..ölìF ü5.{if-000
ll-mril: Iie-ii¡rr:ra¡qt"ììirq.ìÍ:riô,ËL*g¡.'"1,.¿ '-liiirr:;ru,0ìl(¡rr.r4rl¡-Lçlpl.¡g.Ju*î,rll.b¡ 'l'ulefi¡nc: (4õ) 352 j-lll0? i gl{tj
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h/[uNttíp O TE I\IIAR LHIR$
IifìT¡"nû Þ0

.4,H8 {} V

Þäcr,/,tRaçÄ* ¡¡H RüSF{}N$åSIIJIIÂ¡}ïi $oBRa A FOTûCRÁ.pL{
Å[J'r'$ËffiÅçÄ* nx ils{} }Ë [þ{AçH,Ns

llstor¡ dc ts¡t¿l ¿$orrl$ ûo¡¡r s Edit¿l d¡: C¿rnçursç e rcsponsabilieo*mu integralmn:le ¡n:r quaisqrrer

dan<ls g¿¡usi¿d*s ç¡n rsz.ã* clç rninh¿ fotografia inscri¡a rle$rs concnr$.).

l)eclaru qne as fbt*gralias in*çritas s&r de minh¿ auterda.

Der:larer*nle re*;:**såvel persnto terçcìro¡i ptr qnaisquer r**lamaçiies. clireims rx ônaç {i€r:ofïeûf*ji

da capt*çän tlas i;nagcns :in*critas, isentand* ;r c¡:mi*çäc *tgitnint<lxnr1* qui:le¡u*r rxsponsabílidaeTe.

.Aut<¡rir."* * u*o p*na er¡mi*s3ic organizaclom do i" {-l*nç'ursa Fntográfìm da ärefsiturn Muni*ipnl cle

Mamteleiru das f'ni*grafìâs p*r minr inscrilas, ¡rrd*nd* ser rcprur:iazidas e puhlie¿d¿s errr ca¡r¿ir tlc
inf*nnaçüe* imprer**s e rrirtu¡ri* e integr*r *xp*siçä* l'lsica c lcvisfa carncncxativ* r{*s 60 a¡:*s d¡r

rxuricípio.

Jleclat's ler tr¡xhecirnenic¡ dø qug $ ¡rliû c'l* r¡linhan årtografîas na tbmr¿ c mndc¡ çûnstÍi$te* ns$3&

;tul:taízaçã* eerå scrupre ;lconrpanhadr: llo rx¡me ¿1o sutar.

Nom* Completo (ï,*tra rie lÌnxna): Lt

Â.ssinatura:

{}"

J
ÕÞ{pJ: 76.305.665/üiiä r -{} ¡

Avení,Jn LCacrili, üâ ?5S, {:flrti.} ...,1:K. f!}$tál 24 * ü[p g:.¿i l5_0û0

4(
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITos RELATIVos Aos TRIBUTos FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA CAROL¡NA BlLlBlU FERLA
CPF: 102.011.059-77

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
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 certidão se refere à situaçåo 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 aceitaçäo desta certidåo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÞ ou <http://www,pgfn.gov.bn.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 16:15:13 do dia 2210912021<hora e data de Brasília>,
Válida ate2110312022.
Código de controle da certidäo: 1328.0088.80FA.8E87
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025035570-13

Certidão fornecida para o CPF/MF: 102.011.059-77
NOME: CPP UÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTR¡BUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 2010112022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
yÿ""wjM. faze n d a. o r. o ov. b r

t5Í"r

(Þ"[ ['
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Prefeitura da Mulricipio de Marmeleirrl - FR
åç" äilsc*lrr3,&W ü*Fl û##.t å*fi* Teüçf*a*s {4.#} å*Sd{üË

*t{ÿ.t yö"3.$s"6ü$18üâ,{ .# { lvÿývs.rnä ffit øl e*r a"prçüv"þ Ë

cunv:n.[o NEGATTvA iln û:igirûs N" t6?g to]l

NOMU",
cpF/cI'¡P,Í. . . .

côn. cor¡rR:g
ENÐERnÇO....
COMPI.,EIÝIENTO,
Þñ TDÞñ

CTDADË,,..".
cEp.. ,

ÂN¡\ CAROLIN¡\ BTI,TBÍTT FFRT'A
1"0ã. û11 .059*77
l-c2c110597',i
ORßGC}RÏO GÃIOVTCZ ña. q1

CENTRO
. : MÀRIvIELBIRO
.: 8561.5-ûOû

ûr

onsnRvRçõns,

Ë1ñ.At,TnAÐr:
DAT,q DE VÀLTDADS
PRö1rüCOI,O.
REQUSEENTE

sïTIlA,CiÀÕ rrsc,å1,
23/1"r/2021-
69'7"t6
ÀNA CAROI,INA BTL]BIU FEII.LÄ

CTIRTIFTC:.AMOS, ÊÊVfri\rDr) ô cAnAsTRo monlt¡ÁRro E rM0BrirÁn^;o nns:rË MuNrclptÕ,
arÉ a FRE.EENTE narn mÃo coNsrAM nliBrros rRtBUrÁF":os Rpr,Arrvo coNrRrIlurNTE
Ði::SCR-1;Tlt).

^ît¡
A.CÏIqA

FÏCê. RË:SSALVAÐO O DIREITO DÃ TATRNDÂ ¡úur,rca MLINicrpAr, Dc cÕBRAR euÃrseûna
oÉerros posrniRToRMENTä
COMPRËE]}ÍDTDÛ.

cot¡iiraTAuos. Mgtit{o REFER.nNTn Ào peRÍooo NÊsrA cnnrrnÂ.c:

A pRR.gENTn cnnrrni{o ssrÁ connrcfoNaDa A vÊRrrrcaçÂo nr
¡r: sÍrro no uuilrcÍpro No ÊNDERËÇo:
":lrt tÞ: 1/ci.ctacla,r: . ma::m.e l.e.i.ro. pr. gov . b:: : I0I0./ciri.adao>
UTTT,TZÃNDC Û,S DADOS ABATXO.

SUA AUTHNTTCÏDÄDE .711'IITO

ou arnnvÉs DO eR cong,

¡{t\ìû ÐA CrRrrnÂO ..: J0J1
¡qû¡qpno na csRtrnãô- . . .. : 36?8
cóprço DE ;\urexrrcrnÀÐg o¡ csnrrrÂo: 8t"41"56206201634

M.ARMELEîRO - pR F:M ¡ 2i / û9 i2ù2t .

}Ë?ÄRTAMET{TO .]:)¡f FJNI\NÇAS
nivtsÂ,o Da cAnnsrRo n rRreurnçÂo

IT

J

ý



I.IODE}? J UD,I CI ÁR]- O
,lusl'r ÇA uo t R1\Ì:ìAI-,HO

cERTrÐÃo NEcATTvA DE oÉgrtos rRABALHrsrAs

Nome: AIüA CAROLINA BILIBTU FERLA
CPF : l-02 . 0l-1 .059 -77
Certidão n' : 28985805/202]-
Expedição: 22/09/202r, às 16:18:32
Validade: 20/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da daLa
de sua expedição.

Certif ica-se que ÀNA cÀRoLrNA BrLrBru FERIJÀ, inscrito(a) no, CpF sob o
no 102.011.059-77, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist,as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho/ acrescentado pela Lei n" !2.440, de 7 de julho de 2orL, e
na Resolução Administrativa no L47O/ZOtl- do Tribunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de TOLL.
Os dados constanLes 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 at,esta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fitiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut,enticidade no porLaI do Tribunal superior do Trabal-ho na
Int,ernet (httpt / /www.tst.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpORTAtlrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist,as constam os dados
necessários à ident,ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant,e a ,Just,iça do Trabalho quanto às obrigações
est.aberecidas em sent,ença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabal-hisLas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciárJ-os, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Pág i.na l de 1
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Re: lNStRlçAO CONüURSÛ FOTOûRAFIA üWl2A21
De AnaLuz<anamaríadaluzv@)gmail.conr>

Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Ðata 25-10-2A21 11:17

054Y

w

ffi certidar:*1001 0097970.pdf (-86 KB) ffi Certidao-Negativa-cle*Deb¡tÕs*-*tl2-526412333.pc|í(-26 KB)

ffi certidao-100100e7e70.pdf (-77 KB) ffi cnh.pctf (-23a KB) ffi anexS.pctf (-4,3 MB) ffi anexl.pdf (-4,6 MB)

ffi anexS.pdf (-4,7 MB) ffi anex4.pclf (-5,6 MB) ffi segunctaVia.pctf (-379 KB)

lìqnrçver tc¡dos ü$ ëìnûrû$

Ënr dom., ?"4 de or¡t. de ?02'1 às 15:53, Ana Luz <;ltmiri¡¡ ili¡lii¡.lt#y(t,J{níil'l.,.çrfl i þ e $creveu
Nome: Ana Maria da Luz Viaselli
RG: 1 3438261 -9 SËSP PR

[ndereço: Rua lgnár:io Felipe, 709, Çenlro, Marrleleiro-pR
CPF: 1 00.1 00.979-70

Telefone:46 I 99349368

Fmail: SrÌ.fi.tfrariatf nluruúìIrmf¿.li-åA*1

O gatc - Fazencla Anoni, Marrneleiro.

Os galos têm unra essência nlísteriosa conposta de siléncio, charme e indeperrdência.

A Caveira - Km 15, Marmeleìro.

PrÓxinlo a plantação, u$arärn unra caveira de boi porque acredita-se que ela tesis'te ao$ maus olhos e afäslã ameaçäs

0 horizonte - Cenïro de Marrneleircl.

Obse¡var o céu me faz nunca e$queüer o quão pequenâ sou e åo *lesmo tenlpo o quanlo pcrsso alcançar

J

4{



(sem assunto)
Þs

Para

Ðata

Ana Luz <anamariadaluzv@gmail.conr>

<licitacao@marmeleiro.pr. gov.br>

25-1A"2A21 15..4.4

055r,

[L

ffi ana.pdf(-94 KB)

Rçnrovrrr tçdos çs ¿1nûxü$

fm seg., 25 de out. de2021 'l 'l :17, Ana Luz - q r¡ ar¡ ¿ ¡i¡,,l -1, ,-,,-.r escreveu:

Ë.r¡ clonr., 2-4 <le aul. <1e ?-021 às I 5:53, Arla L.uz *;;ll-limam-diil¡,ü-v-.iíiiùtltiti.{.,f:t}tIì> e$cr{}vou:

Norne: Ana Maria da Luz Viaselli

RG: '13438261-9 SESP PR

Ëndereço: Rua lgnácio Felipe,709, tenTrü, Marmeleiro-PR

CPË: 1 00.1 00.979-70

Telefone: 46 I 99349368

Email: ¡t¡laniari¡rEiAlg¿yi!ùçfi1Êjiç*.jl

O galo - Fazenda Anoni, Marrneleiro.

Os gãtos têm u¡na essência mislerio$ô Õonlpo$ta de silêncio, charme e independência.

A Caveìra - Km 15, Marmeleiro.

Próximo a planlação, usaram umâ Çâveirâ cle hoi porque äcreditä-se que ela resiste ans mar¡s olhos e afasta arreåçäs.

ô horízonle - Centro de Marmeleiro

Observar o céu me faz nunça esquecer o quáo pequer'Ìa sou e ao mesmo lempo o quanlo posso alcançar.

l

cf
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f i tO PEL lHlri;:iiüått;iråï;#nrîräïi;î"t*i:î;iiî*'I1'Ìü' 240

'::::j:ý,.::.v
.iI i.ñ. ir;
t.: . 'r. ii)
*1tt#

www.copêl.com
0800 51 00 116

Mês de referêncla idade Consumidora

Vencimento VALOR A PAGAR

Rosponsabllldade da Manutenção de llumlna Pr¡bllca: Munlclplo 4635258100
FAT-o1-2021 2061 1761 08.79

ALERTA: Ëttf\üüM!ãË frNgRGlÂ. 8RA$'L ËM gÅf{nHlRA nH r$tA$gËZ ¡{ínftt$å

DAFRACASSO LUZ

R

5-000

PF 409.096.389-34
96 01 002 271400

,lOutubro/202

1

No Medldor: MD 0761502516 - MONOFASICO

Leltura Atual

08t10t2021
3646

Constanto de
Multlpllcação

Consumo
Médlo Dlárlo

Próxlma Lôltura
Prevlsta

09t11t20214,65 kwh

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas

0,558810

Ton6ão ConlÉladâ: 127 voll6
Lim¡leAdequadofonsào: 117s 133/117a l33volts

Mês

09t2021

08t2021

07t2021

06t2021

05t2021

04t2021

0312021

02t2021

01t2021

1212020

11t2020

1012020

Unidade Consumidora
10127003

Vencimento
01111t2021

Dt,Pgto.

01t10t2021

0110912021

0?,0u2021

01107t2021

01106l2o21

03t05t2021

01104t2021

01to3t2021

0110212021

04t01t2021

01t12t2020

03t11t2020

kwh

130

158

143

155

'134

157

152

149

172

178

181

175

Valor

162,62

1 87,1 6

r 62,80

162,33

140,2g

156,82

153,65

151 ,88

177,90

175,62

171,47

165,89

Valor
Unltárlo

0,839259

Valor
Total

1 13,30

28;80

Notn ¡lsctucoNTA DE eNeRcll etÉtRtcA N" ztz.osa.ggt . sÉRte g
Emitida em 0'll1Ol2O21

Produto
Descrlgão

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

Base de Cálculo do ICMS

142,10

Valor lC¡¿lS

41,2'l

Un.

kwh
kwh

Consumo
Basê Allq.
Cálc. ICMS

1'13,30 29,00%
28,80 29,00%

35,00

Valor Total da Nota Fiscal
177,10

Mès
1012021

Valor a Pagar
'177 ,10

RES-MME 3/2021

relacionâdos

Autentìcação Mrcânìca

8363000000'1 2 77 1 001 I 1000 2 0010102021 2 3 061 1 761 0879 5

NÃo RECEBER - DÊBtro AUToMÁTtco - BANco - 341 , AcÊNctA - 4044äi coPEL $
tl,

4DBD. E679.63CD.2F7G.92E9.C71 3.606C.7A9D

amsntoHistórico de moe

lnformações $uplementares

Reaviso de

ur
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I\IUNICíPIO NE MIARIVI HLHffi#
Lì$"rADo ¡r<.¡ p¡lcANÁ

AXI{Nç I

i\,IOþ lI t,ú nÍ; RIiQ ti tiR I M n;N T'fi p.,{ tì ",t I xscntq:Ä <l

¡\ Itrcf'citLn'¿r MLrnicipul clc IVL,rnrrckrir.o
Setor dc i,icitaçÕcs e Corrtriltr)s
lltat nrelcirr¡ - t)R

() irrteressaclcl ¿baixo r¡ualilLcado r0qu0r riua in*criçâr: ñr] ol:.jetc {;O¡{CtJl?$ü TXI:FÛTOül{ÄÏl'{,ii DIürlAtS qrre ietratem a tvtuiricípio rJc Mnrricleir$ com o teîr'ìä: "MlìU $T.y1¡l-
SOBRE MAR¡vlrlnlRo". clualclLrer espaço rural ou urbano poile ser reiratarlo ct*s¿le qu{, ¿lpr.qserlxe uil1
significado sinlbólico e ì:cpresenlc lvlARMËLti,lR() de alguni rnc,cìo. A f'oto ¿leve ter unra l,ICitiNIl,{ *
um E-NDERI:ìÇC)" <io c¡ual visa cottstruir unr ¿lcervo clc irriagcns l)ara corïìl)or urra revisla conrc,¡n<:ralìua
dos (r() anos do nrr-rrticípio, nos tennos chi [dital de Licitação na rrroclaliciadc Cr.¡ncursn tÝ t:ill212l,
divulgado cm 08 de setcnrbro elc 2021.

Û1 * DÄDOS DÕ PROPONANTC
Nome Completo: ê,ilÀ ¡¡¡.nrl r,À irì¡ \llÀtf, ll-t
Data de lrascinre¡rto: :) " / 1 i: / )¡^rf).r
Enclereço residencial: Rr;n I*¡ttí,r:trt FÉt-l Ëç '?n*l ¿t- Àl:f R{'}
Município AÅ À Þ Å.¡,.rj lf IÇ'r: tJnidade da Fedelação: _"iì"ç1,_
CPF: 1ô'r. Íc>^,..î7*¡ -T." RG: 'í.',t-r1,¿ lf^;T -ll

G()rìrÁs PARA As QUAIS ÐISIIJA COI\CjORRIIR:
a/2A21

03 - INFO ES PARA T'AGÀiIIENTO ÞO PR.ÊMIC)
O pagamento <l será realiz:ado tm llonte dcl represenllrnte:
'I*itular'

13anco/lnstituiçâo:
Agência: ,J:ìåì-:f\
0utras infonnações:

;Irt.56i -[

O ¡:rcl¡:onentc decl cienle e de acorrJo das concliçõcs do Ëdiral de Licitação na
modalidade Concr¡rso n' 001 /2

ïVTarnleleir<¡. cfe _*.'"'Ii¿-1"tc¡- de 2021.

Proponente

J
('

( \l,t 1/, :r,5
\'..'"ilj¡\f¡r,tli r;:iiq I¡¡rrr: (.r I'..lri .:.i... I if,iiå:ì.,r..

¡ . :)j:' -'l cÍ¡:ii:r:c; i lrii ..illi:i-iì I il': j X 1 ii:!

/
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MUN rcíplp pE n¡Ann¡rlnRü
l.l 1..\tX) l){} p/\R,{¡.i^

¡\NlilXfl liI

llf..{:t,,{lt.l ç"{.} li,$,t $l.ltl..,\l Ål'll}.5I,.}l ål!'1\ l'{ }t( l { )lr{ i} {).5 1',t l{.T'l{lïïÅX? Íìfi

n f::{::t.Â t{Å(rÅr¡ Itt ¡ tis f :¡q {- t'r n fi lå{ l' rflt} I,\I I:¡'ì l"{}$

tr Ii¡l'lltr.'Iei|o }l¡l¡'il a f.r'r'ln iuçlio tlc lìrf ogrir l ias.

I\4irlurerleiro, î)S _.*_ de üe tL,¿1.

DECLÅ,IL{ÇÃO NT AUSÊNCIA DE PARfrNTESCO

R(Ì n" l.\'J.ll,\ûl h . CPJì nu / oÕ ,lr'\o S¡ ï q T n DËCLAR{), p¿:u:a üs
de

de
s, que não sou cônjLrges, companheirc) ou parcllte até o tefceiro grau, etn linha reta e colateral

cla Con¡issão de t,icitações, de gestores do Departarnento cle Educação e L-'ultura- {ie âgentes
políticos unicípio, a fÌnl de participar do EtJital de t,icitação na ¡rrodalidade Concursr> n" 00 1i202 I

promoviclo icípio de Marmeleiro para a premiaçâo cle fbtogralìas.

eiro, â5 ":.. cle

\i
Pro¡roneute

.6ó,r/000 ì -01
Ave¡rda Macali, no :.ii, Ccnrro - Cx. Poslal ?4 - CËP 85.ól
Ë.-mail lr. ¡r"i.rlr;¡ ¡1...

J*
:'r *'l elelbne: l4ól l-c:5-{l lrlT 1 g I 0i

Ly
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'ñed&

,1h.X,ú l)h t.rjt

N IC tpt üüË MArqturil I H rt}14t*[* | å \1#
Ill'l¡\ll{l 1}ü P.'\lt^!,.{

r\¡{fiH(} tv

T'*; l{ x{ {) I } Ijt R Iif, {"iN {Ï,r

Iitr' Å"^\. iY\.;, r!\.,..\lr--i-v¿. ir['uì:r.r iusiu;.rrkr, p,rr tir:ìparrli: sìç l)tlit.al *:le L-irìt;,1ç;lr.r r;i

jrirrlto clc lgï3" qr'rc t't,1<t prrrlr;nclo'ril;;;;; 'rä 
¡**isno cla t.:umìsr,åo t1* l.,it;itat;ir¿*,¿ <jtz{.tt¡u.¡r1,:rz,irtttt d4

n curso efc pr.oceclinrurto Iicitutrir.io..

N\ .r:r^r\"* :
Jtrrr.1.J:'r.'¡ Ue¿V¿l

4'^ \ lr¡.rt, >,

, r1,
,\\ L.rï .l It:.1'j.1\.

(A,ÿ$ inotura e Ìdentificaçäo do .Particí pantej
CPF: 4t:cp ,q:q] l)?^ï Tql
RG: { h t-51;, a{*1 3

.. !.ììì,.11 .!la(l :li i

':l,r 
I If.

n" 25-<. ('untrc, - ('t. Irr¡st¡rl 24 - (.] þìp 8-5 ó lS-00(,
- -[olelÌrne: I'ló, .ì5:5"8 ì(i? ] I li)s
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MUN ICÍPIO Pf; MARMTLTIRf-
Its't¡D0 u0 p¿R,t¡¡Á

ÄNrix() y

D t:cLA ItÄ Ç,lo n E R Ës ['oNsA l:il t,I D Att þ: $j o ßx, r "4 ]io't,ü{tl{ ¿t ÍI¡l
/Å uïoRtz/\ÇÃO D!l us() flr, IM,{çtiTq$

[::]slc¡rr tlc total aÇgrdo corn o Edital cle Concurso e les¡ronsatrilir-o-tnç inLeg,rîrlmente par qunisc¡u*r

dit¡rt¡s carrsatlos ern razão clc lninha ltlrogralìa i¡tsctìta nestc cot'ìcurso.

Declaro que as lcltogrillìas insclitas s¿io dc ¡ninha autori¿1,

Declat'o-me responsávef perarìte terceiros ¡ror c¡uaisquer rcclamaçties, dircilrs ou ônus {iccütrentrs

d¿r captåção rfas imagens ínscrilas, iscntando a comissão <srgat'tizadovade qurrlqucr resp<srr"tabilíúade.

Aulorizo o r:so ¡:ela comiss.kl tlrganizadora cfo l" Concurso F'crtoglrifìcr¡ cfa Prefcitura fuIunicil."al dc

M¿rlneleiro das fbtografìð por ¡nim inscritas, podendo ser rcproduziclas e putrlicadas errr c;rnais iie

infonnaçôes impressos e virtuais e inlegrar exposiçåo lìsíca e revista comenlur¿rtiva dos ó0 awss ðtt

município.

l)eclaro ter ct:nheci¡nenlo de que ö usû cfe minhas fbtografias ¡ra forrna e nror{r: ço¡rstantcs nçssa

autorização será sempre acompanhado clr.¡ nr¡nre ck: autor.

Marmeleiro, "åll _. rle 2021"

Norrre (l,etra de Fr:nna);

Assinatura:

W

w

Å
( \Pl -l/¡

\' r'rlr(lil \l¿c:1

t>/¡Sty'titlJtl
l¡ n, 2:r. (.r:ri!;r¡ -( x llrrtal lJ*(.1:Pli5 /rl

'lcltlîr¡rer t:tt'J J5:5-S lrJT i 8 l'¡f



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBlToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS e À oívIon
ATIVA DA UNIAO

Nome: ANA MARIA DA LUZ VIASELLI
CPF: 100.100.979-70

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

Esta certidäo se refere à situaçåo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 1'1 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçåo 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 2110t2014.
Emitida às 20:18:59 do dia2411012021<hora e data de Brasília>.
Válida até 2210412022.
Código de controle da certidäo: 24E5.1038.1392.658E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025264'123-33

Certidão fornecida para o CPF/MF: 100.100.979-70
NOME: CPP T.IÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 2110212022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda, or, oov. br

Pég¡na 1 de 1

Em¡tido v¡a lntemet Públ¡ca (24/10/2021 20:20:06)
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Prefeitura do Municipio de Marmeleiro . PR
Atl- ätacalir 2ää 6ËP 8ñ6{äflütt Telefone {46} 3525-8{ OO

cH P.t lfi-g (I5.ãËs/Go{}'l -{}.1 TrftvilTr.Elâ rm Ël e*ro,pn gov.b r

cuRrroÃo NEcATtvA nr ¡Éerros N. 41,88/ 2021"

NOME.
CPF/CNP,J.....
cóo. cor¡rRre.
ENDEREÇO.....
COMPLEMENTO.,
BAIRRO
CTDADE
CEP..

ANA MARTA DA LUZ VTASELLI
l_00. L00 .979-70
10010097970
RUA ]GNACIO FELIPE
CASA
CENTRO
MARMEIJEIRO
8561s-000

N": 709

UF: PR

FINALIDADE......:
DATA DE VALTDADE:

CADASTRO E LTCÌTAçAO
24/1,2/202r

cERTtFrcAMos, REVENDo o cAÐAsrRo MoBrl.rÁnro e rMoerl,rÁRto DEsrE ruu¡ucÍplo,
arÉ a PREsENTE ¡ata wÃo coNSTAM oÉerros tRrsurÁnros RELATTvo CoNTRTBUTNTE

QUE
ACIMA

DESCRTTO.

FrcA RESSALVADo o DrRErro DA FAzENDA púslrce MUNrcrpAL DE coBRAR euArseunR
oÉsrtos posrERroRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao pnRÍo¡o NESTA cnRtipÃo
COMPREENDTDO.

A eRESENTE ceRrrnÂ,o ssrÁ coNprcroNADA A vERrFtcAçÃo nr
eo sÍrro oo l,iuwrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao. marmeleiro.pr.gov. br: B0B0/cidadao>
UT]IJTZANDO OS DADOS A,BAIXO.

SUA AUTENTICIDADE JUNTO

ou arRevÉs Do eR coDE,

ANO DA CERTIDAO ..t 202a
¡¡ilu¡no DA cERTTDÂ,o... ..: 4188
cónreo DE AUTENTTcTDADE De cnRrroÃo, ggglt-1407988111

csRrroÃo EMrrrDA nr,utRô¡¡TcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/L0/202r
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IJ(-)Dl,ilì ,l t-JllÌ C1Ál¿LC)
,l'Js'I'rÇA DO'rRAË,Aj,HO

CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉgTtOS TRABAI,HISTAS

Nome: ANA MARIA DA LUZ VIASELLI
CPF: 1-00.100.979-70
Certidão n" : 42590280/2021,
Expedição: 24/I0/202I, às 20z32z2I
Validade: 2L/04/2022 - l-80 (cento e oitent.a) dias, conLados da data
de sua expedição.

CerLif ica-se que ÀNÀ MÀRrÀ DÀ rJuz vrÀsuLr,r, inscrito(a) no CpF sob o
no 100.100.979-70, NÃo coNsrA, do Banco Nacionaf de Deved.ores
TrabalhisLas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 201]-, e
na Resolução Administrat,iva no 1,470/20LL do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 201,L.
Os dados constanles desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at,é 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a cert,idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-eciment,os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho
Internet (http : / /www. tst.jus. br) .

Certidão emit.ida gratuitamente.

TNFORMAç.ã,O TUpORTATITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant,e a Justiça do Trabalho guanto às obrigações
est,abel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusíve no concernenLe aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-ument,os ou a recol-himentos det.erminados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

J
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" I I{SCR I çÃO COr.¡ CU R$O FOTOG rÅFlÅ 00 1 I 2û2-t " ;

elisangela pereira da silva <elisangelapereiiadasilva02iõgrn*il.com>

<iìcitacao@rrarmeleiro.pr.gov.br>

25-14-2421 't1 .35

ffit doc*cartas.pdf (-1,5 MB) ffi ûertidao de negativa fecleral.pclf (-78 KB) ffi certiclao municípal.pdf (-94 KB)

ffi certídao trabalhista.pdf (-86 KB) ffi Cerìidao*Negativa*cle*Deb¡tos*-*e$t?dual.pdf (-26 KB) ffi conta de lue.jpg (-325 KB)

ffiroto DE ctMA oË uM Dos MCInnos MArs ALTos Þo Murutctpto nË MARMEIEIRo-rR, 9û0 M, ActMl\ Do NtvËL Dû M... (-r s7 KB)

ffir'oro DE ç,MÄ D¿ uM CIos MoRRos MArs ALTos 0o MuNrcrpro, 900 M, Ac¡MA Do NrvEL Do MAR, rM uM AMANHEc,.. (-47 KB)

þ roro LlNDlsslMA 0o tNTrRr0R DE MARMrrntRq KM 18, $tTt0 DCI ROQUE BATtSTrLm,.jpg (-130 KB)

llerrrover i.*rJor; {ls äi'loxos

MFU OIHAR SOBRË MARMËLSIRO. ANO ÐË 2021

ELISANGËLA PERÊIRA DA SILVA,

R6 N010.414.796-8,

0pF No 067.951.049-40.

MORAÛORA DO SAIRRO ALVORADA. ROD. pR ?80, Nô 600, APT. 01, MARMËLËlRO-pR. Telefone: (46) 99935-00S0.
Ë-MÂlL: n[ssl-rgnlapcielrndasrlvs0?ft)çil:rajl.Çr]_m.

Ëssas fotografias forarn fe¡ia$ no knr 18, no sítio do senhor Roque batistella, onde estamos construindo unra caþarras de torras de
eucaliptos, em unr dos trorros mai$ altos do rnunicípio de Manneleiro, chegando a 9t0 metros d* altura do nível dç mar, um clas mais
belas paisagens do municípío.

conta de luz.jpg -325 KB FOTO DE CIMA DE UM DOS MORROS MAIS ALTOS ...*157 KB

De

P¿ra

Ðata

r,r$ñffiüíiúw*

FOÏO DE CIMA DE UM DOS MORROS MAIS ALTOS ... *47 KA

1l18d.r

A Ê
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k

FOÏO LINDISSIMA DO INTËRIOR DË MARMËLÊIRO, ..:130 KB
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"hÍ,EU OLHAR SO.BRË MARI\4ËLEIRO"

Â Marm el ei ro Freteitu rq- M un i cipal de f\ilarmelei ro 
"

Setoi de l-icitaçöes e tontratos.

Marmeleiro *PR.

O interessado abaixo qualífieado requër sua inscrição no objeto CONCURSO
pg pQTOGRAFIA$ DIGITAIS que retratqm o Municíplo rJe Marmeleiro com o
tema: "MEU OLHAR SOBRE MARMELEIRO", qualquer espaço rural ou urbano
pode ser retr,ätado desde que apresentê um significado simbólieo e represente
MARMËLEIRO de algum modo. A foto deve ter uma LËGENDA e um
ENDE:REçû,,do,qual visa construir urn acervo de irnagens pârâ compor uma
revista cornemorativa dos 60 ,anos do município, rÌos tormos do Edital de
Licitaçäo na modalídade Concurso nó 00'1/2021., divulgado em 08 de çetembio
de ?021.

01 - DADO$ ÐO PROPONENTEI
Nome Completoi ËLISANGELA PERE¡RA DA SILVA.
Data de na$ëimento: 11/0'f /1g8g.
Endereço resfdencial: ROD. FR 280, N0600, APT.01., Bafrro Alvorada.
Municlpio: MARMËLËfRO, Uniclade da Fedgraçåo; PR.
cFF: 067.951,049.4t
RG: 10.414.?96-8,

:02 - CATEGORIAS PARA A$'QUAIS ÞE$EJA CONCQRRER:
(X ) Fotograf:ü;aÌAûZl

:03*INFORMAçÕËS PARA FAGAMENTO DO FRÊMIO O PAgAMENIO dO
prêmio serå realizads em nome do representanfei
TituIaT: ELISANGELA PERFIRA NA SLVA-
Bancollnstituição: EVOLUA
Agênoia;0113
Conta:284335
Outras informações: conta salário.

O proponente declâr¿i êstår ciente e:de acordo das condiçÕes do Edital de
Licítação na mpdalidade Concurso no 001i2921,

Marmeleiro, 25 de outubro de 2021.

PËREIRA ÞA SILVA,

Ëlisangela Pereira da Sìlva. CPF: tI67.951.049"40
ROD. PR 28CI, Ne600, APT. 01. Bairro Alvorada, Marmeleiro- PR. CEP: 85.615-000.
E-malll elis:anselapereiradasilva$2@snìail,cojìl. Telefone: t46) 99935-0080,

"[ a,

r



"MEU OLHAR SO'BRË MARIMELE.I.R0',

TERI]IO DË CESSAO ne ÞIREITOS DE USo DE tMAcEM.

Ëu, ELI$ANGELA FEREIRA ÞA SILVA, portador do RG 10,414,296,8. e do
cpF 067.951,.049"40, inscrits no OoNcuRsÕ DE FOTQGRAFIA$ DlGlTAls
que retratem o Município de Marmeleiro eom o tema: "MEU OLHAR SOBRE
MARMELEIRO", qualqugr eÊpûsû rural o:u urbano pode ser retratado desde que
åþfêsentËum,slgnilicado simbólico e represente MARMELEIRo de afgum rnodo,
A foto deve ter uma LËGËNDA e rrm ENÐEREçO, do qual visa construir um
acew! de imagens para compof uma revisla cómemorativâ dos S0,anos do
municíBiû, no$ termôs do Edilal de Ucitaçäo na modalidade Concurso np
00xlza21:, AuroRtzo o uso de minha imagem eon$tantê em todo ê qualquër
materiäl apresentãdo para a inscriçäo e apre$entagöes constante em foios,
documentos e ôufros meios de comunicaçâo, pärå ser. utillzada pelo
Ðepartamento ds Educaçåo e eultura de Marmeleko, destinadas:å divulgåção
ao público êrï gerâl e/ou apenas para uso inferno de-çta instituiçåo, desdá que
nåo haja desvinuarnento da sua finatidade"

A ptesente autor:izaçåo é concedida a titUlo gnatuito, abrangendo o uso da
fotografia, em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (l) outdoor; (ll) busdoor; (lll)
fslhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc,); (M folder 

'de

apfesentação; (VJ anúncios em revistas e:iornais ern gerat; (Vf) horne pags; tVll)
cartazês;,(Vlll) baok-light; (fx} mídia eletrðníca (painéis,, v,iàeo-tapes, teieviåao,
oiñema, progrãma para rádio, entre outros); (x) transmissöes do material pela
Internet ou disponibilizaçöes, por meío de redes sociais e outrås platafrermas
dlgitais, inilusíve ern divulgaçäo no sfrio oletrônico oficiat do Munícþio.

For esta ser a rxprêssåo da rnin'ha vonÍade declaro que autorizo o uso acima
descrito sern gue nada haja a,sÊr Íeclarnado a título de direitos qonÞxCI$ å minha
imagem ou a qualquet CIutro, e asgino a plesente autorízação"

Marmeleirs, 25 do ûutubro de:2A21. Local e Dåtã

t77 n

$.

d/o*r.++:! J6*; , ,i-., 5,ý,,',
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA.

El isa nge la Pereír¡ d a.5i lva, Cp Fr 06?. 95 X,049-40
XOO. pn eAO, Ne600, APT, Ol, Bairro,Alvorada, MarrReleiro- FR. CËpi gF.6lS.000.
E.mail: elisanqelapererradasilvaû2@smail,$-ga. Telefone: (46) ggg3s-00g0.
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Ët¡ ELI$ANGELA PERETRA ÞA srLvA, RG no ,0.4{d7g6-8., cpF n.o067.951.049-40, DEcLARo, para os devidos fins; que nâo eou servidot,pribrico
municípat ou de qualquer outra esfera daTederação ou;; Ad;;istração rndireta,at¡vÕ Õu inativo, bem como, que não poåsuo nuurir* oor'imöeo¡mentos paraparticipar go Euita¡ de Licitação na modaliJadê concurso np oatTzazl prornovfdopelo Município de Marmeteiio parã a premiaÇäo Oe totågáfiáã,'

"I\ÍEU OLHAR S.OBRË MARMELEIRO,,

DECLARIIçÄo nr AU$ÊNCIA DE |MpEDTMENTOS

Marmeleiro;15 do outubro de ä0ä1.

PFREIRA DA SILVA

A
\
J€llsangela Pe¡eirn da Silva. CpF: 067.95X".049-40

ROt PR 28û, N!600,,ApÎ.01.gail:ro Alvorada, Marmeleiro. Fn, crp; eg,6ls,00o.
E.mafl::eJtsa¡ulelaper:qirÊ*asilva'?@sì!qít,com, 

feletone, ioaié*ru-ä,ä.å. V

,f
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*MEU OLHAR SOBRE MARITELEIRO"

ÞEcLARAçno or EusÊNüA DE FARENTEScCI

Marmeleiro, 25 de oulubro de 2021"

Eu ELI$ANGELA FËREIRA DA $ILVA, R.G no 10.414.796'9, CPF nu

087.951.049.40, DECLARO, para os devidos fins, que não sou cônjuges,

companheiro ou parente ató o terceiro grau, em linha reta e colateral de membros

da Óomissäo de Licitações, de gestores do Departamento de Educação e

Cultura, de agentes políticos do :lVlunicípìo, a fim de participar do Edital de

Licitaçäo na modalidade Concurso no 001/2021 promovido pelo Município de

Marmeleiro para a premiação de fotografias.

Marmeleiro,, 25 de outubrCI de 2021

LA PËRËIRA DA SITVA

Elisangela Per,e¡ra da,Silva.'6FÍ: 067.951.049-4Û

ROD, PR 28g Ns600, APT. 01. Baírro Alvorada, Marmeleiro- PR. CEP; 85'615-000,

Ë-mail: elisaneelape¡"e¡lqdasilv¡0âßgmail.gl]m. Telefone: (46) 99935-00s0'

I
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"MEU OLHAR $OBRË MARMELEIRO"

TERMO,DË RË:NiUltl,Cln

Eu, EL|.$AltlGEtA PEREIRA OA SILVA, abaixo assínado, participante do Edlta!
de Licitaçãa na rnodaljdade Concurso nÒ,00{/20Ê1, decla¡o na farma e sob as
pena,$ imp.ostas:na Lei,n0 S.6q6/,93, d.o 21 de junho de 1993, que,näo ptetêndo
recorre: da deçisão da Comiseäo de Licitaçâo e da Coordenqção do
Departamento dq Fduqåção e tgftura, que Julgou os documentos de
habllitação prelJrninar, renunciando, âssirn, B,xprg$särneûte, ar,dìreito de
feourso ê::ao prâzo respectivo,:ê:Geñcordârìdo, em consequêneia. corn o cufso
de proeedimento licÍtatörio,

Marmefeiro, 25 de outubro de 2021.

PËRËIRA DA SILVA.
CPF:067,951.049'40.

RG: 10.414.796,8.

Ellsangela Perelra da 5ifva, CFf: 067.951.049-40
ROD. PR 280, Ns600, APT.01. Bairro Alvorada, Marmeleìro- PR. CEP: 85.615-000,
E-rnail: elicanxËlapgishadaqilYgg?.ÉùÁrllÊil,cor¡,,TeJefi:ner (46, 99935-0080.
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OLHAR $OBRE IVIARMELEIRO''

DECLARAçAO ÞE RESPONSABTLTDADE SOBRE A
FOTOTRAFTA AUTORTZAçÂ0 DE USO DË

Estou de total asordo com. o Edital de conourso e responsabilizo,me

i::"^g::lT:ljl _por 
quaisquer danos causados em razão de minha fofografia

tnscritâ neste concurso.
Declaio quê a$ fotogrâf¡as inscritas são de minha autoria.

._ 
Declaro-me .responsáver perantd, terceilos por: quaisquer roclamaçöes,

direilos ou önus decofrentes da captação das imaga'ns inscritas, isentando acomissån organlzadora de qualquer resþonsabil¡eladã.

* Auto.izo'o uso pera comissâo organÍzadora do 1o concurso Fotográfioo. daPrefeitura,Mylicjnal d,e Marmeteiro das forogråfia$ pCIr ff¡m i"*"iit*, à"A*ää
39r 

reÞroduzidas e publicadas em canais ueinloimaçõesiÍnrpressoç e virtuais e,n*"91,::fosíçåofís.ica ê 
'êvistâ 

comemorariva dosb0 anoå ¿o municfpio"
Llectaro fer conhecimênto de que o uso:dg minhas fatografiâs na iorma emodo constantes nessa autoriaaçåo será sempre arCImpanhado do nome-oå

autor.

û81(

tr

Nome Comptgþ;ELtsArycEi4A PERE|RA DA S|LVA.
Assinatura:

Elisãngela Pereira da Silva" CpF; 067;951.049-40
ROÞ. PR280, Nq600, ApT,01. Bâirro

lVlarmeleiro,2S de outub¡:o de 2021.

Alvorada, Mal"meleirc- Fñ. CEpt gs,or5.ooo.

À

E-mail: Telefone: {46} 99935"0080.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOs RELATIVos Aos TRIBUTos FEDERAIs E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EL¡SANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF: 067.951.04940

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 Dívida 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 contribuiçóes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. l1 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitação 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 2t10t2014.
Emitida às 07:55:34 do dia 2511012021 <hora e data de Brastlia>.
Válida atê2310412022.
Código de controle da certidão: FE93.8692.14A5.D4D8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

I
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025265451.39

Certidão fornecida para o CPF/MF: 067.951.049.40
NOME: CPT NÄO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 2210212022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
WWw. fazen da. pr. g ov-.þl

Página 1 de 1

Em¡tido v¡a lntêmet Públ¡ca (25/10/2021 08:53:45)
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Frefelturn #a illlunilcfrpio üe MarnrËlëtrro * F,ñ
Av. lllacalir 255 ßEP t$6,tS.O$tl Tefefonç {46} S5äS-S{ lt$

*HFJ T6,SGõ.üËSÍGOA{.{t{ utìfrùr¡rf .trTâ rm çl çirg,ptr gtrv*br

cnRtroÂ,o posrrrvA coM EFErro DE NEGATTvA ¡¡ ¡Égrros l¡. 4Ls2 / 2021,

NOME.
cPF/cNp,t.....
cóo. co¡¡rnrg.
ENDEREçO.....
COMPLEMENTO..
BATRRO
CIDADE
CEP..

ELISANGEI.A PERETRA DA STI,VA
067 ,951".049-40
67 9s1,04940
TEI,MO OCTAVIO MUI,I.ER N' : 1-153

ÏPTRANG.A
MARMELETRO
85615-000

UF¡ PR

FTNALTDADE :CADASTROELICTTAÇÃO
DATA DE VALTDADE I 24/T2/202L

cEBTrFrcAMos, REVENDO o cADAsrRo MoBrlrÁnro g rMoerlrÁRro DEsrE uuwrcÍpro, euEATÉ A PRESENTE DATA CoNSTAM pÉerros ÀrÃ,o vgNcrDos ou cu,fA EXTGTBTLTDADE
ENCONTRAM-SE SUSPENSAS RELAT]VO CONTRTBUINTE AC]MA DESCR]TO.

F]CA RESSAT.VADO O DTREITO DA FAZENDA PÚeLTCa ÿITJNICIPAIJ DE coBRAR QUAISQUER
oÉerros PosTERToRMENTE coNSTATADos, MEsMo REFERENTE Ao psnÍooo Nnsra-cnnrioÃo
COMPREENDIDO.

A eRESENTE cnRrrn.Ão esrÁ coN¡rcroNADA A vERTFrcaçÃo oe
ao sÍrro oo uuxrcÍpro No ENDEREÇo:
<http t / / cidadao. marmeleiro.pr.gov. br: 8080,/cidadao>
UTÏI,]ZANDO OS DADOS ABA]XO.

SUA AUTENTTC]DADE,JUNTO

ou erRevÉs Do eR coDE,

ANo DA cpRrroÃo 202L
41,52
425685688425685

Nú¡¿eno DA cERTTDÃ,o... ........:
cónreo DE AUTENTTcTDADE oa cnRrroÂ,o,

ceRrroÃo EMTTTDA nr,rrnôxTcAMENTE vTA TNTERNET EM 2s/Lo/202L.

\
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JUS'l'.1:ÇA DO'I'RAB¡\LFIO

CERTID.ã,O NEGÀTIVA DE DÉBTTOS TRÀBALHISTAS

NOMe: EL]SANGELA PEREIRA DA STLVA
CPF: 067.95L.049-40
Cert.idão n" : 42849603 /202L
Expedição: 25 / J,0 / 202:- , às 0B : 06 : 1l_

Validade : 22/ 04/2022 - l-90 (cento e oitenta) dias, conLad.os da dat,a
de sua expedição.

Certif ica-se que ELIsÀNcErJÀ PERETRA DÀ srr,vÀ, inscrit.o(a) no CpF sob
o no 067.951.04 9-40 , NÂ,o coNsTA do Banco Nacional de Deved.ores
Trabalhi s t,as .

Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de z de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no L47O/2ol-l- do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201_l-.
Os dados constantes dest,a 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 atesta a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos, agências ou filiais.
A aceiLação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut,enticidade no portal do Tribunat superior do Trabalho na
Internet (Lrttrp: / f www. tst. jus. br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO TUpORTÀI\ITE
Do Banco Naciona] de Devedores Trabalhist,as const.am os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant,e a rrusLiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment,os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recoLhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mínistério púb]ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Fáq.i.rLa 1<le 1
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l)írvidas e sLigerii:òrs: cucìt(irLsb. jus. br
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rii:il þe MarceloVicenteDucätli(marcelovducatti(ôgmail.conr>

¡:,,'",:i= pârä <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Ð*ta 25"1A-2A21ß.32

ffi tomprovanre de inscriçâo no CPË.pdf (-100 KB) ffi Certielao-Negariva*tie-Debitos*,*02S2692125S.p<if (-26 KB)

ffi certidao.pclf (-33 KB) ffi ne .par1-oez xe¡ ffi comprovanre de Residencia.pdf (-121 KB)

R*nrilvel tçdos rt$ ÌtnÊxr)$

MARMELËIRO SOB LËNTË$

0uTUBR0/2û21.

A) Norne completo: Marcelo V¡cenle Ducatt¡

B) R$ e UË de expecliçåo: '10.668.t26-4 /FR
C) Ëndereço Completo: Rua Octaviano 'feixeira doc Santos, 1395.
D) CPF: 044.660.939-03

€) Telefone: 4 6-98802-29 69
,Ô f.) Ërnail: ft.:êrcebvdilc.oltiidgmsl-â*ff1

LEGENDA DA pROPOSTA: Trabalho realizndo no Município cJe Manneleiro, PR. Fotos retïeten1 ao inícío clo desenvolvimento rural,
árvores tegiorrais, destaque pela importante cultura clo trigo, frndando na PR-280, rota primordial.

FÛTO 01 .

C0ORDËNÂDA$:7105983 23 m S 29831 5.33 nr I

I

û86'r

wCOORfIFNADA$: 7147291 .83 m S 297936.31 nr E

r
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Número

044.660.939-03

Nome
IIIARCELO VICENTE DUCATTI

Nascimento
2210411995

CÓDIGO DE coNTRoLE
s39E.FEBB.6275.7ED2

Ëmitido pelã Secretâria dã Rece¡ta Federal do Brasil
às 13:00:28 do dia 25/1012021 {hara e data de Brasília}

dígito verifieador: 00

vÁLlto SoMENTE coM coMpRovANTe oe roe¡¡rFlc¡ÇÃo
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5eu número Claro
t46 98802 2969

Período de uso Vencimento

de 04t0et2021 a 0u10t2021 2011912021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

r. Ptano Contratado R$ 68,00

2. Outros Lançamentos R$ 69,93

Iota,l r pagär R$ 137,93

MARCELO VICËNTE DUCATTI
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS
1395 CASA
CENTRO
85601-O3O FRANCISCO BELTRAO PR

!I6NSAüËNS IMPâRTÅNT{$;
A sua fatura ostá cotn novo visuat! Renovada e mais moderna
facititando ainda mais a visualizaçào de seus serviços. Para
suâ segurança, sempre confira a fatura pelo Minha Ctaro.

CANAIS OH ATËNDIMüNTÛ:

ffi 6À\w No app
Na inte

Acesse sua cont
Minha C[aro

enì

outros sewicos:
/ No Whatsápp 1199991o62j

rnet - hac[aro.com.br
1052 /
ditivo

o8oo701o18o

1. PLANO TONTRATADO VATOR R$

Débitos Anteriore s - Rel 0912O21 68,28

Juros e Multa 1,ó5

suBTorAL - ouTRos LANçAME|.IT0S R$ óe,e3

débito junto aos órgàos de Proteçâo ao crédito. Contribuiçôes para o FU5T e FUNfIFL lr% e 0,5% do vator dos seniçosl nâo repassarJos ao clienle. Central Ahatet: 1331,

Ðescrlção Vator 155 lR$l Vator cobrado {R$l
Aplicat¡vos Digita¡s - Claro Eanca Premium 13,00'DescontoÃpticativosDigita¡s-ClsroBsncaPremium 

-4,71

Apticativos Digit¡is - Livrcs dígitais Llght - Skeeto 10.00

Desconto Apticativos Digitais - Livros digitais Light - Skeeto -3,76
Assinãturð Conmebol 0,ó0 29,90
.iuros e Mutfa '1,65

l

n$ 137,ÿ3TOTÀI À PAüÅR

Prezado Ctiente, boteto para pagamento då conta atuât e eventuais satdos anteriores. Caso tenha efetuado este pêgamento, utitize o boteto do Mês,
na úttima páqina.

l|'
A.utenl¡caçãu Mecânì"u 

_
Pârâ ùso do bânco

CLIENTË
MARCELO VICENTE DUCATTI

848 1 000000 1 -ó 37930 1 ó320 2- 6 1 1 0201 25201 -9 3150 49241 22-0
Autenticação Mecân¡ca soticit¿mos não rasurar, dobrar ou perfurar esta
parte dã faturå, pûrå não dan¡l¡car o cód¡go de barrãs.

Débito Auiomátilo Dati deVönc¡rnénto vator
r2520134i5 ,2'Q;lli}/|02] R$',137;e3çtarY-

fr



NOTA FISCAL Dg SrRWçOS DË TFIICOMUNICACOES No 1507993S/192921

ü91ç

lsentolNåo f rlbûtável,l R$l
a2t09

.18i52

0¡00

ut
Autorização para Débito em Contå

disponiwl frarâ arcar com o débito destes valores oa datö do seu venc¡meillo. 0 código de ¡dent¡ficação parô Débito Autotnático èstá impresco ðtrai¡0,

Código Débito Automático: 125201315 Ctaro PR/SC Agência:

Nome do Cliente¡ CPF/CNPJ:

Ëanco:

CPF/CNPJ:

[Jâla;

Assinatura:

J

Número da contä Correñte:

8481 0000001 -ó 3793û1 ó3202-6'n02A125201 -9 31504926122-0 K



ü95n

ligf¿o Cliente, ,bolelo parã.pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita satdos de nreses anteriores. Para pagamento de todos os seus
déb¡tos, ul¡lize o boteto da primeira página,

,Débito Automático
1 25201 31 5

lp
þ'

Autent¡caçãú Mecân¡ca

Pârc uso rJo bânco

CLIENÏE
MARCELO VICENTE DUCATTI

Data de Vencimento . Valor

2011012021 nsZT,¿s

ilrilllrilililil

63202-9 1 10201 25201 -9 31502',1 1 41 22-2

I ililil il ilt I ilil il til I ililI ililil IilI tilt il ilil U l ilil I ilil il til il

Auteñt¡caçåo Mecânica solicit¡mos
não râsurar, dob.âr ou perferâr estã
pârte r.la tatura, para Íão dan¡f¡cðr o

cód¡go de barras.

Pague

com

Pix

/
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Autorização para Débito em Conta

d¡sponivel patâ arcar com o rJéb¡to destes valores na data do seu venc¡mento. 0 código de ideht¡licåção par'å Oéb¡to Auto[ìát¡co está ¡mpregso ðba¡Ìo.

Códìgo Débìto,Automálico:125201315 Ctaro PR/SC Agôncia:

Nome do Ctionte: CPF/CNPJ; CPF/CNPJ:

Bancor lJata:

Assinatura:Número da conta Correntel

84840000000-3 69ó50 1 ó320 2-9 1 1 0201 2520 1 -9 31 5027 1 41 22- 2

7



0ETALHAMËNTO nË ilßAC0ËS r $HRVIçû5 OO CËL|J|AR 48 9 8802 296e

' 5àtdd1R$l

0'00

fl;oo
0,û0

0,00
o;oo

097(

{',

+

00:00:00

,lf\

,{



098 n

t27ß

MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

ANDXO I

MoDELo DE REeUERTMENTo pAR A. rNscnrçÃo

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

O interessado abaixo qualifrcaclo requer sua insclição r1o objeto CONCURSO DE
FOTOGRAI'IÄS DIGITAIS que letlatem o Município de Marmeleilo com o tema: "MEU OLHAR
SOBRE MARMELEIRO", qualquer espaço rural ou urbano pode ser retratado descle que apresente um
sigrificado sirnbólico e represente MARMELEIRO de afgum modo. A foto cleve ter urna LEGENDA e

urn ENDEREÇO, do qual visa construir um acervo de imagens para colnpor uma revista comer¡orativa
dos 60 arros clo município, nos telmos clo Eclital cle Licitação na moclalidade Concurso no 001/2021,
divnlgaclo em 08 cle seternbro de2021,

01 -DADOS DO PROPONENTE
Nome cornpteto, Marcelo Vioente Ducatti
Data de rrascimento: 22184/1995
Endereço residencialt Rua Octaviano T. dOs $antos, 1395
Município: Fl:n Ralirãn Unicfade da Fedelação Paraná
CPF: 044.660.939-03 RG: 10.ð68.A26-4

02 - CATEGORIAS PARAAS QUAIS DESEJ.A. CONCORRER:
( X ) Fotografta/2}2l

03 - TNFORMAÇODS PAR 4. PAGAMENTO DO PRÊMIO
O pagarnento do prêmio será realizado em uome clo representante:
Titular': MARCELO VICENTE DUCATTI
Banco/Instituiçao: Sicredi lguaçu
Agência: 0740 Conta: 47986-1
Ot¡h'as infomações : clc

Ì-

O proponente declara estar ciente e de acordo das .condiçõgs dg Edital de Licitação na
modalidacle Concurso no 001/2021. , ,, ,

J
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MUNICÍpIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo p¡.neNÁ

ANtrXO IrI

DECLARAÇOES A SERDM ÄPRTSDNTADAS POR TODOS OS PARTICIPA.NTDS

DECLARAÇÃo on ¿usÊNcra Dtr rMpEDrMDNTos

B¡ Marcelo V. Ducatti RG no 1q_.668.026-4 , CPF no û44"660.93S-t3 DECLARO, para os

clevidos fins, que não sou servidor púrblico municipal ou cle qualquer outra esfela cla fecleração ou da

Aclminish'ação Indireta, ativo ou inativo, bern como, que não possuo nenhum dos irnpedirnentos para

participar clo Edital de Licitação na lnodaliclacle Concurso n" 00112021 promovido pelo Município de

Marmeloiro para a premiação cle fotografias.

Marmeleiro, 25 de ûutubra de202l

DECLÄRAÇÃO nn ¿,USÛNCß DE PARINTESCO

Eu Marceiq V-DlLcAtti RG no 10"668.0?6-4 , CPF no 044 68t1 03S-n3 DECLARO, para os

devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou pal'ente até o terceiro grau, eln linha reta e colateml
de nrembros da Comissão cfe Licitações, de gestoles do Departamento cle Eclucação e Cultura, de agentes

políticos do Município, a fim cle pafiicipar clo Bclítal de Licitação na rnoclaliclacle Conculso n" 00112021
promovido pelo Município de Marmeleiro para a premiação cle fotoglafias,

Manneleiro, 25 de Outubrs de202l

Pro
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MUNICÍpIo DE MARMELEIRo

-
'¿

ESTADo oo pen¿NÁ

ANEXO IV

TDRMO nn n¡iVtl¡llCfÁ.

Eu, Marcelo Vicente Ducatti abaixo assinado, participante clo Edital de Licitação na
nrodalidade Concurso no 001/2021, declaro na forma e sob as penas impostas na Lei n" 8.666/93,cle 21 de
junho de 1993, que não pretendo recorrer da decisão da Comissão de Licitação e da Coordenação do
Depafiamento de Educação e Cultum, que julgou os documentos cle habilitação prelirninar, r.enuncia¡clo,
assim, expressantente, ao direito de recurso e ao prazo lespectivo, e concordando, em collsequência, com
o cr¡rso de procedimento licitatório,.

Franclsnn Hcllrån 25 ûutubro de 2021.cl e

(Assinattu'a e do Participante)

RG
044.660.939-t3
1CI.6ô8.t26-4

1t û¡

t24 f,
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MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ê.-

EsrADo oo pen¿¡/.

ANEXO V

DE cLÄRA çÃo on RESr oNsABTLTDADE s oBRn A Foro cRÄFrA
auroRrzAçÃo on uso DE IMAcENs

Estou de total acordo com o Edital de Concurso e responsabilizo-me integralmente por quaisquer

danos causados em razão de minha fotografia insc¡.ita neste concurso.

Declaro que as fotogr.afias inscritas são de minha autor.ia.

Declaro-me responsável pelante terceiros pol quaisquel reclamações, dileitos on ônns clecorrentes

da captação clas imagens insclitas, isentando a comissão otganizadora cle qualquer.responsabilidacle.

Autorizo o ttso pela conrissão organizaclora rlo lo Concurso Fotogr'álÌco da Prefeitura Municipal cìe

Mar¡neleiro das fotoglafias por lnim inscrifas, podenclo ser reprorJuzidas e publicadas em canais de

informações impressos e virfilais e integlat exposição física e revista comemol.ativa dos 60 anos do

município,

Declat'o tet' conheci¡nento de qt¡e o uso cle minhas fotogr,afias na forma e rnodo constantes nessa

autolização será sernpre acompanhado clo nome clo autor.

25 de outubra de 2021.Marmeleiro,

Nome Completo

Assinatura:

Forrna) Marcelo Vicente Ducatti

1
K

n

Ë
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBItOs RELAT¡Vos AoS TRIBUToS FEDERA¡S E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCELO VICENTE DUCATTI
GPF: 044.660.939-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
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 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo tlnico do art. 1l da Lei no
8.212,de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75i, de 2t1012014.
Emitida às 13:03:42 do dia 2511012021 <hora e data de Brasllia>,
Válida alê2310412022.
Código de controle da certidäo: c095.5647.F52E.F158
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1o2R
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Lû3¡
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025269212-58

Certidäo fornecida para o CPF/MF: 044.660.939-03
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 2210212022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
ww"w. faze n_da. p r. g qv, þ r

Pág¡nd 1 de I
Emit¡do v¡a lntemet Públ¡cd (2il10/2021 13:04:19)

ô\
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTNÃO
ESTADo no plnaNÁ

SECRETARIA MLINICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
No3641gt202t

PESSoA rÍsrce

NOME: MARCELO VICENTE DUCATTI
CPF: 044,660.939-03
ENDEREÇO: OCTAVIANO TEIXBIRA DOS SANTOS,1395, 1395 - Casa - Centro CEP: 85601030 Francisco Beltrão - PR

Certificamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito daFazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA
DATA
FINALIDADE:
OBSERVAÇ

DE
DE

EMISSÃO:
VALIDADE:

25110/2021
24/r2/202r
GenéricoÕBs:

CÓDIGo DE AUTENTICAÇÃo: oZTMHBUFFHTZJXCSQ2US

A autenticidade desta certidão deverá ser confìrmada na Intemet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer msum invalida¡á este documento,

l3:05:5525/1012021em:pela internet

W

J

1(
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Pági.na 1 de 1
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PODE}ì JUD]CIÁRTO
JUS'rfÇA DO 'TRABALHO

CERTIDã,O NEGATIVA DE DÉBTTOS TRJ\BÀLHISTAS

Nome: MARCELO VICENTE DUCATTI
CPF : 044 .660. 93 9 - 03
Certidão no : 42967976/202L
Expedição: 2s/L0/2021,, às L3 :07 ;1,7
Validade: 22/04/2022 - l-80 (cento e oitent.a) dias, contad.os da daLa
de sua expedição.

Certifica-se que MARCELo vrcENTE DucÀTTr, inscrito(a) no CpF sob o n"
044.660.939-03, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Deved.ores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 201_l_, e
na Resolução Administ,rat.iva no L47o/2oLl- do Tribunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agost,o de 2OtL.
Os dados constanLes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est,ão at,ualizados até 2 (dois ) dias
ant,eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert,Ídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no port.al do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst.jus. br) .

Certidão emitida grat,uitamente.

INFORMAç.ÉO rUpOnT.ârÝTE
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 condenaLória t,ransít.ada em julgado ou em
acordos judiciaís trabalhistas, ínclusive no concernenLe aos
recol-himent.os previdenciários, a honorários, a cust,as, a
emolument,os ou a recolhimenLos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério públ-ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

[0,

+

DÍrvj-d¡ls e su<¡esròes: cDdt.(tt.st. ju:;.br
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rNscRtçÃo coNcuRso FoToGRAFtA 0ü1 12021

De AngelaMariaDallaRosaLorensi<angelamarialorensi(Qgmail.com>

Para <lìcitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Dãra 25-1A-2Q21 14A2

þ noto 1.JP6 (-2,s MB) ffi roro 2.JpG (-2,s MB) ffi roro 3.JpG (-2,5 MB) ffi nrmrónro Foro 1.pdt(-l01 KB)

ffi nrlnrÕruo roro z.pctf (-155 KB) ffi nEmrónrO FOTCI 3.pdf (-100 KB) ffi nC Crr.pctt(-21s KB)

ffi comprovante de Resíderrcia.pdf (-161 KB) ffi crnrtnno DË cAsAMËNTo.pdf (-445 KB)

ftl Çerticlao Negativä de Debitos - Federal.pclf (-77 KB) ffi Cer"tidao Negaliva cie Debitos - Estadual.pdf (*26 KB)

[lcer"ticlao Negativa de Debitos - Municipal.pclf (-94 KB) [tCe*ictao Negativa cle Debitos Trabalhistns.pdf (-86 KB)

InNrxol-zr0KB) nANEX0(-244K8) fiarueXO1-,lAOXA¡ [Anexo(-17eKB) [Anexo(-214K8)

lìerrrovriltcxioli .t.)$ ÍÙtså{ot;

Foto 1.JPG Foto 2.JPG

Foto 3.JPG -2,5 MB

-2,8 -2,5 MB
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ffirrnno nß c¡s*ffixlro
. -,qrrqfço Eue ås fCILhas t3s vergo ds Liyro nÐ B-tt. auxitíar,de Regåst.ro de casamento, sob nÈ ffT*r consta o as*enta docåså¡ìÌë¡1Lo de : ** * " g¡r4å[0Bg_ÃaßÐ.${_-e*åIgsr* lagrå Dåúra *oßã, ,, * ; * ;

"*uli**d *O* ,J;Marmeleira, FaranÅ; åûs vinto- s guâLrÌÕ dias elo ¡nés de janeiro ;;ano'doie mjt * quåtrc (na/at'/'a004l. ås Zû:3üh*, cantralåo pe-rånte
Ö l*'1 nsânhô-r rfâtäLlcíü ¿¡osê sesehenfelder, e ås testemunhasf rcloavenancic üuclrrrÍ9, Liarna-r BararraeJ-li, çiison B*ilrrer..ândrsia <la#itVa Moas, e de$aj.s const¿ntes no termo.* x * * * * * .t * * - * *

REPUSLITA FrÛËHATIVA DO BRA$ïL

rürc üåv;ll dnn Fe&sna# titä
tl,IpJ Ho ?? . 6û9 . gç*l *ss1-s6

ïstado do Faranå rromarca d* $'xanciscc B*å
DTSTRTïO JuDTCÏ"ÉRTT H }üTN¡rCfPTO T}E' ftua Sets, n¡ S33r öèntrtrÕ; CSÿ gS,6l6*ilt.lû - S.ane¡S.AX¡

t¡J re¡esia¡?;¡ lçrÉilê6 jçatlã Atlefs f¡elias f*¡aai¡û l"sr¡rÉ¡tdc t:*¡¡¡sirogscrêÿan¿g $ubet,lcuçlr üf,igiål rlficÍ*.l 
'r6âiüråds

o norne de I
tronösr \\

_ gg nascådo åa*q 26 de janei.ro de lg?g ern'tito-rino. 6stado doÿaranå. do prufiîîto ape.radJr de caroeiri, resi"dsnte ê dcm.icil-iadotrå Aua $eis. nã 58!. cantron nssta cidade ql* {,4srmsl*Íru. pa; filhode AUGUsrrt{Hô LüRËt'¡sr * ns$,4 tro.nu}¡Ëro era nascirla ao*'rrJb6;1;;tem RÛnda Alta" &S, agrieul[or, e]a nascida åûñ 2,hlü4lfg4g sm pato
B-rårsor FÂ, agråcuJ.fara. ¡ssideRt.s# * domåcåliadss nå l,inrra ¡-li;;neste rnunicåpå* de l"la.rrneleiro, rR. * * * * r - * * * * * * * * r

. &S nascicis acs 1û de agoutrr rJe 1g?g on Marmeleirg, E*bado doFaranå, de pro-fåsss* profass*rx, ¡axÌd*ntç * cJ*måciåj.ada åå RLIä$e:i,r, nð 5*?, Ëêntro, nesta cidacle cl* $,f urmeleiro, FË; -filha clçAËHI{$R üAttA Ëû*A c !.ü\*,IÂ üAl*tA Ê,osA, e]s nascido'uo* r11/$g,/l"g3sÊn tampo dç H*io, R$, agricuJ-t*r, *1a nascí,{a åos ag¡nrlrg¿¿ êmtã,rl!Ët do !{aå*. Rs, f alecícja sm l^tl03l.¿ßfl,Z, ¡esidenle * 
-¿o*i*¿J.iado

na tinha fp!"ca, rreste nruniclpi" oé ¡q-"*.1ãi"o, pn. l- *---** * * **

-\ corrlraente passå å adotar
ll åI-çry[|!| nsrå Þar¡f,¡å ä,r$å

åpresenLârâm cs docuneRbç å qu€ #ë refere n Art. r.gås, nÕIV do Códiça Civil. - * * t - * * * - * - * - * - * * *
"*dct,aram o reçj"me da CCIH{IfnÅo p¡nCIA¡, Þg BBgg. * * * * _
t3 referido è vsrdade e dou fé.* - * * * * * * * * * * * * *

T",{:":'}.{' .', iI ri) ii ,- I Ë# 
HAËl'lnhFI Rt:r pR $3 ÐH ?firtÅ

$Ë,.Yri{; f,1, " 'r 'l
ç['çit',:. ' t'.'
J À*trr:.,

'' t:tlìì/\ t:"¡1., r.'; ., . 1 r'^"'Vlt.¡i¡"iar r ii ìi J - |"'\rt,r;ÝÂ
t o

al Deeignaclo
r¿Áuro¡ nu rÕnÕ fERRrrúRfo {IUÂLOUçR r1ütjLT6ltÀÇÂÕ Õu r{ASUÍtr\ tRVALIÕ¡\ Ës.TË
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nsI,erónro Foro I

FOTO TIRADA EM 26/10/2009, POR ÂNCETE MARIA DALLA ROSA LORENSI,

DA MARGEM DIREITA DO RIO MARMELEIRO NA ALTURA DA PROPRIEDADE

DE AGENOR DALLA ROSA, COM VISTA DA PINGUELA (PONTE PENCIL) QUE

ALr POR MUTTOS ANOS FOr A UNrCa FORMA DE PASSAGEM (SECA) DE UMA

MARGEM pARA ourRA. ERA DE EXTREMA nr¿poRrÂNcn pARA o
DESLOCAMENTO DOS MORADORES DA COMI.]NIDADE DE LINHA UþICE

QUE ALI RESIDIAM E PARA TRABALHADORES DA EMPRESA MADEIREIRA

INSTALADA NAS PROXIMIDADES DA PINGUELA.

MARCo DE UMA Época TMpoRTANTE pARA o vtxrcÍpro DE

MARMELEIRO, HOJE NAO VEIS TRENSITÁVEL, SOMENTE SUA ESTRUTURA
pnnr¿Ánn AINDA RESISTE No LocAL.

a) Nome completo: Âruc¡u MARTA DALLA RoSA LoRENSt

b) RG e UF de expedição: 7.310.820-9 - SSPR

c) Endereço completo: RUA RIGOLETO ANDREOLT- 385 - Centro - Marmeleiro - pR

d)CPF: O26.19O.t39-76

e) Telefone: 46 991015802

f ) E-m a i I : q nß e I a, m a il"?,lg.r.p.n I i R,gm.a.¡ l,çqm

ô

P

\

K



1t1(

RELATÓRIO FOTO 2

Foro TTRADA EM o4/06t2011, poR ÂNcBra MARIA DALLA RosA LORENSI,

REGISTRANDo A BELEZA DE UMA DAS QUEDAS o,ÁGuA NA CABECEIRA

DO RIO MARMELEIRO, NA COMUNIDADE DE LINHA BOM JESUS.

RIO ESTE QUE PoSSUI SUA NASCENTr pnÓxTMA A ESTA CACHoEIRA, E

eun po s sul r¡uúNlpRA s IAIsAGENS DES LUMBRANTE s.

a)Nome completo:Ârue eu MARTA DALLA ROSA LoRENSt

b) RG e UF de expedição: 7.310.820-9 - SSPR

c) Endereço completo: RUA RTGOLETO ANDREOLI - 385 - Centro - Marmeleiro - pR

d) CPF:026.190.139-76

e) Telefone: 46 991015802

f ) E - m a i I : a.n e e,l A"m a r i.a.l.Ç.Je n.s.i ta e m a j.l,.c*o m
,q
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nprerónro Foro 3

FOTO TIRADA EM 04/06/201I, POR ENCETA MARIA DALLA ROSA LORENSI,

REGISTRANDo A IGREJA DA COMUNIDADE DE LINHA SÃo IT¿ATEUS,

pernruôuro Htsrónrco pARA o MrNrcÍpro DE MARMELEIRo.

a) Nome completo:Ârucfu MARTA DALLA RosA LoRENst

b) RG e UF de expedição: 7.310.820-9 - SSPR

c) Endereço completo: RUA RIGOLETo ANDREOLT- 385 - Centro - Marmeleiro - pR

d) CPF: 026.190.L39-76

e) Telefone: 46 991015802

f ) E-m a i I : a n s e la m a r i a I o_,r-e-n s,i @ gm a i !. co nl
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ÀNn)(CIr

MOITELO D$ &ßQUHA¡MEt'rTCI pá,RÀ TXSCRIçÃ,O

À prsfe¡n raMunicipl de Marmçleiro
Seùorde ticit¡çõos e Conffitos
Marmeleiro*PR

0 intcrcsssdç shaixo qualificado r€fluer su¿r insorição no objcto Cûì{CURS'O DA
$OïOCßAFIAS $I6ffAIS que rstråfem o Mu:rieÍpia de Mnrm€.leiro com o tsma: *M8U ÕLHÂR
SÔBRH MARMEI,HIRO', qualquø ësp6fð n¡rsl cr¡ urbqno padc ser retråt*dû úosde que sprcserit& um
sþificado simbóliæ e rçpræente MARMËL$IRö de aþm rnodo. A fûü(' dwc ter unra LfiÕÊND,{ e
um ENDEKEÇO, do qual vise csnsbuir um ¿csno rfe inngens pûra ompor nma rcviste comeinomtiva
do*'60 nno* do muniøfpÍo, *os t*rmûs do &tital & Lieìtaçäo na modalidsde Côncurso no'00112021,
divulg$o rm ffi desütsmbrCIdc2ffåI.

ûl - DADO$ ÞO PROPONRNTT
Nome tompletü: ÅNûËt-Ä" lvtAKIA DALLÂ R0$.À LÕRENSI,
Þatr de rxscimento: l 8/0S/t979
Endoroço resìdescisl: Rua Rþleto Åndrwli - 385
Municþic: MÂRI,IHLBIRO Unid¿de daFedøaçåo: PR
CPF:02õ.t90.139-76 RGr73l0.S20-9

02 * cArß$oRIAS pÀná.å$ Qu.als I'ßSA.IA CONCORRER:
( X ) FotografisfhÿÍ.|

0¡ - nïroßþrÀçÖD$ pÂß.À Fá.çAMElrrO rlo pRårÿfio
O pagamento do pr€mio ssr{ rcðliäedo crn nuns dü ryessntår¡ts:
Tituls¡: AIIGELá. MÂRIA DÂLLÅ" ROSA LORËNSI
Bancc/Instituiçäo: BANCO nO gRASiI- -

Agência:22Sä-9 Conta 13275 -6
ft¡bt$ infsmsçõs$: Á,g6ncir Manr¡sleiro

O proponenta dffilâña estår cie$t* s dc åmrdo dns mndiçöes do Edital de Licitaçðc na
moddi@e Concurso nCI t0IÆ,021,

frlarmeleino, 23 ds Õrltubro qte 2ffi,1 "

M U N ç lPjffir* l**R:M 
EL H I ßs

.J
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ÀfimËon

TERMO I}E CESSAO DE DINü,TTO$ DE USO DA IMASAM"

gu, Âxcm¿ MARLA ÞALLÅ ROSA I,ÕRENSI, portador do RC ?Jt0.82û-ÿ e do CpF 0?6.190.13ÿ-?d
inscrito nc COI{C[}R$û I}ã FCITOCRTIPIA$ þfçfTÀIS quç retr*€m o MunicþÍo de tvfsrmeleiro
çom o tcm¿: *MEU TLHAR SOBRË MARMBLËIRO", qualqløra$psço rurel ou urb¡no pcdc serretrafndc
de*da que aprçsentë um signific*do simbóliro ç rsprcsonte MÁRMßLHIRO de algum modo" À fcÍo devc
ter ürns täGË!.lnA" e um EhlDËREçCI, da qual víså cCInsuir um acervo de imagen* parr cÕmpff urns
rcvistc çsmeiil$rãtiva dos 60 anos do mrmiclpio, nos tsrmos do Editål dc ticitação n* rnodslidåde Concurso
no 00112021, AtITCIRlZCI o uso de minha imagern constante em todo e qualqrrcr matcrial aproscnudo para
a imcrição c apresontaçte* ccnstânte sm fofo$, d xmcntcs e çnlro$ meios de ccmunica@, par* scr
utilÍ¿ads pelo Þryarûnr*snto do.elwqs$o e Cultum de Marmelcho, drstinå&s à divulgnçeo ag publico em
ggràl elou apffias pffis u$o kssmû dê*tâ instituição, dwde que nrc þja d,cwirtr¡sm€rrto dn ma fïn¡lidads.

A presentø mtorirfiçño é concedida a tltula gr¡tuito, abrangendo c uso d¿ fotogr*fia, ein todç tsritório
nasional o üo exterior, em todås es suås rnodaiid*des e, ern dcçtaque, das seguintes formas: (I) outdoor; (ll)
bu*dooç $lI) folhcf*s em ger-al {cncnrl*s, nr*ln dÍr*t4 catálogo" €tc,} (IV) folder dc ap'resentacão; (V)
anúnciæ ern rcr¡istss e jornais em geral; (V$ homo pags; (vlt) ørtuaes; {vIIÐ back-lighti (ü{) mídia
elefônica (pinêrs" vfdeq-kpË$, telovirão, oinem4 pragrarnå para rådio, entre oufûs); (X) bansmissö*
do rn¡teriel plu Interner ou disponibilizüçðüs por meio & rcdes sociais e outrss plctaformas digitei*
inslusivc sm divulgação no sltio elcurônico ofnial do Municipio.

Po¡ estâ ser a exprtssão da minha vontadç dedaru que *utorizn o uso a*.imn dç*critc $ern que nada rq¡*a a
scr rucl¿nuda e tftula de direitos cënexs$ ô rninha imagem ou a quaþer oulrû, e c$$iüû a prwento
autorieação,

Manneleirc,23 de $utübm de 2û?L
l.ocsle Daf¿

1r7(
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A}\täX(} tfi

ASctÂRAçqtsS.â SßRXM.ôP*N$EH]TÂT}T,S PÛR TOTXXI OS PARTTCXPAÌ{TßS

.ÞEct AftÀçÅo ns *usÊxcr* nn ilvrpnrlrun¡{ros

Bu, ÅNcBLÁ MÅRIA ÞÂLLA RosÂ LoRENSI RG ¡f ?.31*.820-9 cpr nç 026.190.ß9-?6,
ÞßC[rq'K(}, pane osdevidos fins, que näo sou servidor pÍibtico rnunicipal ou dc qudquer cutra esferä da
fstferação ot¡ d* Adminisr*çta Indiff{a, atiyc ou inntivo, bcm como, que nãa pa$$tlo ner¡hum dos
impedimentos para participar do Bdital do Licitrç{o ns modslidudë Concnrso ns 0Sl/?021 promovido
Flç Muniqlpio dc þlffinclciro para*g*miaçãa do foüogrnfîås,

h{armeleiro,23 de outubro ðe2t21.

,Õ

NECL4IRAÇÃO Ng ¿USfNCIA Dtr TARHNTß$CO

nu, ÂNGÞL¿ Ml\RtA ÞÅLLA RosÂ LoREI\¡s¡ Ro ns ?.31û.tzs9 cpr nc û26.tg0.13t-?6i
ÞËetARCI¡ para osdevido$ fins, que não sou cåqiugçs- compnnheim ou pårsnte ató o te¡uøïro grsu, cm
linh¡ rçta * cokteral de msmbros d¡ Comir$ão do Licitaçcee, & gestores do Þ*partamento de Edicaøo e
Cultura, de agente* potlticcrs do M*nicþio, a firn de participar ds Xdltat de Liciøçto ne modatidsde
Con*urso no 0Slå021 promavidu pelo Mnnicþio ds kfnrmslpiro para a prnmisçña ds fi*ogrsfiûs.

Manneteiro,23 de oufubro de}V|l.

tu*fl.-/bn,* {}nüüo {r* , ' ,. ru', *U Proponente

U Prcponente

\t,

flhl Fl: TrË 2f t{.¿tÅt¡{Ilô r.¡l I
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A,TI{EXO TV

T[RIrr0 sß nENt]r{ctÀ

er¡, fu,tAfl,¿ lU¿ruÂ ÐALLA ROSÀ lffRENSI, abaixo assinado, participnte do &titål
de Lícifnção na modnlidadc Concwso ns 00112021, declaro na forma e s$b âs penas impostns n¿ Leí nu

8.666/S3, de 2l dejunhc de lgç3, que näo pletendo recorrer ds dsûisðo ds Comi*são de LiciøçÍo e da
Coordenação do Ðcpanamento ds &lucação e üultunn, que julgou os dooumentos de habïlitação
peliminar, renunciâ$dü, assim" €xpressålrtenlon åÐ dirsito de lw*rso ç åo prüuo respectivon e
concardcndo, ern ccnsequ&rciel cðmÕ eur,sð ds prccedimemo licitntório,,

M¿rmeleïro" ?3 de c$&lbrCI dç 3æ1.

1I9r<

t * -*ýn*n'i.*,r ; n,'& Ê-f*,..#ø : l, *,, ;
{}4ssindwa * identifrcqão dn Pwti*ipønte)

CFF]; SäS"19*"13s.?6

*ft?trü-*3&s

,f\

(l,

{INPJ: 7ó.205 f*tÿfxxlt{¡}
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MUN tcípt0 nH MARql,ffiLqtmg
C$1îÀDOD0PÀRåÌ.¡Å

lrlitrxov

I}EC["ÅRAçÃ,Q pü AßSTONSASILIÐÅIIE $OBRA ^{ F()?OCRAflA
AUTORTUÂ-ÇÃO nr, U$O DËnþiÅGrX$

Estou *e tot*l a*ords çom o F,ditrl dE Ccncursc a rerponsabilizo-me inlegr*kncnte por qu*iquer

danos c*üsedo$ eryn rsda de mi*hn fotogralia inssritä ne$te cor¡sußo.

Þælm que asfat*grafia* inssrilas sfla de minha a*tcrin

Þ&l#Õ-må rcspnm*f;vel pÊr*nlç tçrceiros Fffi qwdx¡u€r rwlamaçðes, dircitos ou ônus dscÕff,eate$

da c*ptnçäc dac $mqgør$ inscrÌtas, isenmrdo s comis$õCI orgnnizrdom de qualquerresponsabilidade.

. .A'u¡oriuþ c rsa p*Ix cøníssão organizadora do lo Concurso S'ctagnåfica da Pr€fsiturå Municipal de

Mnrmelsi¡o das f@rrfim pcr mim inscritas, podçndc ser reproduzidas e pnblicad*s ffn sansis dç

infsrms*õü$ irnry s virtu*i$ e integrar exposição fisica e rsvisúr comemsrrtiv* dos 60 anos do

mrnicfpåo.

k¡W !ÊrffihæfuffiÍ* dr qg,e o us<¡ ds mir¡has fotognfias na fonna e mcdo ecrrñ*ãiltss tr&*sa

sutn@do ser. scmpre,*coæpnh*do ds nome ds sûtor.

Marmeleiro,23 de outubro de 2û21.

Nome Comptcto fi.cÉredesorrra)l ÂNCnm MÄRlÁ, DALLA RCISA LORENSI

Åssiaqturs: fu,,*,fr',¡r-.&^*ça ¡'u' ii u !,r,,' " r*o

Õ

\
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lvt¡t¡¡srÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS e À oívIo¡
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANGELA MARIA DALLA ROSA LORENST
CPF: 026.190.139-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabílidade 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 União (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 sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2r10n014.
Emitida às 2l:05:15 do dia 18/1012021 <hora e data de Brasflia>.
Válida atê 1610412022.
Código de controle da certidäo: DlA6.3DC6.DISD.4B6F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

fù-
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025211837-85

Certidão fornecida para o CPF/MF: 026.190.139-26
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 1410212022 -Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www,faz_en da. p r.gov. b r

Pégina 1 dê 1

Em¡l¡do v¡d lntêmet Públ¡ca 07n0/2021 16:26:37)
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Frefelüü,r$ du ü unllcfplc de lffisrünËlêlro . Pñ
A.v";lãç.a*if *SS ßËp 8ñ6{Sr$0 Telefnpe {*6} e6ilã.l*úß*

üll F.t ?6"eflõ"ç6$f$Ot'l -tl'I

ceRrroÂ,o NEcATTvA Dn oÉBrros N. 4!3t/ 2o2t

NOME..........:
cPF/cNp,J......:
cóp. col¡rRrB. . :

ENDEREçO......:
COMPLEMENTO...:
BAIRRO........l
crDADE........:
cEP...........:

ANGELA MARIA DALLA ROSA IJORENST
026.L90.1_39-76
26]-90L3976
RUA RTGOLETO ANDREOIJT
Casa
CENTRO
MARMELEIRO
85615-000

N': 385

UF: PR

FINALTDADE. . . . . . :

DATA DE VALIDADE:
srrueçÃo FrscAL
2t/1,2/202]-

cERTrFrcAMos, REVENDO o cADAsrRo MoBrlrrÁnro u rMosrl,rÁRto DEsrE t'tuxlcÍpto,
ATÉ A PRESENTE pete l¡Âo coNsrAM oÉerros tRrsurÁnros RErrATrvo coNTRTBUTNTE

QUE
ACÏMA

DESCRITO.

FrcA RESSALVADo o DrRErro DA FAZENDA púsl,rce MllNrcrpar, DE coBRÀR euArseueRoÉsrros PosTERToRMENTE coNsrATAÐos, MEsMo REFERENTE Ao psniooo-ÑEsre-csntioÃ,o
COMPREENDTDO.

A eRESENTE ceRtrpÂ,o ssrÁ coNorcroNADA A vnRrrrcaçÃo ou
eo sÍrro po l¿unrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao. marmeLeiro . pr . gov. br : 8 0 I 0 /cidadao>
UTTLIZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTTCIDADE,JT]NTO

ou RtnevÉs Ðo eR coDE,

ANo DA csRrrnÃo ........:
nûrsno oe ceRrrnÃo .....:
cóDrco DE AUTENTTcTDADE oe cuRrrD.Ã.o,

2027
413 1
86L681729861681

cnRrroÃo EMrrrDA er,ntRôwTcAMENTE vrA TNTERNET EM 22/to/202r.

()-

\

f
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PODBR JUD]CIÁRIO
JUST]ÇA DO 'I'RABALHO

cERTTDÃo NEcATTvA DE oÉgrros rR.ê,BAIJHrsrAs

NOme: ANGELA MARTA DALLA ROSA I,ORENST
CPF: 026.L90.L39-76
Certidão n": 38592990/202L
Expedição : L7 / 1,0 / 202L , às L6 :37 :43
Validade: t4/ri+/zOZz - j-BO (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

cert,if ica-se que ANGETJ.A MÀRIA Dar,r,¡t RosÀ LoRENsr, inscrit,o(a) no cpF
sob o rì.o 026.L90.139-76, N.ã,o coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pera Lei no L2.440, de 7 de julho de 201_1, e
na Resolução Administ.rat,iva no I47O/ZOt! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de ZOL1".
Os dados constantes desta CerLidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atual-izados at.é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação dest.a certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal superior do Trabal_ho na
Int,erneL (httpt / fwww.tsL. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpOnTA¡[TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenat,ória t.ransitad.a em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenLos determínados em Iei; ou d.ecorrent,es
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Página 1 de 1
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inscrição concurso fotografia tO01 12021

De quelibalistella<quelibatistella(00mâil.com>

Para <licitacao@marmeleirc.pr.gov.br>

Ðata 25-14-2021 14:37

ffi o:ee*zr r oz5ü9434?*001.pdf (-191 KB) ffi wnatsapp tmâgê 2021-10-25 âr 14.35.06 (1).jpeg (-75 KB)

filwtratsnpp lmage 2021-10-25 üt 14.35.06 (2).jpeg (-169 KB) ffi efiraroDebito.pdf (-9a KB)

ffiwhatsRpp lmage2021-10-?5 ãt 14.35.30.jpeg(-85 KB) ffiwhatsnpp lmage 2û21-'10-25 at 14.35.06 (3).jpeg(-1aa KB)

SwnatsRpplmage202l-10-25ar14.35.37.jpeg(-79K8) ffiwtratsapplnrage202l-10-25ar14.3S.06.jpeg(-12sKB)

m WhatsApp lmage 2021-1 0-25 nl 14,35,45.jpeg (-81 KB)

Relnov¿rr 1:cttiotì tl¡s ir¡êx<l$

QUËLI LAURA FATISTËLLA

RG 1044488005 SSP

AVENIDA MACALI, 977 APT ,'2 
CENTRO MARMËLEIRO - PR

ÕPF 06368936S32

FONr 46988056685

Foto 01 - Paróquia Santa Rita de Cassia

Ëoto 02 * Belezas naturais do interior KM 06

Foto 03 - Ponte estreita

WhatsApp lmage 2021-10-às ät t¿.bs.oo (r).jpes -7s KB WhatsApp lmage 2021-1 0-25 at 14.35.06 (2).jpeS -1 69 KB

WhatsApp lmage 2021-10-25 at 14.35.30.jpe9 -85 KB : WhatsApp lmage 2021*10-25 at'14.35.06 (3)jpeS -144K8

WhatsApp lmage 2021-10-25 at 14.35.37.jpe9 WhatsApp lmage 2021-10-25 at 14.35.06.jpe9 -125 KB

,Ô
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WhatsApp lmage 202'l-10-25 at 14.35.45.jpe9 -81 KB
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25h01202'l '13i46 https :/Åwww.copel. com/svc/publico/se g undaviafacil/ext ratoDebito.jsf

tÍ rüpËL
f Ë tómþanhiã pärünö#nüü dG E*vrgl;x

Via do cliente
Unidade Consumidora: 94656177
Endereço: AV MACALI, 977 - APTO 12 RC 02 167000
Data de vencimento: 011111202'l

Valor: R$ 91,85

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Senviços Online - X3!p_;Z¡Ug,gSpg!,gqp7¡¡gen ciatdeb/
Atendínento Copel - ø8øø S! øø LL6

Ës $fiålh"o,a Far*naerîâ* dë k*ersi*

Via do estabelecimento
Unidade Consumidora: 94656177
Data de vencimento: 0111'112021

Valor: R$ 91,85

Linha digitável: 63630000000 4 91850111000 4 OOlO't020212 3 06117588894 2

w

\

https :/ ¡/ww.copel.com/svc/publico/segundaviafacil/extratoDebito jsf 1t'l k
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ANEXO I

MoDELo DE REeUERTMENTO rARA nscnrçÃo

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

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no objeto CONCT RSO DE
FOTOGRAFIAS DIGITAIS que retratem o Municlpio de Marmeleiro com o tema: "MEU OLHAR
SOBRE MARMELEIRO", qualquer espaço rural ou urbano pode ser retratado desde que apresente um
signifrcado simbólico e represente MARMELEIRO de algum modo. A foto deve ter u*u LEGENoA o um
ENDEREÇO, do qual visa construir um acervo de imagens para compor uma revista comemorativa dos ó0
anos do município, nos termos do Edital de Licitação na modalidadeboncurso n'001/202l,divulgado em
08 de setembro de 2021.

01 - DADOS DO PROPONENTE
Nome Completo: eUÉLI LAURA BATISTELLA
Data de nascimento: 26/05/1994
Endereço residencial: Avenida macalin n" g77 *Ap 12 - Centro
Município: Marmeleiro Unidade da Federação: paraná

CPF : 063.68i,9.3 69 -32 RG : I 0,448. 800-5 SSpipR

02 - CATEGORTAS PARAAS QUAIS DESEJA CONCORRER:
( x) Fotografial20zl

03 - TNFORMAçÕES PARA PAGAMENTO DO pRÊMrO
O pagamento do prêmio será realizado em nome do representante:
Titular: QUELI LALIRA BATISTELLA
Banco/Instituição: Banco do Brasil
Agência: 2282-9 Conta: 2 I 809-X
Outras informações;

O proponente declara estar ciente e de acordo das condições do Edital de Licitação na modalidade
Concurso n" 001/2021.

Marmeleiro, 22 de outubro de202l.

ú^:/ ,¿.t\rút{,¿tt
Proponente

0,

X

á
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TERMO DE CESS.ÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM

eu, qIJÉLI LAURA BATISTELLA RG no r0.448.800-s ssp/pR, cpF n. 063.689,369-32, inscrito noCONCURSo DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS que retratem o Municlpio de Marmeleiro com o tema:
"MEU OLHAR SOBRE MARMELEIRO", qualquèr espaço rural ou urbåno pode ser retratado desde que
3pj:sjnte um significado simbólico e represente MARMELEIRO de algum modo. A foto deve ter uma
LEGENDA o um ENDEREÇO, do qual visa construir um acervo de iriagens prr" .orpor uma revista
comemorativa dos 60 anos do município, nos termos do Edital de Licitação na'modalidade Concurso no
001/202l,AUTozuZO o uso de minha imagem constante em todo e qualquer material apresentado parc a
inscriÇão e apresentações constante em fotos, documentos E outros meiós de comunicaçaoipara serutilizada
pelo Departamento de Educação e Cultura de Marmelciro, destinadas à divulgação uo p,tUii"o om geral e/ou
apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da fotografia, em todo tenitório
nacional e no exterior, em todas as suas modaLidades e, em dãstaque, das seguintei formas: (l) outdoor; (ll)
busdoor; (III) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogó, rtr,¡; 1lÝ¡ folder de apresentação; (V)
anúncios em revistas e jornais em geral; (vI) home page; ryld cartazes; (vln¡ back-iigtrt; fnil rniàiá
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, enire out.os¡; (X) iransmissões do
material pela Internet oudisponibilizações por meio deiedes iociais e outras plataformis áigituir, inclusive
em divulgação no sítio eletrônico oficial do Munioípio.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem qu€ nada haja a
ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, 

" 
arrìno a presõnte

autorização.

ANEXO II

Marmeleiro, 22 de outubro de 2021

&j $,,Í,;fr,Lk"
Proponente

\
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ANEXO III

DECLARAçOES A S EREM APRESENTADAS POR TOD O S O S PARTICIPA¡ITES

DECLARAçÄO DE AUSÊNCIA DE TMPEDIMENTOS

Eu qtmft LAURA BATISTELLA RG no 10.448.800-5 SSP/PR, CpF no 063.689.369-32, DECLARO,
para os devidos fins, que não_sou servidor priblico municipal ou de qualquer outra esfera da federação ou
da Administração lndireta, ativo ou inativo, bem como, que não possuoìenhum dos impedimentos para
participar do Edital de Licitação na modalidade Concurio n' OOll2O2l promovido peio Municípiô ae
Marmeleiro para a premiação de fotografias.

Marmeleiro, 22 de outubro de202l.

137ß

{Þ

(f,^l t h¡ûbila
Proponente

DECLARAçÄO DE AUSÊNCrA DE PARENTESCO

Eu quÉlt LAURA BATISTELLA RG no 10.448.800-5 ssp/pR, cpF no 063.689.369-32, DEcLARo,
para os devidos fins, que não sou côqiuges, companheiro ou parente até o terceiro grau, em linha reta e
colateral de membros da Comissão de Licitações, de gestores áo Departamento de Edlucação e Cultura, de
agentes pollticos do Município, a ftm de participar do Edital de iicitação na modalidáde Concurso no
001/2021promovido pelo Município de Marmeleiro para a premiação de iotografias.

Marmeleiro, 22 de outubro de202l.
r1
6"7' ,tf'"+rúltt

Proponente

+r
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eu, quÉu LAURA BATISTELLA, abaixo assinado, participante do Edital de Licitação
na modalidade Concurso no 00|/202l,declaro na forma e sob as p"nu, irrrporias na Lei no 8,666/93, deZl
dejunho de 1993, que não pretendo reconer da decisão da Comissão de Licitação e da Coordenação do
Departamento de Educação e Cultura, que julgou os documentos de habilitação'preliminãE renunciando,
assim, expr8ssamente, ao direito de recurso e aa prazorespectivo, e concordando, em consequência, com o
curso de procedimento licitatório,.

ANEXO IV

TERMO DE RENÚNCIA

Marmeleiro, 22 de outubro de202l

û,:l dhckLTl,i-o
(Assinatura e identificação do Participante)

cpp:ob 3Ø t qe bq3 J-
RG: 16t¡t1L læä

f')
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ANEXO V

DECLARAçÃO DE RESPONSABTLTDADE SOBRE A FOTOGRAFIA
AUTORIZAÇ.{O DE USO DE |MAGENS

Estou de total acordo com o Edital de Concurso e responsabilizo-me integralmente por quaisquer

danos causados em razão de minha fotografia inscrita neste concurso.

Declaro que as fotografias inscritas são de minha autoria.

Declaro-me responsável perante terceiros por quaisquer reclamações, direitos ou ônus deoorrentes

da captação das imagens inscritas, isentando a comissão organizadorade qualquer responsabilidade,

Autorizo o uso pela comissão organizadora do lo Concurso Fotográfîco da Prefeitura Municipal de

Marmeleiro das fotografias por mim inscritas, podendo ser reproduzidas e publicadas em canais de

informações impressos e virtuais e integrar exposição fïsica e revista comemorativa dos 60 anos do

municlpio.

Declaro ter conhecimento de que o uso de minhas fotografias na forma e modo constantes nessa

autorização será sempre acompanhado do nome do autor.

Marmeleiro, 22 de outubro de202l

Nome Completo (Letra de Forma):

Assinatura: ,L'0 I t\"*'t¿(/"

L

þ-
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVos Aos TRIBUTos FEDERAIs E À DíMDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUELI LAURA BATISTELLA
GPF: 063.689.369-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuiadas, é certificado que
náo 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 certidäo se refere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1 991 .

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1\l2\i4.
Emitida às 08:19:04 do dia 2511012021 <hora e data de Brasllia>.
Válida alé2310412022.
Código de controle da cer.tidåo: 02B10.4217.6345.659S
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

\

TT



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025265083-00

Certidão fornecida para o CPF/MF: 063.689.369-32
Nome: QUELI LAURA BATISTELLA

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

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

Válida até 2210212022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
w"lvw. f a z ç n d a..p. t. 9.0*v*þI

Pág¡na 1 de I
Em¡t¡do v¡a lntemet Públ¡cd (25/10/2021 0e:22:01)
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Prefeitura do illunlcíplo de Hlarmeleiro . pR
Ay",tilaeal¡' EfiS G.EP tfiË{SO#O Telefane #,ü1Sttffi{f}ü

çt{Pd T6-ãgõ"sFõffi os"l,{t { $fi rn n.nrä FLmal*ira.p*g*v*hr

cBRrrnÃo NEcATTvA ps pÉsrros N" 4rs3/ zozt

NOME.
CPF/CNP,J......
cóo. coNrRrs..
ENDEREçO
COMPIJEMENTO. . .

BATRRO

QUELI LAURA BATISTEIJIJA
063.689 .369-32
6368936932
MACAT,I
APTO 12
CENTRO
MARELETRO
8561_5-000

N": 977

CTÐADE UF: PR
CEP..

FINALIDADE :CADASTROef,fCffaçÃO
DATA DE VALIDADE. 24/1.2/202L

cElTrFrcAMos, REVENDO o cADAsrRo MoBrlrrÁnro s r¡4oerl,rÁRro DEsrE t"tulrcÍeto,
erÉ e PRESENTE oata nÃo coNsrAM ¡Éerros rRreurÁRros RELATTvo coNTRTBUTNTE
DESCRTTO.

QUE
ACIMA

FICA RESSALVADO O DTREITO DA FAZENDA púsr,rca MuNrcrpAL DE coBRAR euarseuERpÉsrros posrERroRMENTE
COMPREENDIDO.

coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao peR.Íooo NEsrA cnRrrnÃo

A eRESENTn csRrrnÃo esrÁ co¡Í¡rcroNADn A vnRrFrcaçÃo or
eo sÍrro oo mu¡¡rcÍpro No ENDEREÇo:
<htEp : / / cídadao. marmeleiro. pr. gov. br: 8 08 0/cidadao>
UTIIJ]ZANDO OS DADOS ABATXO.

SUA AUTENTTCIDADE .]T]NTO

ou nrnevÉs Do eR coDE,

ANo DA cnRrroÃo ........:
NúMsno DA cERTTDÂ,o... ........:
cónreo DE AUTENTTCTDADE oA cnRrr¡Ão:

2021
41_53
7 047 625397 047 62

ceRtroÃo EMrrrDA er,rrRônTcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/to/zo2l.
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PODER JUD]CTARTO
,fus'ItÇA DO TRABALI,TO

CERTIDÃO NEGATTVA DE OÉ¡TTOS TRABATJHISTAS

NOMe: QUEI,I ],AURA BATTSTEIJLA
CPF: 063 . 6 89 .369-32
Cert.idão n" : 42956LL2/zOZt
Expedíção: 2s/L0/zozt, às 08 :21-:13
Validade z 22/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, conLados da data
de sua expedição.

Certífica-se que euErJr r¡ÀuRA BÀTrsrErJrJA, inscrito(a) no CpF sob o no
063.689.3 69-32, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist,as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de jutho de 2011_, e
na Resolução Administrativa no L47o/20L1, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLI.
Os dados consL,antes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a certidão at,esta a empresa em relação
a t'odos os seus estabeLecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no port,al do Tribunal superior do Trabalho na
fnternet (httrpr //www. tst. jus.br) .

Certidão emitida grat,uitament,e.

TNFORMAç.ã,O TUpORTÀI{TE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaís e jurídicas
inadimplentes perante a ,JusLiça do Trabalho quanto às obrigações
estabeLecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j udiciais t.rabalhistas, incl-usive no concernente aos
recorhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent,es
de execução de acordos firmados perante o MinisLério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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Dirvidas e sugesEa)es : cndL(¡t.st.. jus . br
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