
rNsrRrçÃo coNcuRso F0TOGRAFTA ou t2a21
De MaríliaCristinaterla<mariliacferlaEôicloud.com>

Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.bp, <licitacao0?@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 25-10-202i 15:15

fr ne.potl-z+o rn¡ slrrrr certictao-09278352900.pdf (-78 KB) fi corrrrnovnNÏË RËsrÐHNclA.pdf (-358 KB)

ffi Certidao*Negativa-de*Debitos*-*û2526651 SSa.pclf (-26 KB) ffi certidao-09278352900.pc|f(-87 KB) ffi anexa Vpdf(-278 KB)

fi anexo lV.pdf (-219 KB) m anexo lll.pdf (-297 KB) fi anexo ll.pdf (-384 KB) ffi anexo l.pdf (-34S KB)

s ooooooszza352900251 02021 09550800299,pcjf (-9a KB)

R*nlover lodos $s anexô$

NOME DO TRABALHO: MARMELEIRO, UM OLHAR DIFERENTE PARA AqUILO QUE VEMOS DIARIAMENTE. 2021

L14 R

\

Nome completo: Marllia Crlstina Ferla

RG e UF de expedição: 9633170-3 PR

Endereço: Rua Gregório Gaiovicz n.95 - Centro

CPF: 092.783.529-00

Telefone: 46.988035891
ñ e-mail; marlliacferla@icloud,com

tôt

Proposta: As fotografias tem por objetivo mostrar dois passadouros diferentes do municlpio, um rural com suas belezas

naturais e outro urbano com construções que caracteriza a passarela do sudoeste.

FOTO URBANA. PASSARELA DO SUDOESTE - AV DAMBROS E PIVA - CENTRO
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FOTO RURÀ1. PASSË¡O POR MARMELEIRû. COMUNIDÂTE NOSSA SRA DE FATIMA
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FrefeNturn do ãilrunfic{plo ds :ffin,rmelstrro . pñ
År, fflacali, gäS - ÊËP äfiH{ä.0#O Telefone {46} 3525€'l OO

Gt{P.t Tã"eG$,ñfiSfçOü't {}t

cpnrrpÃo NEcATTvA ps DÉsrros N" 4t6s/ 2o2r

NOME MARIIJTA CRISTTNA FERLA
092.783.529-00
9278352900
NELSON PIZZANI

cPF/CNP,J
cóo. co¡¡rRrs. .

ENDEREçO
COMPLEMENTO...
BAIRRO
CÏDADE
CEP..

No: 818

IPIRANGA
MARMEIJEIRO
8561_5-000

UF: PR

FINALTDADE
DATA DE VAI,IDADE

srruaçÃo FrscAr,
24/t2/202]-

cERTrFrcAMos, REvENÐo o cADAsrRo MoBrlJrÁnro a rMosrl,rÁRro DEsrE t',lu¡¡tcÍpto,
etÉ e PRESENTE pete xÃo coNsrAM oÉsrtos rRtgurÁRros RErrATrvo coNTRTBUTNTE
DESCRTTO.

QUE
ACIMA

FTCA RESSALvADo o DrRErro DA FAzENDA púslrca MUNtcrpAL DE coBRAR euArseuuRpÉsrtos PoSTERToRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao ppnÍooo NEsrA cERrioÃo
COMPREENDIDO.

A eRESENTE cantrpÂ,o ssrÁ coÌüprcroNADA A vERrFrceçÃo ne
ao sÍtro ¡o luru¡rcÍpro No ENDEREÇo:
<hutp : / / cidadao.marmelej-ro.pr. gov. br : B0B0/cidadao>
UTILIZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE .JT]NTO

ou ernevÉs Do eR coDE,

ANo DA ceRrroÂ,o.....
Núr{uno ne cpRrtoÃo. .

: 202I
z 4'J,65
: 9281,263649281-26có¡reo DE AUTENTTCTDADE pe csRrroÃo

csnrro.Ã,o EMrrrDA ELETRôNTCAMENTE vrA TNTERNET EM zs/1_o/2ozL,
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ttl¡t¡¡srÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CERÏDAO NEGATIVA DE DÉBlTos RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNßO

Nome: CHAIANE NUERNBERG
CPF: 109.235.52944

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

Esta certidäo se refere à situaçäo do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as 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 aceitaçäo desta certidåo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bp ou <http://www. pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10t2014,
Emitida às 07:49:35 do dia 251101202'l <hora e data de Brasflia>.
Válida alê2310412022.
Código de controle da certidåo: 2F7D.CC6E.99D8.D4Dg
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 025264811-20

Certidão fornecida para o CPF/MF: 109.235.529-44
Nome: CHAIANE NUERNBERG

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
www. faz"ç n d a.. p r, g.o-v. þ-r

Pâg¡na 1 de 1

Emltldo vla lntemet Públ¡ca (2il1 0/2021 07:51 :35)
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crRrrpÃo NEcATTvA DE TRTBUTos MuNrcrpArs

CONTRTBUINTE
NOME.
CNP,J/CPF. . . .
ENÐEREçO. . . .

10923552944
CHAIAIÝE NUERNBERG
109.235.529-44
rToao Campos de Freitas 20

MUNICIPIO...: BOM SUCESSO DO SUIr UF: PR

FTNAIJIDADE.. : CONSULTA DE OÉETTOS

Certificamos para os devidos fins gue de conformidade com as informações prestadas pelos
flSaos competentes desta Prefeilura no cadastro de contribuintes do sujeitó passivo ãcimai-dent,ificado, é cERTrFrcAÐo QUE NÂ,o coNsTAM oÉsrros pENDENTES referente a tribut.os
municipais inscritos ou não em dlvida ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar dívidas posteriormenEe constat,adas,
mesmo referente a períodos compreendidos nesta certídão.

A aceitação dest.a certídão está condicionada à verificação de sua
fnternet, no endereço <http: //bomsucessodosul.pr. gov.br/>.

autenticidade na

Certidão emitida com base na Lei Municipat.
Emitida emz 25/to/2021,
Vál-ida aEê: 23/ 0I/zozz.
Ano/Número da certidão... ....2 2O2t/gB2
Código de autenticidade da certidão: 839109466839L09

Cert,idão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.

ATENÇÃO: QUAIJQUER RASURA OU EMENDA TNVALTDARÁ ESTE DOCIIMENTO.

{
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Página 1 de 1

PoDER ;unrcrÁRro
JUSTIçA DO TRABALHO

CERTID.ã,O NEGATIVA DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: CHAIAItrE NUERNBERG

CPF: L09 .235 .529-44
Certídão n' : 42846630/202L
Expedição: 25/L0/202L, às 07:59:l_B
Valídade: 22/04/2022 - l-go (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedÍção.

certíf ica-se que CIIATANE NUERNBERG, inscrito(a) no cpF sob o no
109.235.529-44, Não coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
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 20LL, e
na Resolução Administ,rativa no L470/20L1, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20i-i..
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteríores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert,ídão atest.a a empresa em relação
a todos os seus estabelecímentos, agêncías ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verÍficação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Tnternet (http : / /www. tst . j us . br) .

Certidão emítida gratuitamente.

TNFORMAçã,O ¡l,rpORTAt{TE
Do Banco Nacíonal de Devedores Trabalhístas eonstam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídícas
inadimplentes perante a .Iustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecídas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judicíais trabalhisLas, ínclusive no coTLcernenLe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leÍ; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant,e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Iï
4(

Dírvídas e suclest.ðes : cnclLotst . jus. br
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tN$cRtçÃo coNcuR$o FoToGRAFtA 0a1 t2a21
De TanraraBellan<tamarabellan'17@tgmail.com>

Para <licítacao@marmeleiro.pr.gov.br>, <licitacao0?@marmoleiro.pr.gov.br>

Dara 25-1A-2A2116"A6

ffi Rnexo lll.pdf (-200 KB) P Anexo lv.pdf (-149 KB) ffi Certiclão de regularidade pðrâ com a Ëazenda Eståduäl.pdf (-148 KB)

ftl Anexo V.pdf(-1 89 KB) ffi CertiCåo de regularidade para Õom a Ëazenda Fecleral.pdf(-1 61 KB)

ftl Certidão de regularidade parô com a Fazenda Municipal.pdf (-94 KB) ffi tertidäo Negativâ de Débitos Trabalhista,pdf (-254 KB)

ffilnrageml-Centro.pdf(-343K8) ffiCnr.pOf1*trr rn¡ frlrnagemll-BairoSanraR¡ta.pdf(*207K8)

ftl lmagern lll - chacá Fundo da Grotä - Çentro.pdf (-343 KB) þ ne .pOt1*zo4 KB) Ë Anexo t.pclf (-247 KB)

[lComprovante de residência,pdf (-220 KB)

Rernovell*tioli {t$ ¡ìnexos

Boa tarcle, tudo bem?

Encaminho anexo doçumentaçäo para inscriçäo no 1: qoncur$o ds ËotoÿAf,a2021, bem como imagens pðra päúíqipaçâo do mesmo.

þemais infornraçÕes:

- Nonle completo: Tamarn Cristina Bellan.
- Rt: 12.387.883"3 - SSP PR.

- Ëndereço complelo: Av. Dambroç e ?iva,292, Apto 1 02, Centro - Marmeleiro - pR, 8561 S-00û.
- CPF: 100.422.669-12.
- Telefone: 46 I 88244576 e 46 I 882ó251 9.

- Ë-ma il: t"anraral#"ll"aÍ11J""@çJm*jkâsm.

Descrição das imagens:

lmagem l:

Ëssa foto foi tirada na Avenida príncipal de Marmeleiro, ela mostra a beleza da natureza nesta época de primavera com âs árvores
todas floridas, em uma área urbana que é rnu¡to movimentada da cidade.
Endereço: Centro - Avenida Oambros e Piva.

lmagam ll;
Êsta fotografta é na enlrada da cidade e vem repre$entar o que é muito dito peta populaçäo (Marmeleiro é a Passarela clo Sudoeste do
Paraná), pois muitos veículos de todo o país circulam por no$sa cidade e nìesmo sendo muiTc movimenlada o âno lodo não perde a

sua beleza.

Hndereço: Bairr0 Santå Rita.

lmagem lll:
Folo registrada nas proximidades do Rio Marmeleiro, para mim represenlâ lrânquilidade, preservaçâo e conlato d¡reto com â nalurezâ
fiesmo sendo na zo¡'¡a urbana.

llnderaço: Chácara Fund¡r da 6rota - Cenlro, próximo ao cemilério municipal de Ma¡rneleiro.

Agracleço desde já e frco no aguardo do resultadc¡.

Tenha uma boa semana!

AÌencìo$smente,

TAMÂRÂ CRISTINA BELLAN

4698824^4576

I
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M0ÏSLCI Þl RßQ:UERIMnNTO pÂRA INSöruÇå,O

,Ô

.Ä. prçfsitun Municipal de Marmelùiro
Sefor de l,icitações e Contrstos
Marmeleiro - PR

92 - fl4Tß6ORIÀS fARÅ A,S QUj{fS ÞDSSJA CO.NCORRET:
( X. ) Fotoerafietä}zt

CPF:

m * INA'ORIVIÁ,çÕSS paR.{ pa6aMgNTo Dû pßåilfr()
reprc$Ênfâtttê;

0 prûponËnte elecla¡a çstar eient¿ e de acordo dns condições do Edital de Liciiaçða na
modalidade Concurso no 001/2021,

Marmeleiro, s¿i) ds '"\ÄffÂåJüx& d6?CI?1.

Ave¡ri.l$ Mucull, uo 25S, Cat¡tÌG - çx. Post¡l 24 * CIP 85,6 t5-000
ÞÍrrtil: liçitåc€ð4}mÀnncieift.¡rr,gfry-Þr1 ltcittcsç1.¡?(¡jnrarmeloiro,tlr,aov.bl- Telefonc; {46) 3Jz5-sl0? I 81.05

I
r
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I)rccLÂRÄçoPs A $iHRåM ÄPREsnNTADas PoR TCIÐofi os P.¡tKncIpaNTms

Þ3CI,AR {çÃO þB ÄIJ,$üNÇÌÄ ÐE ïUr&DIMËNTOS

Manrxrleiro, #.*-*-.ue rLffiü*¡"h.q¡* ._ dezlzr.

DæcLaRAçÅo nc ¡usÈwcln De pARDr{TEsco

1r
Marneleiro, *udË a. :anftuþffi dezo2l.

J
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ÅNEXO IV

rnRMo nB nn:,,itln¡cm

*l-ror',.*:xq fu*¡""*Eu, **{*ú,$åffi"_ abaixo a**inodo, participante do Ëdital de Licitaçåo nn
modalidnde Concurso * Ofrl¿OU t, Aectaro na fonna e sob as pcno.s impo*tas nn Lei n' 8.666/93, dá 2t dç
junho de 1993, que não prete.ndo rëccrrer da decisão da Cûmiss{o de Lleitação e da Coordenação do
ÞçpartarneiÉo de Ëduoaçåo e C,ultura, que julgou os doounontos de habilitaçäo prelinrinar, renuncÌando,
assim, expresÊamËnte. ao direito de reeurss È aû prxzo raspectivo, e concorda¡rdo, em crnsequênci4 uorr
o curso de procedimento ¡icitatôrir,.

åÅ3 Ë*.¡.:**kfon$- óøza2t.

do
CPF:
Rt: l#- "1a

I
E:mail: licirrcaofûns¡mclo¡ro,p¡.gov.hq / lici¡¿çaolì2lrlm¡rmelsirp.lt gpUbr- Telsfone: (46) Jj2S-8102 I 8l0J 'l

¿

k
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}'acLARÄçå,o DE KüssûNsas:rll$*ÞÍ, soBRa Â Foroç&rFrÀ
Á,urcnlãÀç^{o nn us$ Ð,8 M¿cgñs

ästÛu ds total acordo eotrl o Edital de Concurso e rosponsabilizo-nre inlegr*lmente ptr quaisquer
d*nos causados em raää.o de minhs foùogr*fîa inscrita nË$rs $oriourso,

Declaro que as f<rtografias inscritas säo tlE minha autoria.

Þçcl¿ro-me responsåvel pcmnte tcrcçiros por quaisquer rcctramaçôts, direitos ou ô¡rus decoffentçs
da capfação das imagens inscrit¡ts, issnta:rdo ¿ ccmissão orgnniznd+ra dø qualquer responsnbilidarle,

Åutorízo o unc pefa comiseât¡ rrrganiz*donr dcl l"Cnncurxo Fotogråfico dn ÿrcfeitura M¡nicipal de
Marmeleiro dar ftrlcgrafiå,s pcr'mim insûritås, podendo ser reprod*aidas e publicadas em .*oí* ¿*
ínfurmsções impressos e virtuais e integrar exposiçäo tìsica e rcvÌst¿ cornemôrâtiva dos 6û anns d*
município.

ÐeclârÕ ter conhecimentç el* que o u$r) <l* rninhas fotr:grafias na forma e modo consl¿utes nessa
autodzaçâo será sempre acompanhrdc do nome do antur.

Manneleiro, *f: de rm;*¿l!"ln-q de 2021,

Norne Cornpleto (Letra dc

As*ira$rat

ftx:ñ

i ';-.r: - '

CNPJr 76.105.ó65/000 t-0 |
¡lvs¡id*
ü-m¿ík

,re?5S, L\:u¡rr* Cx, Po$tul 24 - ('ttì
Tclefnner (46) 3525-8¡0? / 8105
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CERTIÞÄO NEGATIVA ÞE DËBITOS RELATIVTS AOS TRISUTOS.FËDËRAI$ E À DIUDA
ATIÝA OA UNIÃO

l{ome: TAMARA CRISTINA BELLAN
CPF: {00.422.669-11

Roeealvado o direilo de a Ëazenda Necional cobrar e [necrever quaisquer dlvideE de
respûnsâbilldådts'dô *ujeito passivc acima identifieado que viersm a ser apuradas, é c*rtificado que
näo ôtRâtårll pendências êm seu nome, relåtivas a cróditos tributåfios administrados pela Secretaria
de Receits Federal do Brasil (RFB) e a inocriçðes, em Dfvida Âtiva da Uniåo {DAU) junto à
Procuredoria.Gsral da Fa¿ende Nácionsl {PGFN).

Ësts certidåo sE refErs à *ituagå* do suj*ito pa*sìvo no *mbitr da RFB o da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstås nas allneas 'a' å 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ão
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aoeitagåo desta certidäo eslá condicionada å vorificaçåo de sus autenticidsde na lnternet, noo
endereço* <http;//rfu .gov.bp ou <http://www.pgfn.gov,br>.

Cerlidåo emilida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, deil1}t2014.
Emitida às 10:57:48 da dia2211012021 <hora e data de Brasftia>.
Vållda até 2OlO4t2O22.

.ûódigo de eontrole de cenidåo: 9B0A.62BB,ggA#.82tr4
üúaiquer râ$urå ou emenda lnvalidará ests docuffentû.

J
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Estado do Paranå
$ecretaria de'Estado da Fszenda

Receita Hstadual do Paraná

Certidão Noga-tiva
de Débito-s Tributários e,de Þtvida Ativa Ëstëdi¡al

Itlo 0?52ãS577,21

Certidåofotnecida parâ 0 ÛPË/MF: lllü.4¡å.,ö6$.tå
NOrNC: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRÕ ÞË GÕhITRIBUH'ITES ÞO ICMS/PR

Ressalvsdo o dlreito da Faåçnda Prlblìca Estadugl i¡screver" e eobrar dåbltos alnda não
regislrados ou que venham a sor apurados, certlf¡canìos que, verificando os registros da $ecrotaria de
Eetado da Fazenda, constatamos nåo existlr pendênclas ðm norne do contribuinte acima identificado,
nestå datå,

Ûb$-: Esta certidåo engloba pendências do prôprio CPF ou pelas quais tsnha sido
responsabillzado e refers-se a débltos de natureza trlbutårla e näo trlbutária, bem como, ao
deecumþrlmênto då obrigaçöes tributárias acessóËiaa.

Vålld* ¡tS {$1ûãfâ0ãå* Fsrnaclmsnts üratuito

A autenticidada desta oertidäo deverá,ser Ëonfirmada via lntsrnet
un¿¡¡v.fBgen d qSr.ggv. b r
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'ftlilnrmglel'ru - Pfi
Àr¡. fHacaltr flS$ ÊfrF - Tçtefon* {4tl ä$ãffi*f}fi

fi Ífl f -t TË.3Gõ"€6õfgOt'l'$ *

cnnrrp.Ão NEGATTVA np nÉsrros N. 4rB2/ 2021,

NOME.
cPF/cNP,J
cóo. co¡¡rRre. .

ENDEREçO
COMPIJEMENTO. . .

BA]RRO.
CTDADE
CEP..

TAMARA CRISTINA BELLAN
to0 .422 .669 -'J,2
t00422669t2
AV DAMBROS E PTVA
Apto L02
CENTRO
MARMETJEIRO
8561 5 - 000

N': 292

UF: PR

FINALIDADE :CADASTROUf,rCftaçÃO
DATA DE VALIDADE. 24/t2/202t

cERTrFrcAMos, REvENDo o cADAsrRo MoBrr,rÁnro e rMosrl,rÁnto DESTE r,tu¡¡rcÍpro, eug
etÉ e pRESENTE pare r¡Ão coNsrAM oÉsrros rRrsurÁRros RELATTvo coNTRTBUTNTE AcrMA
DESCRITO.

FrcA REssAIJvADo o DrRErro DA FAzENDA púel,rca MUNTCTpAL DE coBRAR euArseuER
pÉerros posrERroRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao punfopo NEsrA cpRrrpÃo
COMPREENDIDO.

A eRESENTE csRrroÃo usrÁ conorcroNADA A vERrFrcaç.Ão on
ao sÍrro no uu¡lrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cidadao. marmeleiro . pr. gov. br : I 0 8 0 /cidadao>
UTTI,TZANDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE'JIINTO

ou arnevÉs Do eR coDE,

ANo DA cuntrpÂ,o ........:
NïJIÿIERO DA CERTIDAO ..,..:
cónreo DE AUTENTTCTDADE oe csRrroÃo:

202L
4t82
5794 9056857 9490

cnRrroÃo EMrrrDA sr,urRôr\TTcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/Lo/202:-

"n

J
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pÖrJËiR ;$DrcrÁnr0
,JtlrffrçÅ i]Õ fRA$Àr,:Ì0

EERT Dã,O NEGåTÍVA Dg DÉBTTOs TR.âBAX¡ITISTåS

Nome ¡ TA,MARJI CRISTTNA BËLI,AN
CPF: LOO .422 .669-3-2
CerÈÍdäo no : 4:*64L9B7/zoZL
Expedição: 221It/zo2L, ås Lû t42:ZL
Vatidade,:, t"g/t4|Z\zz, * tsO {cent¡: e oitent.a) dfas¡ contadof,, da data
de sua expedùção.

Certíf.Íca*Ëe que tlldÀnå cnrg1¡lrå BErrLàlt, inscrito(a) no CFF gob o no
100.422.669-L2, N^ão coNsîå do Bånco Nacional de Deved.ores
frabalhistae.
Certådão emi:tid.a com base, no ärL . 642-A da Consolidação das ï,eís dc)
Trabalho¡ âcf,€Ëtcentado pela Lei n" r2,44t, d.e ? de julho de 20i.1 , e
na ResÕluçäo Administråtiva no LqTa/20t1 do Tribunal Superíor do
Triabalho, de A4 de agosf,o de Z0Lj.
Og dad.os constar¡tes d.esta Certídäo säo de rêspoÍlsabílidad.e dos' Tribunais do Tvabalh<¡ e esbão atualízad.os åbé 2 (doís) días
ant,êríor.ês ã data da Êua expedíçäo,
Nu cagö de pessoa Jurfdica, a Çerti"d.äo atesta a Ê{$presa eft re}.açåo
a todos os seus estaberecíment,os, agência$ ou tfríåis.
A aceitação desta cerridäo condícàonâ:-sê å verifícação de sua
atrtenticidade no portat d.o Tribunal Superior do rr*¡uffr"-"u
Int,ernet (http; / /www.tÊt. jus.br) .

Certidäo emítída gratuita**rri*

IUFOnUãçÃO ¡¡rponTÀ¡wE
Þo Banao Nacíonal de Devedores TrabalhistaH conståÍtr ô,$ dadoa
necessárioe å Ídentificação das p'essoas naturais e lurf6fcasinadímptentee perant.ë a uustiça do TrabaLho quant" a" ourig";å;*
eËtábelecfdae em sencença condenatória tranËitåda em julgado ou em
aeordo,s' Judícåais trabalhisËas, tnclueive no eçncer,nente. a.ÕË
recolhiTnêntroð prevídenciários, a hon<¡ráråÕs, å cr,rsbas, å
emolument,os ou a recolhimentoe deLermÍnados em leí; "; ;;;;r**"r.-
de execução de acordos flrma.dos perante Õ Mlnistério públ{co do
Trabalho ou ComÍssäo de concltiaiao prévia

m

rf¡3v:ld¡rc *) $udjri,3!;{reir r CnCÈø¡f 6t ,;vrr.. irr

ß
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ENC: "|NSCR|çÃO CONCUR$O FOTOGRAHA 0A1 ft021"
De BrunaMaiaracbrunam.s.j@hotmail.com>

Para Licitacao@marmeleíro.pr.gov.br <Licítacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Dâta ?5-10-2021 16:08

ftlBruna Maiara $enhorati de Jesus.¡rdf(-851 KB) S foto 01 * Paço Municí¡ral de Marmeleiro.jpeg(-59 KB)

fil foto 02 * Arvore em frente a Prefeitura.jpeg (-a17 KB) ffi foto 03 * Visla do interior para Marmeleiro.jpeg (-110 KB)

ftlcertidao (6).pdf (-36 KB) ffi certidao*08S01849910.pdf (-8S KB)

fr Certidao-Negat¡va*de-Debitos---02527203406.pdf(-27 KB) ffi Certidao-08501 84991 0.pdf(-7S KB)

Renrover todos tr$ ânêxs$

BRUNA MAIARA SENHORATI DE JESUS

10.345.371-2 SSPR

RUA MARIA GABRIEL GHEDIN, N' 121, AGUA BRANCA _ FRANCISCO g¡llRÄO,

085.018.499-10

(46) 99901-4160

Brunam.s,j@hotmail.com

OLHAR SOBRE MARMELEIRO,

Foto 01 - Paço Municipal de Marmeleiro

Foto 02 - Arvore em frente a Prefeitura

Foto 03 - V¡sta do ¡nterior para Marmeleiro

: Foto 01 - Paço Municipal de MarmeleiroJpeg Foto 02 - Arvore em frente a Prefeiturajpeg *417 KB

Foto 03 - do interior para Marmeleiro.jpeg -110 KB

-59 KB
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DANFSE - I)ocumento AuxilÍar da Nota Fiscal de S

202100000219188

\,l¡imero da NFS-e

Data do Serviço

1411012021

Gódlgo Verlfcador

4d0a60201

EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI. EPP
RUA VICENTE MACHADO, 209 - SAI-A 01
CEP: 85502-340 - Baino: MENINO DEUS
Municfpio: Pato Branco - PR
E-ma¡l: ¡detoni@empiretelecom.net.br
Fone: (46) 3199-7575

CNPJ / CPF lnscrlção Estadual lnscrlção Munlclpal
o2.5't2.73110002-22 ***r 802609

Dt. de Emissåo Exigibilidade
tss

Tributado no MunicfpioPREFEITURA MUN¡CIPAL DE PATO BRANCO/PR

Secretarla lìlunlclpal de Admlnlstraçäo e Flnanças
Fone: (46) 3220.'1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal 14t10t2021 Exlglvel Palo Brånco/PR

TI DE JESUS

99901'4 -970

\GUA BRANCA
tetro

,|
nsøçåo tsElâdual

:-mâ[
narmorariavip@hotmail.com

Pato Branco/PR

\¡ome / Razåo Soc¡al JNtsJ / UtsF nsøçâo MUnrcrpsl

:-mall ;one :ldadc

DOS VALOR TOTAL ALIO, VALOR IMPOSTO RETIDO

(2) Backup Empire Gloud 01GB- \s\n (2) Clube Empire de Beneficios- \s\n (2) Assistencia Premium-
\s\r

31,63 2,00 0,63 Nåo

Código NBS

,63 63

lnfomEçõeE Adicionais

NFS-e Gerada a Part¡r do RPS 219566 | Série: 1 I Emitido em: 1411012021 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço,
Lei '1274112012i Mun: R$1,44; Est: R$0,00; Fed: R$4,25; Total Aprox: R$5,69, Fonte: IBPT.

GABRIEL GHEDIN 12,1

.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaçåo, configuraçåo e
e

em às
Para consultar a autenticldade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

de de

0
ilililt illl T20

ililililr ililililililtil
0t88¡l

ililil
251 2 3

t,
2 1000002t91 7 22200

Receb¡(emos) de

EMPIRE SERVICOS DE INTERNËT EIRELI - EPP

os serv¡ços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indlcada ao lado.

J_t_
Data ldentificacåo e assinatura do recebedor

2021 0000021 9'1 EE

Número da NFS-e

Competência
1411012021

NFS-e

4d0a80201

Número de Controle do Municfpio

fr
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ANEXO I

MoDELo DE REeUERTMENTo rARA lxscnrçÂ,o

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

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no objeto CONCURSO DE
FOTOGRÀF'IAS 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
significado simbólico e reprosente MARMELEIRO de algum modo. A foto dcve ter uma 

-LECENDA 
e um

EIIDEREÇO, do qual visa construir um acervo de imagens para compor uma revista comemorativa dos 60
anos do municfpio, nos termos do Edital de Licitação na modalidade Concurso n'001/202l,divulgado em
08 de setembro de 2021.

01 _ DADOS DO PROPONENTE
Nome Completo: BRUNAMAIARA SENHORATI DE JESUS
Data de nascimento: 13/08/1993
ENdETCçO TCSidENCiAI; RUA MARIA GABRIEL GHEDIN, 12I , ÁGUA BRANCA _ FCO BEUTRAO
Municfpio: Francisco Beltrão Unidade da Federação: pR
CPF: 085.018.499-10 RG:10.345371-2

02 - CATEGORIAS PARAAS QUArS DESEJA CONCORRER:
( X ) Fotografia/202|

03 - TNFORMAçÕES PARA PAGAMENTO DO pRÊMrO
O pagamento do prêmio será realizado em nome do representante:
Titular: BRTINAMAIARA SENHORATI DE JESUS
Banco/Instituição: SICREDI (7 48)
Agência: 740 Conta: 87707-7
Outras informações: CONIA CORRENTE

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

Marmeleiro, 25 de outubro de202l

ã-J,
Proponente

,t
À
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ANEXO II

TERMo nB crssÃo DE DTREIToS DE uso DE IMAcEM

Eu,BRUNAMAIARASENHORATIDEJESUS,portadordoRGl0,3453Tl-2 edoCpF0B5.0t8.499-10,
inscrito no CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS que r€tratem o Municlpio de Marmeleiro com
o tema: "MEU OLHAR SOBRE MARMELEIRO", qualquei espaço rural ou ,rrbuno pode ser retratado
desde que apresente um significado simbólico e repreiente rr¿enir¿ÉIBIRO de algum *o¿o. A foto deve
ter urna LECENDA e um ENDEREÇO, do qual visa construir um acervo de imigens para compor uma
revista comemorativa dos 60 anos do municlpio, nos termos do Edital de Licitação nãmo¿ìtdade ioncurso
no 00ll202l,AUTORIzO o uso de minha imagem constante em todo e qualquãr mate¡ial apresentado para
a inscrição e apresentações constante em fotos, documentos e outros meíos de comunicação, pura .",
utilizada pelo Departamento de Educação e Cultura de Marmeleiro, destinadas à divulgação uo piblioo "*geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtua*rntã áu ,u. f¡nalidade.

A presente autorização é concedida a tltulo gratuito, abrangendo o uso da fotogtafia, em todo tenitório
nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em dãshque, das seguinteã formas: (I) outdoor; (ll)
busdoor; (III) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); 0Ý) folder de apresentação; (Vi
anúncios em revistas e jornais em geral; (VI) home page; (ViÐ cartazËs; lVtII¡ Uact<-f¡gnt; (ni) ,niàiá
eletrônica (painéis, vldeo-tapes, televisão, cinema, progra*a para rádio, enire outios); (X) iransmissões do
material pela Internet oudisponibilizações por meio de-redes sociais e outras plataformàs áigituir, inclusive
em divulgação no sítio eletrônico ofïcial do Municfpio.

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

" 
urrìno a presãnte

autorização.

Fransisoo Beltrão, 25 de outubro de 2021,

Proponente

¿i
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ANEXO III

DECLARAçOES A SEREM APRESENTADAS POR TODOS OS PARTICIPANTES

DEcLARAçÄo nn ausÊNcrn DE rMpEDrMENTos

Eu BRUNA MAIAIL{ SENHORATI DE JESUS RC n' I 0.34 537 t -2, CPF n" 085.01 8.499- I 0, DECLARO,
qarl 9s devidos fìns, que não sou servidor público municipal ou de qualquer outra esfera da federação ou
daAdministração Indireta, ativo ou inatívo, bem como, que não possuo-nenhum dos impedimentos para
participar do Edital de Licitação na modalidade Concurìo n" OOttZ)zt promovido peio Municípió Oe
Marmeleiro para a premiação de f'otografias.

Marmeleiro, 25 de outubro de202L.

\
Proponente

DECLARAçÄO DE AUSÊNCrA DE PARENTESCO

EuBRUNAMAIARASENHORATIDEJESUSRGn" 10.345371-2,CPFno085.018.499-10,DECLARO,
para os devidos fins, que não sou cônjuges, companheiro ou parente até o terceiro grau, em linha reta e
colateral de membros da Comissão de Licitações, de gestores do Departamento de EJucação e Cultura, de
agentes pollticos do Municfpio, a fim de participar do Edital de iicitação na modaüdáde Concurso no
00112021promovido pelo Municlpio de Marmeleiro para a premiação de îotografias.

Marmeleiro, 25 de outubro de202l

.t E$.r.,,,*vu"}-l,-6= ct-u 
dl 
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ANEXO IV

TERMO DE RENÚNCIA

Eu' BRUNAMALARA SENHORATI DE JESUS abaixo assinado, participante do Edital
de Licitação na modalidade Concurso no 001/2021, declaro na forma e sob as penås impbstas na Lei no
8'666/.93, de 2l de junho de 1993, que não pretendo recorrer da decisão da Cornissão de Licitaçao e da
Coordenação do Departamento de Educação e Cultura, quejulgou os documentos de habilitação preliminaç
renunciando, assim, expressamente, ao direito de reõurio e ao pturo respectivo, e concoràando, ,*
consequência, com o curso de procedimento licitatório,.

Francisco Beltrão, 25 de outubro dc202I

"lfl, íj
e identìficação do

CPF: 085.018.499-10
RG: 10345371-2

ô

f,-\

"\

J
,Í



t, 2tüq

frtt\

rrt\

ANEXO V

DEcLARAÇÄo un RESpoNSABILIDADE soBRE A ForocRAFrA
AUToRTzAçÃo nn 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 inscrita neste concurso.

Declaro que as fotografias inscritas são de minha autoria,

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

da captação das imagens inscritas, isentando a comissão organizadora de qualquer responsabilidade.

Autorizo o uso pela comissão organizadora do lo Concurso Fotográfico 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 fisica 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, 25 de outubro de202l

NomeCompleto(LetradeForma): *ß'ÊuooR ¡nR inO 
^ 

* t*,o*^. ' Oa..ra j5u$

Assinatura:

T
u-

k
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MINISTÉR¡O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OíV¡OI
ATIVA DA UNÉO

Nome: BRUNA MAIARA SENHORATI DE JESUS
CPF: 085.018.499-10

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

Esta certidåo se refere à situação do sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçöes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificaçåo de sua autenticidade na lnternet, nos
en dereços <http : //rfb. gov. bp ou < http://www. pgfn. g ov. br>.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t10t2014.
Emitida às 15:57:5p do dia 2511012021<hora e data de Brasllia>
Válida alê2310412022.
Código de controle da certidåo: 13A9.ABE5.D03A.8CFC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

T J
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dlvida Ativa Estadual

No 025272034-06

Certidão fornecida para o CPF/MF: 085.018.499-10
Nome: BRUNA MAIARA SENHORATI DE JESUS

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.

Váf ida até 2210212022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www. fa ze n d a.p.t€_ov. b r

2tð'Ì"R

m

I /
Pág¡na 1 de 1

Em¡tído v¡a lntemot Públ¡ca (25n0n021 15:68:27)
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARAN.Á,

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
No3578312021

PESSOA FÍSICA

NOME: BRUNA MAIARA SENHORATI DE JESUS
CPF: 085.018.499-10
ENDEREçO: EST AGUA BRANCA, 0 - AGUA BRANCA CEP: 85601610 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 da Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifrquem a qualquer tempo, inclusive em
rolação ao perfodo abrangido por esta certidão.

DATA
DATA
FINALIDADE:
OBSERVA

DE
DE

EMISSÃO:
VALIDADE:

t9/t0/2021
18/12/2021

VERIFICAÇÃOf,\
çoEs

cÓutco DE AUTENTTcAçÃo: gzrMHBUFFHgzJXcSpEBc

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www,francßcobeltrao.pr,gov,br

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer msum invalidará €ste documento.

pela internet em l9 / l0l202t l9:48:47

t\
(r\
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PODER JUD]CIARTO
JUS'I'IÇA DO 'TRABALHO

CERTIDã,O NEGATIVA DE PÉETTOS TR.ABAIJHISTAS

NOME: BRUNA MATAR.A SENHORATT DE .JESUS

CPF: 085.01-8 .499-LO
Certidão n" : 42998824/202L
Expedição: 25/L0 /202L, às l-5 :59 : l-o
Validade. 22/04/2022 - 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BRUNÀ MArARÀ SENHoRÀTr DE ,rEsus, ínscrito(a) no CPF
sob o no 085.018.499-L0, NÃ,o coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emítida com base no art. 642-A da Consolidação das Leís do
Trabalho, acrescentado pela Leí no L2.440, de 7 de julho de 201-l-, e
na Resolução Adminístratíva no L470/ZOtL do Tribunal Superíor do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta CerLidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doÍs) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fÍIiais.
A aceÍtação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuÍtamenLe.

INFORMAçã,O rUpOnTA!¡TE
Do Banco Nacional de Ðevedores Trabalhístas consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument,os ou a recolhimenLos determinados em 1ei; ou decorrenLes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Dúvíd¿s e sug€$Eöes: cndt./ùEsE.jus.br
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lNsrRlçÃo coNcuRso FoToGRAFtA 091 t2021

¡1i$¡ , 0e Bruna Fruscalso <fruscalso.bb@gmail,com>

{iijffi, Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.bp, <licitacao0?@marmeleiro.pr.gov.br>

tata 25-1A-2A2116"12

ffl Frova de i¡rexistôncia cle débitos inadinrplidos perante â Justiçä do Tratralho.pclf (-86 KB)

ftl Certídão de regulariclade para com a Fazenda ç6taduâl.pdf (-26 KB)

fflCertidõo de regularidacle parã com a Fazenda Municipal,pdf (-33 KB) ffi Rnexos.pctf (-635 KB)

fi Cer"tidåo de regularidade para com a Fazenda Federal.pclf (-77 KB) fi Comprovante cie residênc¡a.pdf (-838 KB)

ft!nc ecPF.pdf(-162 KB) ffirorocnnnas-ToRRE IGRËJA"JeG(-2,0 MB) SroroonanA I -RoDovtÁRtA.Jpç(-6,7 MB)

fit roroe narrA 2 - pREFEITURA MUNtctpAl.Jpt (-6,4 MB)

fìernoverlntiol; {i$,it¡'}exo$

8oa tarcle!

Anexei documenÌação e fotos para inscriçäo no CONTURSO FOT0ßRAFIA tA1/2A21

.rol As fotcgrafìas foratn realizadas na área urbana do município de Marmeleirc/PR, mðs de outubro de 2û21

lnformaçôes sobre o(a) autor(a) do lrabalho ou equipe de autores(as):

a) Nome completo: BRUNA 8ËLLO FRUSCAL$O

b) RG e UF de expedição: 1 0.653.71 5-1 SËSp-pR

c) Endereço complero: RUA PORTO UNIÃ0, 55, MtNIGUAÇU, pRANCISCO BËLTRÃO

d) CPF: A79.478.669-37

e) Telefone: 46 988CI2-3931

f ) E ma il : f ru sçals-o-. þ"bld gmåilËâßl

DËSCRtçÃO DAS FOTOGRAFIAS (anexasL

FOTOGRAF¡A 1 - RODOV]ÁRIA

LËGËNÞA; À beleza das árvores na rodoviária municipal, iluminadas ern uma tarde de domingo.
INDEREÇO: Rodoviária Municipal de Marmeleirc/PR

ô FOTOGRARA 1 - PREFEITU*A MUNICIPAL

LEGENDA: Reg¡stro cla sede clo poder executivo no município.
ËNÞËRËÇO: Prefeitura Municípal cle Marmeleirer/PR

FOTOGRAÍIA 1 . TORRN ÞÅ IGRËJA

LËGËNÞA: Representaçâo da fé do povo nrarnreleirense
ËNDËRËÇ0: lgreja Matriz

Agracleço desde já

Alenciosarrente,

Bruna Bello Fruscalso.

{

{,).

FOTOGRAFIA 3 - TORRE IGREJA.JPG *2,0 FOTOGRAFIA 1 - ROÞOVIÁRIA.JPG -6,7 MB
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FOÏOGRAFIA 2 - PREFÊIÏURA MUNICIPAL.JPG -6,4 MB
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www.ropel,com
08t0 5f 00 116

21h,

X co PEL :inil'iiüå',r.rïï;*=ïäråïi;ï':'*iiiî;ii'-'j*,0 24o ffi
Mês de referência Unidade Consurnidora

Vsncimento VALOR A PAGAR

10110t2021

FAT{1 -2021't 983607065.59
Rosponsabllldade da Manutenção de llumlna Públlca: Munlclplo 4635202122

ALERTA: TTONOMIZË frNfrRGIA. ËRÅ$IL EIü &ÅNTHIRâ,Tç, Ë$CÅ$SnU Hí$ftITA

IGUACU - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP:85605-170

079,478.669.37

BELLO FRUSCALSO

PORTO UN|AO,55. APTO 201 Setembrol202'l

Loltura Atual

No Medldor¡ MD 0401531016 - BIFASICO

Constante do
Multlpllcação

Consumo
Módlo Dlårlo

2,10 kwh

Próxlma Leltura
Prevlsta

1911012021

17t09t2021
1240

ENERGIA ELET CONSUMO

Mês

0812021

07t2021

06t2021

0512021

04t2021

03t2021

0212021

0'1t2021

12t2020

11t2020

10t2020

os12020

kwh

102

102

90

86

110

112

92

143

96

126

118

0

lâr¡fås

0,s58810

Dt.Pgto.

10t09t2021

03t08t2021

01107t2021

0206t2021

0410512021

05t04t2021

02t03t2021

0210212021

05t01t2021

01t12t2020

04t11t2020

Valor

121,33

117 ,10

89,68

83,54

107,60

r 09,80

94,46

145,41

100,79

123,80

111,17

Valor
Unltárlo

0,836984

relâc¡onados

Valor
Total

52,73
'11,47

Hot¡ nsctucoNtn oe eNeRcll eLÉTRlc¡ t¡" zt¿.zgs.ooz . sÉRle e
Emitida em 1810912021

Produto
Descrlção

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

Un. Consumo
kwh 63

kwh

Base Allq.
Cålc. ICMS

52,73 29,O00/o

11,47 29,00ô/o

Bass de Cálculo do ICMS

64,20
Vâlor Total da Nota Fiscal

64,20

Valor ICMS

18,61

Tonsão Conkeledai'127220 voll6
L¡mllô AdêquådoTonsão: 117 a 1331202 a231 volts

3t2021

como
7t09

s

Rssoryado ao Flsco

4282.96E4.8880.EC4E.888D.9C86.A792.1 1 3D

Histórico de Consumo e P

Unldade Consumidora
10739389'l

Vencimento
10t1012021

Mås
09t2021

Valor a Pagar
64,20

Autenticagão Mecånica

83660000000 1 642001 1 1000 5 00101020211 5 98360706559 3

J
VÊ

ilililIilililil riltililt ilIilililtilililil 1ilil1ililililtil| tililtililililtilililt
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ô ¡¡rËünM,qs*Hs $uPlHtÇ,¡nruTÂËÈ*tÏ

As lnfôrmacÕês $uplemontares referentes â Histór¡co de pagamentos, MecJìçåo e faturamento, Corrrpo*ição se valores de tarifa, Juros multos e
acréscimos' lndicedores de cÕntìnuidade e lìmites aplicåveis, esláo di$ponlveis para emissåo em vì/ww.copel,com e nos canais de atendimento.

{l*r¡*ì: $8û0 $1 tû 11S
Iìilç: m,¡w¡¡.copel.conr
ül:,¿:ri*ri¿l Cil¡irj: 08üü 64 7t Sfiå
*. -rr:riii : cuvidoria@copel.oom
:ÿi ls: wvn!!r.s*pôl.osriì,1orrvidûriâ

Ns ¡Ìredidor ds ponteiro$. ¡nicie ð
lo¡luø dñ d¡rû¡ls¡ p¿rr¿i û ewtuords DAÏA DA LEIÏURA 

-/-I-

Àçô:tcill Þ.JíÌtì{}ri¿1 r}t¡ [:rerËí¿; *::rí,t.ric¿ - Ål{[[1.: 1S?
i..í{,¿lçåo g,alu¡ti.} cie Telë{orìcì$ fixçs o rróv*iri

{
Àçe8ts ä
ÀgêÐ!)ia Vlúüsl
då CûÿÊt

8ðixs ô
Àplírêllvs
dã q0Fãl þ

Àl,r*RstÐ
'0s

ø
r C{)

J {
Ëø

0 /

*

BRUNA BELLO FRUSCALSO
R Porto Un¡ao, 55 - Apto 201
Mlnlguacu
CEP: 85605-170 - Francisco Beltrao - PR
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NCI T}ARANÁ

ÅNNXCI Ï

l!{{}}rl.ü t}ï nüQU&}ul\/I ñNT{} rÂRÂ IT{Sfi KIçÂü

¡i Prefçïtura fulunlcipal de Marrneleir*
$etol de Licitcçðçs ç C*nttatûs
Msr¡nel{:ir{} * Pl{

ç1 inter*ssadö abnixo çrnli{ieado reqn$ï $uå inscr:içåç nQ *hj*tr: üi}NCTJII"$ü Þä
F6-ï$ç¡1Ap'IAS IlItlT,{I$ qte ieratem o tt*uniofpi* ele Mannsk:iio cçnr o tçnra; "MIåU OLHAä

$$llRË MATIM$LF,I.Ë^Õ", qu*lqi¡êr cspaso rural ou urbano pode nff ret¡alndo desde tlue aprescrte unì

signili*adrrximbslieç * *urrt***ote ïvÍÀRMELEIR0 de algum modo. A fato deve ter *ma I-Ë{iËþ{.ÐÂ *
uÄ nl*ngruîçb, Co qual visa canstruir um âcçrvÕ de imagen.t ]]ãrâ tomps{ $ma.revís{s comem*1*jiva

;;; ?0 il| de, *oniåipiç" no$ remo* do Ëttit*rl ¿e ficitrlçro"na ¡rrçdaiídndc C*ncurst¡ nq 0ü11åü?1,

divuþdo em $ü d* $$fetribrû de 2ü21,

{}1 * rrÂþ()$ þ0 raçHlFrß-NTs
Nnme Çnmpl*t¡:: BRTJNå Bä,LLü fRtJStAL$$
Ðata ele nasçitncntu; ?llÛ4ll ÿÿ4'
Iindereco residencial : R tlÁ. püRI'ü UldLÃ-$, 5 S

M;ilü"' FRÀÑcisco Ë.trRA$ unidadedaFeder*ção: Þ¡lpÅIrl.4
fiFF: 0?ÿ.47f..6ü!),31,Rfi: lü,6Í3"715-l

$¿ - tå,Tñ$öftIlt$ PÅIt{ A$ QUAIff nr$X'JÅ. CüT{tülrRgIl¡
{X} Iintpg¡4fi&12Û21

{F - ns}#a${ÅÇÕü$ IlåfiÀ pÂçÅM'U}'{TÕ nn ffiüncxr
ü n*Sa¡nentu da ¡¡r',ênin será realiãâd$ em nûmedo repre*sntante:'

Titular:-ßRUNÁ' Bn'tL0 FRU SCALS0
Bancollnstituiçfra: CftËSOL 1 33

Á"gência: 1001 Conta: 49SZ-?.

ûutrs$ infrrnuaçõ*s: üÕNT,4 ÜüRRANTË

ü prapan*nte eteel*ra *stflr i.'iËnte e de ¿e*rdû slan cûlrdiçÕes do Ëdital de Licitaçäo n*

mCIdnliclads CoReurso n0 00I/?ü?1.

Marmeleir*r 25 de $utrlu-r$ de 2üã1

,
CNtLf : ?{i.}05.óöJ/000I -0 1

;äriirr;"üä[n;ïij" ci'¡tr* -cx' pÕ!ur'z;r *fiTi.u fis,srsd]or] 
i] ]r?s-ß.rû? 1* rüå (

i;*äijiciñäi#¡,ffisti¡rl;,1¡n¿,¡t ¿l.-r¿-çaùt:3#$t$sütçlsi;*,¡lÅsr¡-1ir- i?fsfÒne:(4{ì}}5?$-Slû?1*lüå (

I',.Ê
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ANãXü UT

ntrclÁ&aç$ï:$ A $EKEM ApîIBSnNTADÀ$ rûA TÕnû$ {}$ rÅsTIctPÁ.I'{TnS

Ð&cLAa,AÇÃo nn nusût*¡ctÅ na IMPIDIMBNTos

Iìu,J3KUNA *BLL(' ÏIRUSCÂLÍ¡(} Rö nü10.653.715-1, CPF n" Û:lÿ1478.ú69-37, fIiCLARCI, pnrã o$

rlsvid*s fin*u *¡ue *ãç sou serviclor pirbtica munieipel ou dc qu*lquer çutt"ñ esfer$ da fcdi:raçäo cu da

Ârlmi*istraçáo'Indir**tñ, ativs ou inativCI, bem comon que nãa p$ssut *enlrum don impr*dime¡*üs paÍå

partieipar d* üdital de Licitaçãc na m*dalidnde Co*cursr¡ n' 0ü1i2ü?1 prornnvid0 pelo Municipia il*
hrîa;trneleiro påre íì prernÍaçåo de {btugrûtiart'

lU*rmøl*ir*, ?5-ds outublu de 2Û21.

.fuqnru** -Ã,¿ÿ,{oP &twx,,,#*"
U v Proponente

,q

Ð$cLlt ¡rAÇÃü na A,I"lfiåT\Ttr,{ nE pÅ}l}Nïn$c(}

Ërr HKLJNA BnLLü ËRu$Cltt.${} Rü nolü.65}.?15-}, CpF no {}?9.4?S"ó6P-}?, üliÇl-ARCI' Perâ o$

ctevid*s fìns, que nãcl s*u cônjugr*s, *t:mpanh*ira ou pffsnte até s terceirs gråu, em linhs t*ts * *slåteÿ¿¡l

de m*rnhrns d* Comís*å* de l-ieitaçðe*, de ge*tores dÕ ftpârtâmen.fCI ds $ducaçäa e Üuh*ra, de agentex

polllicox do l\{xnìclpi$, a fim de particip*r dç ädital,cle Li*ítaçã* narn*dslidåde Ccncur** no {}Ûl/?Üü1

protnovitlo pelo Municlpio de Marmeleiro para a premiaçålo de fotogratins.

Marmülsiro. ?5 de outubrû de ?{)21,

-

CNPJ: 7ú.20f .665/{t001"{ I
Av{rnid* ìvta{¡nlÍ" no l$5, ü*ntrc . Cx. Postd A4' Cnl' $5.$ l ç'tÜ0
iír*ãil ti;ifal;ncgnsaiçX¡q:¿,*r¡.cût-btljie¿"uffüÿ3æäåTtâslt¡jrçå{.Èq}*br -'rdeli¡n*r {46} å525"810? 181û5

Å

iù-
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n$ï.4üü nü

ÀHNXÛ ry

TEËÿfü nn nnFï'Irilcl*

Eu,,llR.1IN,{ BËL1,CI FnfJ$tAt,S0-abaixo assinado, pr*ticipøntc do üçtital de Licitação nâ

mudalidade t.cn*urso ** 00 1/202 I , declaro na f,onnn ¡¡ s¡rb as penas impost** n* Lei no rl.66filÿ3, de ? ï de
junh* d* 1993; que nâo pr*tendÐ rêsoa'sr cla decisäo ds. Conlissâo de Li*it*rçõo e då C*orde:r*çflc dr
D*part*lnentn de HduC*çôcl e Ç*ltur*, que julgou ns c{ocumentos dç habili&çA* prelirninar, rÊnun*iandc,

assi¡n, *xprç$$âm$ìlte, ao iTireilo de re*urtç s äû p!äuo re*pe*tivo, e eotrcordando, em consequência, c*m
Õ üür$ü de prneedimento lioítatóris",

þlarmeleirs, äS de *utubr* de 20?1"

lcipt g

h*¿ , ,bxÍc*t. **¡sfu-*\*./F IJRTJNA'TAI,LOFRU$CAL$O

tR0

ô

*YY û7ÿ;47*"{ðÿi37
lï{i: tt.653.?1.S'1

ô
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"l
(jcn¡ro * Cx *()FIP tll;{¡1å.û*d

* lfelefbn*t {,16) 3.92$-lllü7 I I l05
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MIJT}I IçÍNIQ Nq MAßMqLËIRO
ïlf; T,{1}* D0 l'¡.R¿¡{.Å,

ÄNXXüV

DmcLÀKAçÅa,nl* KEñFtH$ÂHrLI$.Ann ssïRn A rolrüfrIr.{Ft¿
aTlrsx,rnÄ,Çå.ü nn $sö tlg nåÀGtilvs

ô

Ëstou de tçtal s*ûrdü ûütn r] $dit*l de toncurso e resp*nxerbilixo-nre integralmente pr:r"quai*quer

dsnos criusado$ em razä<l de minlta fotografia inscrita ne$td: t('ncur$o.

Ileçlarc qns â$ fbtogrcfias insúritas söo d* minha sutoriâ,

Bççlg¡g-me rexponsåvel perante tercsiros por quaisquer reclamOçÕcq dir*ifos ou ôuus decüffsnfes

da capracso das imngens inscritas, isentand¡: a c*missâ¿r *rganieadora c{e qtrnlquer respotts*bilidade.

Áutcriro * uso pel* co¡ni*çäc arganir*dore dr 1o Concursr: F:*:ttrgt'åfÏc* d* ÿrefbilur:* Municip*l de

þlsrmrsleir* das fotr:grafias p#r mim in*cri{as, ¡rsdsndç *er reproclueídas e publicadn* em c*ttsís de

infornraçñ*s, i.mpresxox e vhtu*ris e integr*r expr:*içðr fisisa e revi$i{ä çomenrorativa dus 6Û anos clct

municþio.

þeût¡¡ro ter couhecÍmsnln de que o u$û iie minhas fotografias na fan¡r* c modç osnstantes nexsa

*utorixnçã* serå sempre a*unrpanhnda dn nsme d* uut*r,

Msnneleirn, ?5 cle outubnr de 2{i? I,

n N*me tçmplçta {Len:a de }-onn*)r BRUNÅ, ËäLÍ"0 FRU$üÁ,L$ü

,-{ssìnatura:

\
tL

Rvcnirl*Mrxali,nl2S5,Ccnuo*Cx. l)ostnl l4*Cfi1'}lì5.61í-{}Ü0 ¿
li-nraä: Itsitqpr.rr*ù¡ntlruçJpjm*¿C*X,Ar¿jitÌtscs¡ú¡24ìtft#r*eì*ì;s,*l,gt¿x-b.r *'Íclcf*ne: {4lr} 3S?t-å10? l,l l0^I //\

4
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nnusrÉn¡o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CENT¡OÃO NEGATIVA OC OÉgFoS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS e À oívIoI
ATTVA On Un¡ÃO

Nome: BRUNA BELLO FRUSCALSO
CPF: 079.478.669-37

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

Esta certidäo se refere å situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições 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 aceitaçäo desta certidäo 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 2t1012014.
Emitida às 09:09:20 do dia 2511012021 <hora e data de Brasllia>.
Válida atê2310412022.
Código de controle da certidäo: D854.61AA.714C.8168
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I' U-

r



I 218 (
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025265708-34

Certidão fornecida para o CPF/MF: 079.478.669-37
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
uruw. faze nda. pr. g ov_. þ_r

{
Pég¡na 1 de 1

Em¡l¡do v¡â lntêrnet Públ¡ca (2il10/2021 09:10:20)
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTR,Ã,O
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
No3633ll202t

PESSOA FÍSICA

NOME: BRUNA BELLO FRUSCALSO
CPF: 079,478.669-37

ENDEREÇO: Marmeleiro - PR

Certiftcamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito da Fazenda 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 DE EMISSÃO:
DATA DE VALIDADE:
FINALIDADE:
oBSERVAÇOES:
cÓotco DE AUTENTICAÇÃo: IzTMHBUFFHTZJXCSs2RS

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeilrao.pr.gov.br

25110/2021
2411212021
Genérico

Certidão emitida gratuitamente

Qualquer msura invalidará este documento,

pela internet em 2511012021 09:22:3 5
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PODBR JUD]C]ÁRTO
JUS'TTÇA DO 'TRABALHO

EERTIDÃO NEGATIVA DE OÉETTOS TRABÀLHISTAS

Nome: BRUNA BEIJLO FRUSCAIJSO
CPF: 079.478.669-37
Certidão n" : 42882469/202L
Expedíção: 2s/L0/202L, às 09:l-5:52
Validade z 22/04/2022 - LBO (cento e oítenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif íca-se que BRUNÀ BErJrro ERuscÀrJso, inscrito(a) no CpF sob o no
079.478.669-37, N.Ão coNsrA do Banco Nacionar de Devedores
Trabalhistas -

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabarho, acrescentado pera Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011-, e
na Reso1ução Admínistrativa no L47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados constantes desta Certídão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabatho e esLão 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 filiaís.
A aceitação desta certidão condicíona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http / /www. tst. jus.br) .

Certidão emit,ída gratuitamente.

TNFORMAçÃ,O rUpOnTÀ¡rTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist,as constam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória t,ransitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhisLas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust.as, a
emolument,os ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent,es
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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Dúrvídas e suc¡esröes: cr)dtoLsì1 .j,,rs.br'
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inscrição concursû fotografia 001 12t21

ttÞ.,. De fiscola Tio Patinhas <eliopaìinhas@gmail.com>

4EWêÅ, Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 25-1A-2A21 16'.13

ffi oooooaooez090972251 0?021 1 5341 40CI51 Lpdf(-9a KB) ft Õertidao*Negariva*cte-Debüos*--025?703sa65.pdf(-2ó KB)

ffi certidao*tioade.pdf (-s6 KB) m cêrridao-40832ffia97z.pdf (-7s KB) ffi anexos.pdf (-1,9 MB)

H whätsApp lmage 2021-1 0-25 at 1 4,02.06 (1 ).jpeç (-236 KB) ffi wnatsapp trnage 202 1-1 0-25 aî 1 4.02.06 {z).jpeg (-268 KB)

S Whatsnpp lmage 2021 -1 0,25 ar 14.02.06.jpeg (*A46 KB)

Renr¿rver todos rrs ånexo$

ADËMIR FLACH

RG 3044401 S

RUA ËNOËMIA CARVALHO SCHMITT 284 CËNTRO

cpF 40832090972
"rELËF0Ng 4ó988237023
g ti"r¡ f ¡at i nha;i(sl (J"rrilil.ç_<xn

Ô ,o*o* feiîas no pomar bosque da Ëscola îio Pati¡rhas em um final cle îarde para contemplar a beleza de um entarclecer.

WhatsApp lmage 202i -1 0 -25 at 1 4.02.06 (1 ).jpeS -236 KB : WhätsApp lmage 2021-10-25 at't4.02.06 (2).jpeS -268 KB

WhalsApp lmage 2021-1 0-25 at 14.02.06 jpeg -846 KB
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228¡¿
copçrD¡8r,rbdç¡o5.A. -.^ ;iilil* www.copel.com

¿l*:rulå.gg*'¡.'r:,'.,?;ï$:åäå*;3ï1iiiåT.älllo"'0"" \ffi# 0800 5{ 00 116

A

FAT.ot'?02{ 20351}58656{0
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lVlusllQi?$ Pr tt4nßnllnlrInp
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02 - cÄrfrçtRrAs mn¿ls QUAIS DESBIA CONCORßßR:
1{¡ forografia/ãozl

AI{PXO I

MorELû nn nneus*IunNro r¿n¿ rrtscnrçÃo

À Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Setor de ticitações ç Contrato$
Marneleiro - PR

O interessado abaixo qualificadc requer suâ inscrição no objeto CONCURSO DE
FOTOÛBAFIÁS IIIGIÎAÍS qüe reüâtefir o Municipio de MôrmEleirt cóm o tsma: "MEU OLHÀR
SO-BRË MARMHI,HIß()"', qualquer espaço rural ou urbano pode ser retratado desde que oprlsente urn

significado simbólico e represente MARMET"EIRO de algum modo. A foto deve ter uma LEGENÞA e

um HNÞËRËÇO, do qual vi.sa construir um aeervo tlc imagens parâ compor uma revistâ comefiorativa

dos 60 anos do muuiclpic, no$ tef,mos do Ëdital de Licitação na modalidade Concurso n" 001/2021,

diwlgado em 08 de setembro de 2021,

Endereçoreçidencial: e{1.4, É"{)tp:tÀ¡\¡A rAÈ)rA!l{rì- Sl;H.f\lTÏ eÊ!". ¿-e'NTRt-*

Municí¡pio: /v\ AR IÝtÉ LÉIR{Q Unidade da Federação: ?*R
CPFr 1oå,.1,Þoþ9-Tå-RG: 3d? q qCIJs*

o
DÛ

será

Agência:

0 proponente declara Êstår c¡ente c de acordo dar condições do Edital de Licitação na

modalittade Concr¡rso n" ûtl /2821.

2021

Proponente

Avenid¡ Mnc'uli. n" 255;

\

I
tL

+
g'irieilr

Cx^Port¿rl
*Telefonc: {46} 3525-8107 / 8fû5

/
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ANEXO IU

DEcLARAçots a sERßM.npi,gsENr¿rlas FtR ll'oDûs os PÅRrIcII'AryrEs

DTcLARAçÃo un lusÊNctn Da rMPEÞrMENTos

ru AÞÉs rß "ElA¿lr RG n'}dlji5Ë2-ls , cPF nn L{Q'ð 11äÛ Sg.s ?}.***, ÞEcLARo, para os

¿"uffiÏno,iu" r,ao rou **tuiã* p¡Uiião municipal ou de qualquer outra esfera da federação ou du

Administração Indireta, ativo ou inativo, bem como, que nã() possuû nenhum dos lmpedimentos pûrã

participar iío Edital tle Licitação na modalklade Concurso n" 001/2021 promovido pelo MunicÍpio de

Marmeleiro para a prenriaçâo de forografias.

dp2ü21.

DnCLÀRAçÃO Dp al.tiÊNcrd ÐE PaRpNTESCo

Eu AbÉ-MtÞ,f,l[t[RGn"åplH\Õ]1:â ,CPFno qoF 3âf 9(},--.]ã-,.DBCI,ARO,paräos
O"n¡¿or f*t, qu" neo *ou cOq¡ugói companheiro ou pärente até o terceiro gftru' em linha reta e colateral

de memlxos d¡ Comissão db Licitações, de gestores do Þepartamento de Ettucaç-ão e Cultura" de agents.s

políticos do Municfpio" a fim de paticipar Oo &tital ¡ie Licitoção na modalid¿de Concrnso nq&)1/?021

promovido pelo Municfpio de Marmeleim para a prerniação de fbtografiar.

de202l.

Proponenle

0

Iç I

ff
Avênid¿ Mac¿li, n" ?5.5; Cêntro* 85.615.000

Telefone: (4¡1) 3525-810? / tl05
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UNIG PIO D MARMELTI

. À,NEXOTV

rÞRMCI Ds RSNTJNCIA

gu, AnrmrR. ñL,AOlt abaixo an.çinaclo, participante do Ëdital tle Licitação na

morlalidade Concurso n'OOVZOZi, ãr.iuro na forma e sob as penan impostas na I-€i n" 8.666193, de 21 de

junho tle 1993, que não pretendo recorîer <la decisão da Comissão de Licitação e-da Coo¡dcnaçãc do

iXpãn"".*r"ä"eau"oçäo e Cultura- que julgou os documentos rte hatrilitação preliminar, rcnunciando,

*r*ìnr, express{¡mente, ao direitg de recurso e'àa praztt tespectivo, e concordandr¡, ctn cÕnsegûência' Eom

o curso de proceilimento líciratério,'

^^AD¡\¡\ËLçIRÔ
3å-¿" puTqhRo de2{t21,

e ìdentificação da PuníciPanle)
CPF: \oå 3â.c¡ g)oSTl
RG:3(fq¿{¿.rO{3

(Þ

À
- Telefone: (4ft 3525-8107 i I 105

I
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ANSXO V

ÞEcLARAçÃo nr nnsrirrys.tBrlrp*nn $oBRE A F$ToÕaaÍ:ra" Àuloruz4çÃo nr uso Dr I!¿AGENs

Ësfou de total acslda com o Ëdital de Concurso e responsabilir,o-me integralmente por quaisquer

danos cansadt¡s em r¡zão de minh¿ fotografia inscrita nestc concurso.

Þeclaro que as fotografias inscritas são de n¡íuha autoria.

Declnro"me respons$vel pèrantê terceiros por quaisquer reclamaçõssn direitos nu ônus decorreffes

.dacaptação das imagens inscrita^s, isent¿ndo a comissão organizadora de qualquer responsabilidade-

Autorizo o uso peìa comi$süo orgarr*izadora do lo Concurso Fotogr6fico da Prefeitura Municipal de

Msrmeleiro das fongrafie$ por mim inscrit¿Ls, podendo ser reproduzida's e publicadas em csnais de

. informações innpre*sos e virtuais e integrar expo*ição físics e revisla comemomtiva dos 60 anos do

município. 
¡

Declaro ter conhecimento de que o uso de minhas fotografias na form¡ e ntodo consttrntes nessa

mtorização rierá se,mpre åcompanhado do nome do autor'

Marneleiro,-èå;*de ouït, RRo de20?1.

Nc¡me

Assinatura:
,q

Þ I
&

- lelet'bne: (46) 3525'8107 / 8t05

Á
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ltru¡¡rsrÉnro 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: ADEMIR FLACH
CPF: 408.320.909-72

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10t2014.
Emitida às14:20:12 do dia 25/1012021 <hora e data de Brasftia>.
Válida até2310412022.
Código de controle da certidäo: FC04.E814.5048.A240
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f\
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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 025270384-65

Certidão fornecida para o CPF/MF: 408.320.909-72
Nome: CPF NÃO CONSTA No cADAsTRo DE GoNTRIBUINTES Do IcMs/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaría 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 - F ornecimento Gratuito

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

Pág¡nd 1 de I
Em ¡l¡do v¡a I ntemet P úbl¡ca (25/1 0/202 1 1 4 : 22 : 1 1 )
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Frerel:tu,rn dû llililnficÍpla de ñilarmelelrü . F,R

Av- Hlacali, fl5$ G:EP ËS6{Süûtt Te*e'fçns {4ñ} SS $-*tfrg

tHr.t lË-e$6, 6õlfloû,|.{}* wv$w.läa rm*lçtro-Fr¡g{rv.b,r

cuRrr¡Ão NEcATTvA Ðe oÉsrros N. 4tg6/ 2o2L

NOME. ...: ADEMIR FLACH
CPF/CNP,J. .. . . . : 408.320.909-72
cóo. cor¡rRrs. .

ENDEREçO
COMPLEMENTO,..
BA]RRO
CIDADE
cEP...

40832090972
ENOEMTA CARVALHO SCHMITT

CENTRO
MARMETJETRO
85615-000

N': 284

UF: PR

FÏNALIDADE
DATA ÐE VALIDADE

cADAsrRo n r,rcrraçÃo
24/t2/202!

crlrrrrcnubs, REVENDo o CADASTRo rtroert,rÁRro E rMoBrr,rÁRro DEsrE ¡,tu¡¡tcÍpto,
RtÉ e PREsENTE oera wÂ,o coNsrAM oÉerros rRreurÁRros RErJATrvo coNTRTBUTNTE

QUE
ACIMA

DESCRITO

FrcA RESSALvADo o DrRErro DA FAZENDA púsr,rce MUNrcrpAL DE coBRAR euArseuuR
oÉgrros PoSTERToRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao penÍooo NEsrA cnRtinÂ.o
COMPREENDIDO.

A eRESENTE csRrroÃo ssrÁ colüprcroNADA A veRrFrcaçÃo on
eo sÍrro oo ¡,ru¡¡rcÍpro No ENDEREço:
<http : / / cidadao. marmeleiro. pr. gov. br: B0B0/cidadao>
UTILTZ.ANÐO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICTDADE .]UNTO

ou arnevÉs Do eR coDE,

ANo DA ceRrrpÂo ..: 2o2r
wúueno DA cERTrDÃo... ..2 4L86
cóorco DE AUTENTTCTDADE DA cERTTDÃo, eøozszo77g6o2s.l

csRrrpÃo EMrrrDA er,rrRôwTcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/to/2o2t. dt
þ
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Ë.ODE}ì JUD]CIÁRIO
JUSTIÇA DO TRAI3AITHO

CERTIDÃ,O NEGATIVA DE OÉETTOS TRABAIJHISTAS

Nome: ADEMIR FLACH
CPF: 408.320.909-72
Certidão n" : 42984000/202L
Expedição: 2s/L0/202L, às L4:47 :5L
Validade: 22/04/2022 - L80 (cento e oitenta) dias, contados da daLa
de sua expedição.

certif ica*se que ÀDEMTR FrJÀcH, inscríto (a) no cpF sob o no
408.320.909-72, N.ão coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pera Lei n" L2.440, de 7 de julho de 201-1, e
na Resolução AdmÍnístrativa no L47O/20L1- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constant.es desta CerLidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est,ão 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 estabelecimenLos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho
Internet (http : / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAç.ã,O TUpORTATITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas const,am os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplenLes perante a ,Iustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenaLória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, ínclusive no concernenLe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant,e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

sua
na

,f,\

tL

{

llúvidas e sugestões : cndt.(iLsL . jus. br

K
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Para

Ðata

Vinícíus Freitas de $ouza <vinifreilasdesouza@gmail.com>

<licilacao@marmeleiro.pr. gov.br>, <lícitacao0?@marmeleiro.pr. gov.br>

25-10-2021 16:18

foto 2.jpg

ffioooootlzoe566900?5102û211517060a429.pdf(-9aKB) ü¡Öerïidao*Negativa-cle-Debiros*-*02527CI89596.pdf(-26K8)

fff certidao*11268566900.pdf (-86 KB) m Cert¡daû-l'126856ó9CI0.pclf ( -77 KB) ffi cpf vinicius freilas de souza.pdf (-216 KB)

ffl rg vinicius freitas de souza.pdf (-271 KB) ffi declaraçöes -anexo.pclf (-1,5 MB) ffi comprovante de residencia.pclf (-Ba3 KB)

m foro 3.JpG (-485 KB) ffi toto e¡ps (-1,0 MB) ffi foto r.¡ps (-2s7 KB)
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NOMË DO TRABATHO- ËOTO 1: VISTA þA OIDADË

ANO:2021

NOMË COMPLËTO: VINICIUS FRËITAS DË SOUZA

R6;1 2364891-9 - PR

ËNDËR€ÇO: RUA LAURINDO CRËS"IANl, 701, CËNTRQ MARMELË'RO-PR

CËË: 1 1 ?685669-00

ïËLËFONË: 46991t57433
Ë M A I L : "VlN"t f tif.t-Tþs.D"h":ì{tU¿A (l tìM At !. .-üCI-M

LËôËNDA: Fotografia tiradâ de cìma clo lombo do cavalo, conr vì$ta para a cidade de Marmeleiro, com o objetivo de mostrar a cidade em um dos
pontos altos da Linha Marmeleiro, ttm área de plantio.

NOME DO TRABALH0- FOTO 2: GCADA EM MARMELEIRO

AN0:2021

NOME COMPLITO:VINICIUS FRËITAS DE SOUZA

RG:1 2364891-9 - PR

ËNDEREÇ0: RUA LAURIND0 ÇRESTANI, 701, üËNTR0 MARMTLËlRO-FR

CPF: 1 1 2685669-00
'1"ËLËFONË: 46S91 057433

EMAI L: Vll'jlliJlfillA$"?"s$iQllZå(ñiÇM1ri tü"llM

LEGENDA: totografia tirada ent me¡o à pastagent de um amanhecer cûm mu¡tÐ geada, corn o objetivo de mostrar o clima de MarmêleirÕ.

NOME DO TRAtsALHO- ËOTO 3: CAMPO E CIDADË Ë À MËLHOR AMTZADË

A ¡t¡o:zozt
NOME COMPLËTO: VlNl0lU$ FREITAS DË ÍìOUZA

R6;12364891-9 " PR

ËNÞËRËÇ0: RUA LAURINÐO ORÊSTANl, 701, CËNTR0, MARMËtËtRCI-pR

CPF: 1 1 2685669-00

ïËLËFON E: 46991 (J57 433
E MA I L: YlNll" R H t r AI'Ì þ-ti"$"0 ttl-ACI)"üM A l t ""{ì0 M

LËSËNDA: Fotr:grafia tírada em cirna do lonrbo do cavak:, corr v¡sta pârr a cidade de Marnreieiro, com n objetlvr: de mostrar a cidade e o cavalo,

em um dos pontos altos da Linha Marnreleiro.

' foto 3.JPG -1,0 MBKB-485
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Mês de referência Unidade Consumidora

Vencimento VITLOR A PAGAR

Responsabllldade da Manutonçåo de llumlna Públtca: Munlclplo 4635258100
F AT 41 -20212061 17 3884 -62

ALäRTÅ: ETONüIUIãE ENHRGIA. ÊRA$IL ËM äA,h¡*ËIRA, Ag Ë$CASgfr¿ ilíORIüA

LAURTNDO CRESTAN|, Tfi . RC 02 335602
- MARMELEIRO - PR - CEP: 85615-000

DE LURDES DE FREITAS

96 0l 002 335602
73¡1.57¡1.189-3¡l

Outubrol2021

01t11t2021

No Medldor: MD 0232700692 - MONOFASICO

Leltura Atual

08110t2021
16585

Constanto de
Multlpllcação

Consumo
Mádlo Dlárlo

2,03 kwh

Próxlma Leltura
Prevlsta

0911112021

Mås

0912021

08t2021

07t2021

0612021

0512021

04t2021

03t2021

02t2021

0112021

1U2020

11t2020

10t2020

kwh

73

91

82

74

67

78

68

65

72

69

72

0

Tar¡fas

0,s58810

Dt.Pgto.

16t09t2021

10t08t2021

09t0712021

11t06t2021

12t05t2021

14104t2021

12103t2021

1010212021

13t01t2021

14t1212020

11t11t2020

Valor

85,62

114,62

87,27

74,78

66,59

74,50

67,02

64,96

73,78

68,49

71,02

Valor
Unltárlo

0,838983

Valor
Total

49,50
12,57

14,00

¡¡ote nsctuconte oe eNeRcll etÉtnlc¡ N" ztz.ost.oeo . sÉRte e
Emitida em 01/10/2021

ENERGIA ELET CONSUMO

T6ndo Conlralada: 127 volls
Lim¡loAdôquâdoT€nsáo: 117s'133/117â l33volts

Produto
Doscrlção

ENERGIA ËLETRICA CONSUMO

ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

Bas6 de Cálculo do ICMS

62,07

Valor ICMS

17,99
Valor Total da Nola F¡scal

76,07

ConsumoUn,

kwh
kwh

59

Base Allq,
Cálc. ICMS

49,50 29,00%
12,57 29,00Vo

e
CONFORME

r€lacionados

3n021

ou

0FBB.98F2.CE91.l E94.E787.0985.CF51.t 1 33
Reaviso de Vencimento

Unidade Consumidora
53761 685

Vencimento
01t11t2021

Mês
10t2021

Valor a Pagar
76,07

Autenticação Mecânica

83650000000 2 760701 I 1000 I 00101020212 3 0ô1 17388462 0
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As lnformaçðes Suplementares relsrentes a Histórico de pagarnentos, Meciiçáo e faturamento. CornposiÇåo se valores de tarifi:, Juros mr¡ltas e
acréscimos; lndícedores de côntinuidade e l¡mites aplicáveis, êstáo dispontveis para emissåo êm w$rw.copel,com e nos canais de atendimento.
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M¡NISTÉruO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIIOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIs e À oívIoI
ATIVA DA UNñO

Nome: VINICIUS FREITAS DE SOUZA
CPF: 112.685.669-00

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

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

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

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7s1, de2t10t2014.
Emitida às 14:49:09 do dia 2511012021 <hora e data de Brasflia>.
Válida atê2310412022.
Código de controle da certidäo: 89D4.80AC.7Ê7A.8294
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 025270895-96

Certidão fornecida para o CPF/MF: 112.685.669.00
Nome: VINICIUS FREITAS DE SOUZA

Ressalvado o direito da Fazenda Priblica 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 obrigagões tributárias acessórias.

Válida alê 2210212022 . Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
W. rryw.faZe n.da. p r. g ov, b r

Péglnâ 1 dø 1

Em¡l¡do v¡a lntemet P(¿bl¡câ (2ý1A2021 14:50:40)
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Frefellitur'* ds fi,luntuf:ptro de MnrffiËtËlro - pR
Åv",ttacali, *ää G,Ep tsË.tå0û0 Te*ehne t{"Sl Sfi S.*'t$S

6H rJ Tfi .ã$S.õ6õt#Oû,1 4.1

csnrroÃo NEcATTvA ps oÉBrros N. 4LB4/ 2o2:--

NOME.
CPF/CNP,J.....
cón. co¡¡rnre.
ENDEREçO.....
COMPLEMENTO..
BAIRRO
CIDADE
CEP..

VINICIUS FRETTAS DE SOUZA
L12.685.669-00
11268s66900
RUA LAURINDO CRESTANI No: 7Oa

CENTRO
MARMET,ETRO
856r_5-000

UF: PR

FINAIJTDADE : S]TUAçÃO FISCAIJ
DATA DE VALIDADE | 24/t2/202t

cEBTrFrcAMos, REVENDo o cADAsrRo MoBrrJrÁ:rro u rl'iogrl.rÁRro DEsrE l4uNtcÍpro,
etÉ a PRESENTE oete rÃo coNsrAM oÉertos rRrsurÁRros RELATTvo coNTRTBUTNTE

QUE
ACTMA

DESCRÏTO.

FICA RESSAIJVADO O DIRETTO DA FAzENDA púer,rce MuNrcrpAL DE coBRAR euArseugRnÉsrros PosTERToRMENTE coNsrATADos, MESMo REFERENTE Ao psnÍooo NEsrA csRrroÃo
COMPREEND]DO

A eRESENTE cenrroÃo rstÁ co¡¡orcroNÀDA A vuRrFrcaçÃo ne
eo sÍtro oo ¡nu¡¡rcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cídadao. marmeleiro. pr. gov. br: 808 0 /cidadao>
UTILIZANDO OS DADOS ABATXO.

SUA AUTENT]CIDADE .]UNTO

ou ernevÉs Do eR coDE,

ANo DA cnnrroÂ.o . .: 2
xúMsno DA cERTTDÃo... ..: 4
cópreo DE AUTENTTcTDADE oA cnRrr¡.Ã.o: z

02t
1"84
05574243205574

cuRrloÃo EMrrrDA sr,nrRôNtcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/1,0/202r

P
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POD!]}ì JUD]CIÁT¿TO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTTDÂ,O NEGATIVÀ DE OÉETTOS TRå,BAIJHISTAS

Nome: VINICIUS FREITAS DE

CPF: LL2.685.669-00
Certidão n" : 42985709/ZjZt
Expedição: 25/L0/202L, às
validade¿ 22/04/2022 - i_Bo

de sua expedição.

SOUZA

L4 255:L7
(cento e oit.enta) dias, contados da dat.a

¡ñll

Certifica-se que vrNrcrus FRErrAs DE souza, inscrito (a) no CpF sob o
11o LL2.685.569-oo, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Deved.ores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescent,ado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 203-1-, e
na Resolução Administrat.iva no L47o/zoLL do Tríbunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados consL,antes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão 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 aceitação desta cert.idão condiciona-se à verificação de sua
aut,enticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNF'ORMAç.ãO rUpOnT.à¡{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os dados
necessários à ident,ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenLes perant,e a ,Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sent,ença condenat.ória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenLe aos
recoLhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minístério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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Dúviclas e suqel;röes: cùclìr(ùtst. jus.br
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