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Prefeitura Municipøl de Marmeleiro

Dsta do Pedido: lzsýtry2zilNúmero do Protocolo: 7L78O

Nonte: TIAGO ANTUNES CORREA

CNPJ(CPF).' o8o6682os-41

Endereço:

Número da Cøsa:

Bairro:

Cidade: Marmeleiro

Tipo de P"ttoot lF 1

CEP

Estado

8561 5-000
I

tana

-lssunÍo: Entrega de Envelopes para participação na Concorrência
Pública no 00612022

Pra:o de Entrega:

.\'ome do Requerenrc: rra.Go INTUNE! c9lRE
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{F ,#Ministério da Fazenda
Heoeita Fedenl
coMPRovANTE DE tnscntçÃo cer

Número

, $80"968.20941
Nome

TIAGO,ANTUNES CORREA

Nascimento
30/ll11989

cóotco DE coNTRoLE
7811.8260.s018.32D8

E6o

(

lEnllidqpela SËciêtiiria da Receita Federal do Brasil
às f+?9:12 ' do.dla 28tOTt2O22 (hora e data de Brasftia)".:.i-1r-. ' :..,

,,. 1,''ì . 'dþltoverificador:00
vÄ¡-¡oo so¡aeuru cou compRovANTE DE tDENTIFtcAçÃo
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CpF

No do CPF: 080.608.20941

Nome: TIAGO ANTUNES CORREA

Data de Nascimento: 30/11/1989

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2611212007

Digito Verificador: 00

comprovante emitido às: 14:19:s3 do dia^28/92_!?ozz (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 1982.1032.3AA6. A47B

Este documento não substitui o "comprovante de lnscrr .

(Modeto aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13t02t2015.)
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Gontribuinte

Finalidade

ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR
SECRETARIA MUNIGIPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS
C.N.P.J : 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1252812022

Nome/Razão: 429791- TTAGO ANTUNES CORREA
CNPJ/CPF: 080.668.20941
Endereço:

Complemento:

Bairro: Cidade:

FISCAL

DATA DE eulssÃo DATA DE VALIDADE

28t07t2022 26t09t2022

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar ?r_oiuLo"r que venham a ser apuradas,
9ç çqpo¡tabilidade do contribuinte abaixo ideirtificado c E R T ¡ iióö-qu", 

"r nome de TtAGoANTUNES coRREA até a presente data não existem, em aberto, débitos ðe tl.¡urior rùni.ipäir.

Marmeleiro - PR, 28 de julho de 2022r
,\

DEPARTAMENTO DE FINANçAS
DrvlsÃo DE CADASTRO E TR|BÚTAçÃO

i.
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Pl¡ Sis¡enæ Ltda
2810712022 14:14:16Arãrlâ Nât - WcT v.ml3 01

ldentif¡ædor: WGT2l,I2Ol.OOO.IEKPOJLAONYZPH.l
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r¿ 69(Estado do paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estaduat

No 027394833_95

Certidão fornecida para o CpF/MF: 090.66g.20941
Nome: TIAGO ANTUNES CORREA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nãoregistrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria deEstado da Fazenda, constatamos não existir pendências är'nor" do contribuinte acima identificado,nesta data.

obs': Esta certidão engloba pendências do próprio CpF ou pelas quais tenha sidoresponsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, aodescumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 2511112022 - Fo¡necimento Gratuito

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

h

Páglna I de I
Emltldo vla lntomet pttbltæ eOnTnO2Z t4:1g:42)
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uruxlcÍpro DE FRANCrsco nrcr,rnÃo
ESTADo oo peReNÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERTIUÃO NEGATIVA
No28078t2022

pESSoA rlslce

NOME: TIAGO ANTIJNES CORREA
CPF: 080.668.20941
EIIDEREçO: AV ROMA, 506 - JARDIM ITALIA cEp: 8560350g Francisco Bettrão - pR

DATA DE EMrssÃo:DATA DE VALIDADE:FINôLIDADE:
oBsERveÇÕns:
cóorco DE AUTENTTcIçÃo: IzTMHBUFFHeJMX2SIeRB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Intemet, no endereço www.fi.anciscobeilrao.pr,gov,br

certificamos que não existem pendências no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos ad.ministrados pelasecretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito da Fazenda pública do Município de Francisco Beltrão cobrarquaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive emrelação ao período abrangido por esta certidão.

29107/2022
27109t2022

VERIFICAÇÃO

(
Ccrtid¡o cmitida grotuitamclttc
Qualquer msun involido¡ú este documcnro.

pela intcrn€t cm 29t07 t20?? O7:47 :30
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IIIIIHISTÉRIo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasilrrocurador¡a-Geral da Fazenda Nacional

ceRrloÃo NEGATIVA oe oÉelTos RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERATs e À olv¡ol
ATtvA ol u¡¡¡Ão

!9qe: TlAco ANTUNES CORREA
GPF: 080.668.20941

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado qu" ui"r"m a ser apuradas, é certificado quenão constam pendências em seu nome' relativas a créditos tr¡ouiar¡os administrados pela secretariada Receita Federal do Brasil (RFB)'e á inscrições ;; öilà; Ativa da união (DAU) junto àProcuradoria-Geral da Fazenda ñac¡onal (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no åmbito da RFB e da pGFN e abrangeinclusive as contribuiçöes. sociaijprevistasîas alíneas '"'á'ã;.äã plrágrafo rinico do art.11da Lei no8.212, de 24 de jutho de 1 991.

A aceitação desta certidão está condicíonada-à verificação de sua autenticidade na lnternet, nosendereços <http://rfb.gov.bÞ ou <http://www.pgfn.gov.ba

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/pGFN no 1.7s1, de 2110t2014.Emitida às 14:17:34 do dia 2ïl}Ttz)22.hora e data de Brasftia>.
Válida atê24t01t202}.
Código de controle da certidão: 840B.AS7A.9C3A.0C1B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TIAGO ANTUNES CORREA
cPF 080.668.209_41

FONE: (46) 99932-6091 - E-mail tiagocorreajuridico@oulook.com
EDlrAt oe co¡¡conRÊñ¡c¡e púsucA Ne 006/2022
PROCESSO ADM|NISTRAnVO Ne 702/2022
TIPO: MAIOR OFERTA

oBJETo: concessão de uso de bem púbtico do imóvel F',çÅo "c'do Lote n' 5g-4, Remanescente, da Gleba no 01 do lmóvel NovaPerseverança, constante da tl/latrfcula n'567, do caÉório de Reglstro de tmóvels da comarca de Marmelelrq com área de 2.003,56 m2,para exploração destlnada a lnstelaÉo de empresas com fins comercials, lndustrra¡s e/ou prestação de servlços, em atendlmento a Le¡Munlclpal ne 2'203 de 30 de lunho de2ot4, mediante pagamento de atuguel, pelo perfodo de 0s (clnco) anos.

72 *

ANEXO III

DECTARAçÃO UNtF¡CADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, TIAGo ANTUNEs coRREA, CPF: 080.66 B.zog-4t,residente e domiciliado Na Av. Roma, 506,Jardim ltália, cEp 85603-50g, Francisco Beltrão - pR, infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso v do art. 27 da Lein.e g.666/g3, acrescido pela Lei n.e g.g54/gg,
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2l Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com aAdministração pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios,instaurados por este Município, que o(a) responsável legal é o sr. TIAGo ANTUNES coRREA, portador do RG sob ns10668738-2 SESP/PR e CPF9 080.668.209-41, responsável pela assinatura do contrato.

4l Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva
de relacionamento comercial com a Administração pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da srjmulaVinculante ne 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fìns que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o contrato seja encaminhado para o seguinteendereço:

E-mail : tiagocorreajuridico@outtook.com

Telefone: (46) 9932-609 1

7l caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor TIAGo ANTUNES coRREA, portador(a) do cpF/MF sob n.s0g0.668.20g-
4t,paraseroresponsávelparaacompanharaexecuçãodocontrato,referenteaConcorrênciapública 

n.s006/2022e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações cont¡das no instrumento convocatório, seus Anexos e noContrato.

Francisco Bettrão - pR,28 de jutho de2022. ß*l Ifu,
TIAGO ANTUNES CORREA

(

ù r
CPF: 080.668.209-4t
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ED¡TAL DE coNcoRRÊruc¡n púellce Ne 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 7O2/2O22
TIPO: MAIOR OFERTA

oBJETo: concessão de uso de bem público do imóvel Fração ,'c', dolote no 5g-A,
Remanescente, da Gleba no 01do lmóvelNova Perseverança, constante da Matrícuta
n" 567, do Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro, com área de
2'003,56 m2, para exptoração destinada a instalação de empresas com fins
comerciais, industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a Lei Municipat
ns 2'203 de 30 de iunho de 2ot4, mediante pagamento de aluguel, peto período de
05 (cinco) anos.

ANEXO IV
DECTARAçÃO DE CONHECTMENTO DO EDTTAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento l¡c¡tatórío, sob a modalidade concorrência pública, tipo melhor lance, que
tomamos conhecimento de todas as informações e condições estabelecidas no Edital ne
00612022, caso declaramos adjudicatários do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, 28 de julho de 2022.

Lu* a,F^ ^ ¿,e¿/ý¿t
(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

TIAGO ANTUNES CORREA

CPF: 080.668.209-4L

PEl:.|..tot 
residente e domiciliado Na Av. Roma, 506, Jardim ttália, cEp 85603-508, Francisco Beltrão - (.
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

MARMELEIRO EIRELI

Número do Protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Ní¿mero da Casa:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7L78L

34905458/0001 -01

Data do Pedido: 2910712022

Tipo de Pessoa: V )

Marmeleiro

8561 5-000

?aranâ

de Envelopes para participação na Concorrência
blica no 00612022.

JAIR PEREIRA DOS SANT

s

l)



F C-ARiRETIINHAS IVI-ARMI,EUE]RO ElREtl 76r

EDTTAL DE coNconnÊNcr.l púnucn N'00612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' IO2I2O22

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel Fração "CÐ do Lõte no 58-4,

Remanescente, da Gleba no 01 do Imóvel Nova Perseverança, constante da Matrícula

no 567, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, com ârea de

2.003,56 m2, para exploração destinada a instalação de empresas com fins comerciais,

industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a Lei Municipal no 2.203 de 30

de junho de 201.4, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

CARTA DE CREDENCIAMENTE

Pela presente, credenciamos o Sr, JAIR PEREIRA DOS SANTOS , portador (a) da cédula de

identidade sob o no 8.463.757-2 e CPF no 045.579.1,59-73, a participar do procedimento

licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública no 00612022, instaurado por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI - CNPJ

34.905.4581000L-0L,outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de

interposição de recurso

Marmeleiro lPR, I2 de Julho de 2022

JAIR DOS SANTOS

cPF 045.579.159-73

RG 8.463.757-2

/Jr.u
(

tu
CARRETTNHAS MARMELElRO ETRELT - CNPJ 34.905.458/0001-01 - rNSC. ESTADUAL90827L7932

RUA PADRE AFONSO, 1530 - BAIRRO SANTA RITA - MARMELEIRO/PR

r
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ATO CONSNTUTIVO DA EIRELI
CARRETINHAS HARTELEIRO EIRELI

Folha: 1 de 3

J n PEREIRA Dos sANTos, brasileiro, ma¡or, c¿¡sado sob o regime de
cornunhão parcial de bens, nascido em z4t11l1g12. natural de
Marmeleiro-PR, Empresário, inscrito no cPF/TrlF sob no. M5.sTg.lsg-73,
portador da carteira de identidade civil no.8.463.7s7-zsEsp/pR, expedida
em211a711998, residente e domiciliado na Rua padre Afonso, 1530, santa
Rita, Marmeleiro-PR, cEP: 85615-000, por esse instrumento constitui
EMPRESA, INDIVIDUAL DE RESPONSAB|L|DADE LrMrrADA, conforme
segue:

CAPÍTULO PRIMEIRO
DA DENOMTNAçÃO, DA SEDE, DO OBJETO, DO tNlCtO E DO PRAZO DE

DURAçÃO

cLÁusuLA PRIMEIRA: - A EIRELI girarâ sob o nome empresarial de CARRETTNHAS
MARMELEIRO EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA: - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o
inicio das operaçÕes sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento
constitutivo.E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por
força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa
ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA : - A EIRELI terá a sua sede na Rua Padre Afonso, 1sg0,
Santa Rita, CEP: 85615-000 em Marmeleiro-PR, que é seu domicilio, podenc"lo, a
qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do
território Nacional.

þJ 78(

cLÁUSULA QUARTA: o objeto
GARROCERIAS E REBOSUES
EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS

social da EIRELI será: FABRICAçÃO DE
PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES,

CAPiTULO SËGUNDO
DO CAPITAL, DA CESSÃO DE QUOTAS E DA RESPONSAB¡LIDADE DO TITULAR

GLÁUSULA QUINTA: O capital da EIRELI na importåncia de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) dividido em 100.000 ( cem mil ) quotas de valor nominal R$ 1,00 ( um real), o qual
está totalmente lntegralizadas, em moeda corrente do Pais.

Nome
100.00c 100.000.0(JAIR PËREIRA DOS SANTOS

GLÁUSULA SHXTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralÞacto da
empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente
pela lei da Sociedade Anônima.

r!
f.

À%lid.d3èstedæ:-.*ffi"ffi"r':ï.å"#ï:j.dadenoa!egPêctivo6po"t"r={



ATO CONSTITUT¡VO DA EIRELI
CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI

Folha: 2 de 3

CAPÍTULO TERCEIRO
DA ADMTNTSTRAçÃO DA EtRELt

CLÁUSULA SÉlme: A administração da EIRELI caberá ao titular JA¡R PEREIRA DOS
SAI|TOS, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta ElREL|, sendo a
responsabilidade do titular límitada ao capital integralizado.
Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a tftulo de "pro labore"
observadas as disposiçöes regulamentares pertinentes.
Parågrafo Segundo: - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,
constituir procuradores em nome da ElRELl, devendo ser especificado no instrumento
de mandato, os atcs e operações que poderäo praticar e a duração do mandato, que no
caso de mandato jrrdicial, poder'á $er por pruzo indeterminado.

CAP|TULO QUARTO
DO EXERCÍC|0 SOC|AL, DO BALANç9, DA DtSTRtBUtçÃO DE LUCROS E

PREJUIZOS

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 3l de
dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado
econômico do ano fiscal, cabendo ao títular, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao têrmino do exerclcio social, o
empresário delíberará sobre as contas.

CAPíTULO QUINTO
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE TITULAR

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da ElRELl, a empresa continuará
suas ativídades ccrm os herdeiros, sr¡cessores e o incapaz. Näo sendo possfvel ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na sítuação patrimonial da empresa, á data da resoluçäo, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo proceclirnento será adotado em outros casos em que a
EIRELI se resolva ern relação a seu titular

CAPíTULO SEXTO
DËSIMPEDIMENTO

GLÁUSULA DÉtlUlA - C) administrador cleclara sob as penas da lei, que não está
impedido, por iei especial, e nem cclndenado ou que se encontra sob os efeitos de
condenaçäo, cue o proíha de exercer a administração desta ElRELl, bem como não
está impedido, or.r em virtude de condenaçåo criminai, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
crime falimentar, cle prevaricação, peita ou suborno, concussäo, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sisteina financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou a propriedade.

0
I11 I

d#u*.
U¡ a¡.d'ò è3Èe doæ!æ' se :5ìss3' tt*-.*¿"=.-:;+5ïi'å#r1:ä:t:idade noa reepeèlivoa po¡rais,

78*
a

:

É

"f



$ 8o^
a

ATO CONSTITUTIVO DA E¡RELI
CARRETINHAS MARII/IELEIRO EIRELI

Folha: 3 de 3

CAP|TULO SÉTIMO
ENQUADRAMENTO

cLÁusul-A DÉcrMA PRTMETRA - DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO DE
IICROETPRESA: O Titular declara que:
a) a socÞJade se enquaciia na situaçäo de microempresa;
b) o nalor da receita bruta anual da saciedade, no presente exercício, não excederá o

limite fxado no inciso I do art. 30 da Lei Complementar no. 12312006, observado o
disposto no $ 20 do mesmo artigo;
c) a sociedade nåo se enquadra enl quaisquer das hipóteses de exclusäo relacionadas

no $ 4o do art. 30 da mesrna Lei.

CLÁUSULA DÉC¡MA SEGIJÈ{DA - O endereço do titular, constantes do Ato Constitutivo
ou de sua última alteraÇäo seräo válidos para o encaminhamento de convocaçÕes,
cartas, avisos e etc,. relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de
informaçäo de alterações destes endereços é exclusiva do Titular, que deverá fazê-lo
por escrito.

CAPÍTULO OITAVO
DO FORO

CLÁUSULA DÉG¡MA TERCHIRA,: Fica eleito o foro da Comarca Marmeleiro-PR, por
mais privilegiado que seja outrcl, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA ÞÉC¡MA QUART'A: Declara o titular da ElRELl, para os devidos fins e
efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa
jurldica dessa rnodalidade.

E por estar assirn justo e clccidi,Jc, lavra, data e assina o presente instrumento particular
de constituição r:te F:ffipresâ lndividual de Responsabilidade Limitada, ElRELI, elaborado
em via única. para que rralha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao
registro e arquivanrento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente
rubricadas peic Titl;lar, obriç;ando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos,
Marmeleiro-PR 16 cle setembro de 20'19.

Jair Pereira dos Santos
CPI'-': 045.57 9.1 59-73

P
(
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À walidade daste dæøto, se jr¡ræas, :ia $jeito å ccqlroaçåo de gua auÈenticidâd€ noÊ rêaPecÈiÝos Portåis'
iotoæ¡¿o seæ rest-c¿ivos códigos de ærificaçåo.
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Página 4 de 4
MINISTERIO DA ECONOMIA

SeqeEùa espe¿¡ de Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital

SeqgbdeGæemo Digital

Oepstzrerm Nacbnal de Registro Empresarial e lntegraçäo

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertÍf¡camos que o ato da empresa CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI consta assinado digitalmente
por:

CERTIFTCo O REGTSTRO Et4 t7/O9l2OL9 15:t9 q 16 a16(x¡939A?5
PROTOCOLO: L95773191 DE L7lO9l2OLg. CóO¡O æ nanrraf¡^:
11904335287. NrRE: 116O09398?5.
C¡RRETINEå.S IAR¡{ET,EIRO EIREIJ V

(

JUNTA
oo

COMERCIAL
PARANA LEJAT¡DRO IANCCIS RIYSEÍ. BTSCII;À

secnetin¡o-esnr¡.
cnRrTrBÀ, L7lO9l2OL9

rn. €q)resefaci]'. pE. gw -br
Ê

ý"
À alid¡& dast¿ doæt", "" llpr'"å-".dj.å*"'¿";i3å.a+ffi"f .ärïïåt"t:idade noe reapecrivos porrrir, {

Nom
04557915973

IIAIR PEREIITA
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR¡D¡CA

PORTE

ME

E DESCR DÂ ÅTMDÄDE
29.30-1-03 - Fabricação de cåbínes, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e
ônibus

LOGRÂDOURO

R PADRE AFONSO
NUMERO

1530

CEP

85.615-000
BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA
MUN

MARMELEIRO
UF

PR

TELEFONE

(46) 9116-6238/ (46) 352s-1205

CADASTRAL

ATIVA
DATA DA S

17109t2019

MOTIVO DE CADASTRAL

DATA DA

NUrrÊRO DE TNSCRTçjO

34.905.458/æ0r{r
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17109t2019

CARRETINHAS IARIELEIRO EIRELI

CARRETINHAS TARfl ELEIRO
DE FANTASIA)DO

DAS AIMDADES
Não informada

E

230-5 - Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
OA NÂIUREZA

ADArR@ARtSt.COM.BR
ENOEREçO

ENTE FEDERATIVO (EFR)

ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 201g.

Emitido no dia 06/07/2022 às 11:23:23 (data e hora de Brasítia). Página:111

,þ
ç
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ESTADo pnne¡¡Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO . PR
SEcRETARIA MUNtctpAL DE ADutNtsrnnçÃo E FTNANçAS
C. N.P.J: 76.205.665/0001 -01

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉB|TOS NO 1221212022

Gontribuinte

Finalidade

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

CEP:

63282. CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI
34.905.458/0001-01
Rua PADRE AFONSO, 1530

SANTA RITA
85.615-000

Cidade: Marmeleiro - PR

O FISCALS

Data de Validade 0510912022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTA DÉBITO TRIBUTARIO

A FMENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBIToS QUE VENHAM A
SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERfODoS coMPREENDIDoS NESTA CERTIDÃo.

Marmeleiro - PR, 06 de julho de 2022

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DrvrsÃo DE CADASTRO E TRtBÚTAÇÃO

ß

A
ý"

061071202? 11:28109
IPM Sistemes Ltda
Alândê NÊt - V\IGT ý2O11 ni

kþnùlscadoe ri\GT191æ1S1-VCTAHTKBJOXJUO-2 - Emiti(þ pc ARtStAçSESSORtA CONTABtL LTDA

+f
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de EÞbitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

l.lo 027253129-75

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 34.905.¿158r000t{¡1
Nome: CARRETINHAS IARIELEIRO EIREU

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

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

Válida até 09/1112022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. p r. g ov. br

Pâgina I de 1

Em¡li.lo via ,ntenea P.i& (2n7ræ?2 1O.372r)

$

{
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IVIII,¡ISTÉNIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFE¡TOS DE NEGATIVA oe oÉeIrOS RELATIVoS AoS TRIBUToS
FEDERATS E À D¡vrDA ATrvA DA uNtÃo

Nome: CARRETINHAS MARMELEIRO EIREL¡
CN PJ : 34.905.4s8/0001 -01

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:

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. náo constam inscriçöes em Dívida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2l1Ot2O14
Emitida às 10:37:45 do dia 1210712022 <hora e data de Brasília>.
Válida alé 0810112023.
Código de controle da certidão: 0967.8931.F316.3600
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(

6
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.905.458/ooot-01
RAZãO SOC¡AITANNETINHAS MARMELEIRO EIRELI

Endereço: RUA eADRE AFoNso 1530 / sANTA RIrA / MARMELETRo / pR / 85615-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:0 4/ 07 / 2022 a O2l O8/2O22

Certificação N ú mero z 202207 0400 50 1 1 6647 9520

Informação obtida em 06/07/2022 Lt:43:25

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

Lei esta
Caixa:

ý

fr f
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CERT1DãO T|EGEI TVA DE DÉ¡BISOS TRÀBAT.HISTAS

Nome: C.âRRETINHAS IíARHETEIRO EIRETI (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34 . 905 - 458/000L-01
Certidão no: 2196593L 12022
Expedição: 12/07/2022, ås 10 :39:32
Validade: O8/OL/2O23 - 180 (cento e oitenta) dias, contad.os da data
de sua expedição-

certifica-se que cãRRtrrrrAs uÀRrtrLErRo ETRELT (MATRrz E FrLrArs),
inscrito(a) no cNpJ sob o no 34.905.4s8looo1-01, Nã,o coNsra como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabal-histas.
Cert.idão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consol-idação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leís ns.o 1,2.440/2OLI e
13.46'7/2017' e no Ato O1'/2O22 da CGJT, de 2I de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncías ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunat Superior do Trabalho na
Internet (http: / /wvw. tst. jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

rlrFoRuação I}íPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ident.ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrj-gações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho, comissão de conciliação prévia ou demais títuIos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

l',-r.- _:¿: .t ì.. j.-: -,,,t.t: _ jt.-

/:
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TRTBUNAL DE JUST|çA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

CERT¡DÃO DE D|STR|BUTçÃO - F|NS cERAtS - CíVE|S - ESpECfFtCA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sisternas e arquivos de distibui<þo CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
coNcoRDATA, RECUPERAçÃO JUD|C|AL, RECUPERAçÃO EXrRÀJUDIC¡AL. desra Secretaria, verifiquei
NAO CONSTAR nenhum reg¡st¡o conba:

CARRETINHAS IIARIIELEIRO EIRELI

CiP.t 3¡r-g}5¿$81m1{l
Locd da Serþ: ffiio - PR

Orientações:

Esta c€rlitfu NÃO AFOfTA súr¡ÈnenÞ <x; fooessc em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontadæ c Efus ern æção raâßtrâdrts m Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não exisþ qqqær cqÉ r¡ çEtupr qrba bæe de dados de instituição pública ou com a Rece¡ta Federal que
verifiqtæ a iþrre ô NOG/RAZÃO SOCIAL dn o CPF/CNPJ. A conferència dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisú é è rcsgsffie eârp¡'civa do des¡inat*b da certidão.
A certilão ern rsræ de pessæ irfu r¡eìtera c prrÞessæ referentes à mahiz e às filiais.
Consirerase I€GATIVA a cerüão qÞ aponta sûrænte homônimæ não qualificados, nos termos do art. 8o, $2o da
Resohrção Cl{J f 2llã110.
A gese¡te cerlib rrsrirta srsÈ o !€tisùo de úsüÈu(5o, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirþir até a Secräb pra ooè ft¡ fuù¡ito e so¡c¡E uma CERnDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de I'ICROEfpREEIûEDOR bf,)lìrT)t AL e EMPRESÁR|O INDMDUAL abrange também a pessoa ffsica

llAlìMFl trlRO, 18 de Julho de ã)22

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Distribuidor
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EDITAL DE coNconRÊxcln púel,Icn N" 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 10212022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel Fração "C" do Lote no 58-4, Remanescente, da

Gleba no 0l do hnóvel Nova Perseverança, constante da Matrícula n" 567, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Marmeleiro, com área de 2.003,56 m2, para exploração destinada a instalação de

empresas com fins comerciais, industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a Lei Municipal no

2.203 de 30 de junho de2014, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAÇAO UNIFICADA

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI, CNPJ no

34.905.458/0001-01, com sede na RUA PADRE AFONSO, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRO,

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

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

9.854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva aind4 que, caso empregue menores na

condição de aprendiz (a partir de l4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

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

a Admin istração Públ ica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedirnentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. JAIR PEREIRA DOS SANTOS,

Portador do RG sob no 8.463.757-2 e CPF' 045.579.159-73, cuja função/ cargo é administrador,

responsável pela assinatura do Contrato.

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

impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

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

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da

Súmula Vinculante no 013 do STF (Suprerno Tribunal Federal).

6) Declararnos para os devidos fins que em çaso de qualquer cornunicação futura referente e este processo

licitatório, beln cotno eln caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endereço:

E-mail: jairperei ral 982@gmai l.com

Telefone: (46) 99 1 I 6-6238

CARRETINHAS MARMETETRO ETRELT- CNPJ 34.905.458/000141 - !NSC_ ESrÆXJAr 90827L7932
RUA PADRE AFONSO, 1530 - BAIRRO SANTA R]TA - MARMEI.TIRO/PR

¡

I
b,;
/rr



,
9or

p

(

EA\R R ETf ] NII FIJAS MIJAR M] E IL-E II RO E II R, E IL-II

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

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor JAIR PEREIRA DOS SANTOS, portador(a) do CpF/MF sob n.o

045.579.159-73, para ser o responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente a Concorrência
Pública n.' 006/2022 e todos os dos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e no Contrdo.

Mæmeleiro/PR, l2 de Julho de2022

JAIR PEREIRA DOS SANTOS

cPF 045.s79.159-73

Rc 8.463.757-2

CARRETINHAS MARMELEIRO EIREU - CNPJ 34.90s.458/0001-01- INSC. ESTÆ)rrÆlxt8Z7t7ft32
RUA PADRE AFONSO, 1530 _ BATRRO SANTA R|TA _ MARMEIE|RO/PR
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N" 00612022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" IO2i2O22
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bern público do imórel Fraçâo
Remanescente, da Gleba n" 0l do Imóvel Nora Perseverança, constante da Matrícula
no 567, do Cartório de Regisro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, com ârea de
2.003,56 ffi2, pa¡a exploração destinada a insala@ de empresÍrs com fins comerciais,
industriais dou prestação de sen'iços. ern atendimenro a Lei Municipal no 2.203 de 30
de junho de2014, mediante pagûnenro de aluguel. pelo período de 05 (cinco) anos.

DECI-ARAçÃO OE CONHECTMENTO DO EDTTAL

Declaramos p¡¡r¡t os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Conconårcia hiblica- tipo melhor lance. que tomamos conhecimento de

todas as informações e condições est¡helecidaq no Edital n" 006t2022. caso declaramos adjudicatários do

objeto licitado.

Por ser expressào da verdade. firmamos a presente.

Marmeleiro/PR, l2 de Julho de2022

JAIR PEREIRA DOS SANTOS

cPF 045.579.t59-73

RG 8.463.7s7-2

Ê
CARRETIN HAS MAR M ELEI RO El RE Ll - CN PJ 34.905.458/0001-01 - INSC. ESTADUAL 90827 L7 932

RUA PADRE AFONSO, 1530 - BATRRO SANTA RtTA _ MARMELETRO/PR
ýrf
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EDITAL DE coNconnÊNcI¿, púsI.Icn N" 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" IO2/2022

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel Fração "C" do Lote no 58-4,
Remanescente, da Gleba no 0l do Imóvel Nova Perseverança. constante da Matrícula
no 567, do Cartório de Registro de Imóveis da Coma¡ca de Marmeleiro, com ârea de

2.003,56 ffi', para exploração destinada a instalação de empresas com fins comerciais,
industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a Lei Municipal no 2.203 de 30

de junho de2014, mediante paga¡nento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

TERII{O DE RENUNCIA

A proponente abaixo assinad4 participante da licitação modalidade Concorrência Pública no

006/2022, por seu representante credenciado. declara na forma e sob as penas impostas na Lei no

8.666/93, de 2l dejunho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,

assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com

o curso de procedimento licitatório, passando-se à abern¡ra dos envelopes de propostas de preços dos

proponentes habilitados.

Marmeleiro/PR, l2 de Julho de2022

JA PEREIRA SANTOS

cPF 045.579.159-73

RG 8.463.757-2

CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI _ CNPJ 34.905.458/OOO1.O1- INSC. ESTAü',A¡- 9æ27179'32
RUA PADRE AFONSO, 1530 - BAIRRO SANTA RITA - MARMEI..EIRO/PR

ÿ
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EDITALDE coNconnÊxcn pú¡ltca N" o06t20zz

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" IO2|2O22

TIPO: MAIOROFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel Fração "C" do Lote no 5g-A,
Remanescente, da Gleba no 0l do Imóvel Nova Perseverança, constante da Matrícula
no 567, do Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Marmeleiro, com ârea de

2.003,56 ffi2, para exploração destinada a instalação de empresas com fins comerciais,

industriais e/ou prestação de serviços, em atendimento a Lei Municipal no 2.203 de 30

de junho de 2014, mediante pagamento de aluguel, peto período de 05 (cinco) anos.

DECLARAçÃO NN MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instr¡rnento, a empresa CARRETINHAS MARMELEIRo EIRELI, cNpJ no

34.905.4581000I-0I, COm sede na RUA PADRE AFONSO, BAIRRO SANTA RITA, MARMELEIRo,
PARANÁ, ahavés de s€u repr€senÞnte tegal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, çrc se enquadra na situa$o de microernpresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos ù læi Corykmentr n" 123lù6, alterada pela Læi Complement ar no 147 /14, bem
assim que inexisgn fæs spenreniøes que ænduzam ao seu desenquadramento desta situação.

MarmeleiroiPR, 12 de Julho de2022

93r
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JAIR PEREIRA DOS SANTOS

cPF 04s.579.159-73

RG 8.463.757-2

t

CARRETINHAS MARMELEIRO EIRELI- CNPJ 34.905.458/0001-01- INSC. ESrADrrArg}82TtT:t32
RUA PADRE AFONSO, 1530 - BAIRRO SANTA RITA - MARMEI.EIRO/PR
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Ý
Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERÏDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINHEM

Cert¡licamos que as ¡nfomaçõ€s abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junla Comercjål e são vigeîtes na dâta da sua expedlção.

EstacertiËbftieíülaarûlElizrsrÞf''/,18t07lãø-às 10:113Í, (horário de Brasília).
Se imprcssa, verifcar s¡3¡t¡fciÈb rc hüÞÊitlrãÐæsúdl.pr.gov.br, com o código XJUJBEM.
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IEÁ¡TDRO UAFCOs FÂYSEL BISCAIA
SæelárbGeEl

ry

Noms Empressrial; CARRETINHAS MARMELEIRO ElSELl

Nalureza Jurldlca: Erìpresa lndivlduâl de Besponsabilidade Limfuda (de Natrr¿a EriprsäE)

Prolocolo; P RC221 21 2257 1

NIRE (Sede)
41 600939875

CNPJ
34.905.458/0001-01

Arquivamento do Ato
Constitutivo
17t09t2019

lnício de Atividade
1 6/09/201 9

Endereço Complelo
Rua PADRE AFONSO, N, f 530, SANTA RITA - lilarmeleim/PR - CEP 85615{m

Ob¡eto
Fabricação de canocerias e re@ues para díros yeíq.ös artrtaøes. exoeto cam¡nhõ€s e ônibus

Capital
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Capllal lntegrallzado
R$ 100.000,00 (cem mil rea¡s)

PorÞ
ME (ltcrsnpresa)

Prazo de Duração
lndeterminado

Titular
Nome
JAIR PEREIRA DOS SANTOS

cPf
0.155/9.15$73

Âffir h¡Lio do Uandelo
16ii09/2019

Térm¡no do Mandato
lndelerminados

Dados do Administrador
Nome
JAIR PEREIRA DOS SANTOS

CPF
0,r55/9-rSI7B

lú¡o flo lendeto
18IÌ92019

Térm¡no do Mandato
lndeterminado

Últlmo Arqulvamento
Data
17t0912019

Número
2019577497

Affienb
G'I i 315. EIQUADRAMENTO DE
l¡rcR)ETPRESA

Situação
ATIVA
Stalus

SEM STATUS

1î{

(




