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rNscRf çÃo cüNcuRso FoToGRAFtA affi t2a21

{ffi De Elizandraßackof<elibackof(ôgrnail.com>

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

Dâta 25-1A-2A21 16'.19

ffi anoitecer em marmeleiro.jpeg (-1 13 KB) ffi cachoeira vista de baixo.JPG (-4,1 MB) ffi cachoeira vista de cima.JFG (-4,8 MB)

ft autorizaçäo Laisa cachoeíra.pdf (-1 63 KB) ffi autorízação Lenín cachoeira.pdf(-1 S9 KB)

ffi autorização $antíago cachoeira.pdf (-189 KB) ffi cnr.pOtl-ssr re¡ ffi ne .pOt1-st s ro¡ fi negativa Ësradual.pdf (-20 KB)

fi negativa Municipal.pdf (-88 KB) ft negativa Receita Fecleral.pdf (-78 KB) ft negativa trabalhista,pdf (*86 KB)

fi|parenlesco,pdf(-119K8) ftrenuncia,pdf(-105K8) ftdireitosinragens.pdf(-1ó1 KB) ftlrnpedimentos"pdf(-138K8)

[linscriçâo.pdf (-149 KB) ft uso imagens"pclf (-120 KB)

lìernover l:çdos *$ flrlexo$

Um ollrar sobre Marmeleiro na foto ìntitulacla " änoitecer em Marmeleiro" mostra o olhar do anoitecer cle meu filho, que sobe no muro

no quintal de casa no alto do Bairro Alvorada para observar a vista linda do anoitecer observando a cídade folo tirada por eu mesma
Elizandra no dia 03/05/2021.

¡a'\ Nas fotografias da cachoeira mo$tra a vista da rne$ma cachoeira em dois ângulos diferenles, vista de cinra da cachoeira moslra a

caicla da água uma vi$tä l¡nda e de tíIär ö fôlego ao mesmo, tempo ri de arrepiar pela altura e beleza rlo lugar. Na foto da cachoeira
vista de baixo mostra toda beleza mágica do local, um lugar revigoranle que trâz uma paz de espírito incrível superando qualquer

dÌficuldade encontrada no acesso. Ësta cachoeira est¡á localizada na linha Barra Bonita no Assentamerrlo Ëduardo Raduan em

Marmeleiro, as fotos foram retirada$ por eu mesma Ëlizandra fia diaZBl12/2014.

Notrte Completo: Ëlizandra Backof

RG: 81 855200 SSPIPR A4/A9/2A12

Ëndereço: rua das Violelas 210 Alvorada Marnreleiro PR

CPF:000603344950

Telefone : (46)991 29*6358
Email: "eliþaÍ*ç.¡f (tù$maû.ç-rxll

anoitecer em marmeleiro.jpeg -1't3 KB cachoeira vista de baixo.JPG -4,1 MB

n

, cachoeira vista de cima.JPG -4,8 MB
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M¡NISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS e À oívIoI
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIZANDRA BACKOF
CPF: 006.033.449.50

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 União (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 rlnico do art. 11 da Lei no
8.2'12, de 24 de julho de 1 991 .

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Gonjunta RFB/PGFN no 1.7s1 , de 2t1012014
Emitida às 07:35:5ô do dia 2511012021 <horae data de Brasflia>.
Válida atê2310412022.
Código de controle da certidåo: 9E82.9CDE.65F0.6EEB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

t 27 rJ

\,

(

ô

I

ft



27 I<

n

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 025264795-85

Certidão fornecida para o CPF/MF: 006.033.449.50
NOME: CPT ruÄO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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 obrigaçöes tributárias acessórias.

Válida até 2210212022 - F ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
Unpw.fazenda. pf .gOV, bf

Pág¡na 1 de 1

Em¡tído v¡a lntemet Públ¡ca (2ý10/2021 07:45:54)
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Þreferltu,,trft dE l|J[,nnlcfplo de fllnrfüëlelro - pR
Ålr*,þlacalii ääs - ËHP ts6{åo$ft - Telefcne {4s} göil5tt{tt}

6Hrd TË"ãgõ-f6sÆo*'1,{l{

cnRrroÃo NEcATTvA pa oÉslros N. 4rsL/ zo2t

NOME ELTZANÐRA BACKOF
006 .033 .449-50
603344950
DAS VIOLETAS

cPF/cNp\T......
cóp. col¡rRls . .

ENDEREçO
COMPLEMENTO...
BA]RRO.

N": 2L0

AIJVORADA
CTDADE.
cEP....

: MARMET¡ETRO
:856L5-000

UF PR

FINALIDADE . . . . . . :
DATA DE VALIDADE:

srtuaç.ã,o FrscAL
24/tz/202]-

cElTrFrcAMos, REvENDo o cADAsrRo MoBrlrÁnro n r¡¡oslltÁRlo DEsrE ur¡rrcÍpro,
etÉ e PREsENTE oere uÃo coNsrAM oÉsrros rnrsutÁnròs RErJATrvo CoNTRTBUTNTE

OUE
ACIMA

DESCRITO.

FrcA RESSAIJVADo o DrRErTo DA FAZENDA pÚslrce MUNrcrpAL DE coBRAR euArseu¡RoÉsrtos PosTERToRMENTE coNsrATADos, MEsMo Rnpunpxri Áo psniõno-ñnsre-cenripÀo
COMPREENDTDO.

A pRESENTE crnrrpÃo nsrÁ cor.lorcroNAÐA A vgRrFrceçÃo on
ao sÍrro no utr¡qrcÍpro No ENDEREÇo:
<httpz / /cídadao.marmeleiro.pr.gov.br:gO8O/cidadao> OU
UTILTZANDO OS DAÐOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE'JUNTO

arn¡rvÉs Do eR coDE,

ANo DA cgRrloÃo. .......:
¡rûrsno ne cnRrroÃo .....:
cópreo ÐE AUTENTTCTDADE nR csRttoÃo:

2021
4 1s1
9796193249796J.9

crRrrnÃ,o EMTTTDA ELETRôNTcAMENTE vrA TNTERNET EM 2s/to/202t.
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Página 1 <le 1

PODBR .fUDTC]ÁRTO
JUSTTÇA DO TRABALHO

CERTID.ã,O NEGATIVA DE PÉgTtOS TRABATJHISTAS

Nome: ELIZANDRA BACKOF
CPF: 006.033.449-so
Certidão n" : 4294257s/202L
Expedição: zs/Lo/2ozL, às o7 t49 :24
Validade: 22/04/2022 * l-80 (cento e oitenta) dias, contados da dat,a
de sua expedição.

certifica-se que ELTZANDRA BÀcKoF, inscrito(a) no cpF sob o n"
006.033.449-50, N.ão coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emÍtida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis da
Trabarho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de T de julho de 20!L, e
na Resolução Administrativa ¡to L47O/2OLL do Tribunal Superior dc
Trabalho, de 24 de agosto de ZOLL.
Os dados const,ant,es desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãc
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi1íais.
A aceitação dest,a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http ¿ / /www. t.st . j us . br) .

Certidão emitida grat,uitamenLe.

TNFORMAç.ã,O rUpOnTÀrÝTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhíst,as consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .Iustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória L,ransitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent,e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comj-ssão de Concitiação prévia.

+
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Drivid¿s e suqestöesr cndLortst.. jus.bI
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"rNscntçÃo coxcuRso FoToGRAF,A au lztzr"
ffi De SabrinaLima<sabrínaclelima1408@gmail.com>

ffiffi Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.bp, <lícitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

fif sem título.png (-395 KB) ffi sem rfrulot .png (-664 Ks¡ ffi certidao-Oa 421263927.pdf (-78 KB)

fff ooooooa+zt 263s272ÿQ2AU152ffi2\A4a7.pdf (-ea KB) ffi certidao*08 421263e27,pdf (-86 KB) ffi aNeXO t.png (-552 KB)

ffi nNexo ll.png (-562 KB) ffi nNrXO rV.png (-348 KB) m ANËXO V.png (-431 K8) ffi nNrXO ilt.png (-480 KB)

ft Certidao*Negativa*de*Debitos--*0252723 5727.pdf (-26 Xe) S vista da ciclade do alto rlo Jardim Bandeira.jpeg (-20i KB)

Pl eor do sol bairro Santa Riìa,jpeg (-gS KB) S por cto sol km 6 Mânneleiro,jpg (-3,1 MB)

Rernovel todor; (}$ ilnexo$

Nome Completo: $abrlna de Liryra

RG:10.247.878-7 UF: PR

Ëndereço: Rua Romário Rodrigues de Lima, 1379. Marmeleiro - pR

ÇPF:084.212.639-27

Telefone: (46) 988089642

lín\ Ëffì ail : aahllnadslfil.fl:lrÜS-(È{]smjl,-c-çm

As fotografas foram tirâs o por do sol da sacada da minha casa, a capela com por do sol no km 6 e â vista da cidade do alto do Jardinr
Bandeira.

Sem título.png -395 KB Sem título1 .png -664 KB

iffirffi

eff¡hiå*ffi

ANEXO l.png -552 KB ANEXO ll.png
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ANËXO V.png
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: ANEXO lll.png -480 KB Vista da cidade do alto do Jardim Bandeira.jpeg -209 KB

Por do sol bairro Santa Rita.jpeg -38 KB

n

fr\

Por do sol km 6 Marmeleirojpg -3,1 MB
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT¡Vos Aos TR¡BUTos FEDERAIS e À oívIon
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DE LIMA
CPF: 084.212.639-27

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Poftaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t10t2014.
Emitida às 15:22:55 do dia 2511012021 <hora e data de Brasília>.
Válida atê2310412022.
Código de controle da certidäo: 8303.8728.E128.8C95
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 025272357-27

Certidão fornecida para o CPF/MF: 084.212.699-27
Nome: SABRINA DE LIMA

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
W_ww. fa zç.n d a,o_r. o ov. b r

Pâgina 1 de 1

Em¡tldo v¡d lntemøt P¡tbl¡ca (2910n021 16:15:23)
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CERTTDÃO NEGATTVA ÐE DÉBTTOS N" 4185/ 2O2t

NOME SABRINA DE LTMå,
o84.212.639-27
842L263927
DEZESSETE

CPF/CNP,Í......
cÓo. coNrRrs..
ENDEREçO
COMPI,EMENTO. . .

BAIRRO
CIDADE
CEP..

No: 1379

SANTA RITA
MARMEIJEIRO
85615-000

UF: PR

FINAIJIDAÐE......:
DATA DE VAI,IDADE:

CAÐASTRO E LICTTAçÃO
24/12/202]-

CEBTIFICAMOS, REVENDO O CADASTRO MOBII,IÁRIO E IMoBILTÁRIo DESTE MUNICÍPIo,
ATÉ A PRESENTE DATA NÃo coNsrAM DÉBrros TRTBUTÁRros REr,ATrvo coNTRTBUTNTE
DESCR]TO.

QUE
ACIMA

FrcA RESSALVADo o DIREITo DA FAZENDA pÚBr,rcA MuNrcrpAL DE coBRAR eUAIseUERDÉBrros PosTERToRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao psniooo-ñEsra-cnniipÀo
COMPREENDIDO.

A PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERTFICAçÂ,O DE
Ao sfTro Do MuNrcÍpro No ENDEREÇo:
<http z / / cidadao. marme leiro . pr. gov. br : I 0B 0 /cidadao>
UTII,TZANDO OS DADOS ABATXO.

SUA AUTENTICIDADE T]I]NTO

ou ATRAVÉS DO QR CODE,

ANO DA CERI]DÃO ........:
vúrnno DA cERTTDÃo .....:
cóDrco DE AUTENTTCTDADE DA cERTTDÃo:

202t
4L85
62998368062998

CERTIDÃO EMTTTÐA ELETRôNICAMENTE VTA INTERNET EM 25/:-O/202:-.

:, 2BBn
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Página 1 de 1

POI]BR JUDIC]ÁRTO
,lus'IIÇA DO'I',RABALHO

CERTID.ã,O NEGATTVA DE OÉSTTOS TRABALHISTAS

NOMC: SABRINA DE LIMA
CPF: 084.2L2.639-27
Certidão n' : 42993L64/2021
Expedição: 2s/L0/202L, às i-5:30:20
validadet 22/04/2022 - 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

CertÍfica-se que SABRINA DE LIMÀ, inscrito(a) no CpF sob o no
084.2L2.639-27, NÃo coNsrA do Banco Nacionar de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 20i-1, e
na Reso1ução Administrativa no L47O/20L1 do Tribunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabílidade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão at,esta a empresa em reração
a todos os seus estabeleciment,os, agências ou filiais.
A aceit,ação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INF',ORMAç.ã,O TUBORTA¡{TE
Do Banco Nacíonal de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígações
est.abelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenLe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenLos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

nr

-t

J

Dúvid¿rs e su<.¡escöes: cn.jt(ibst . iirs. br

,/



t 29tß

1'É\

n

lnscriçäo concurso fotografia 091 12021

D¿ sandilupatini<sandyylupatini(Qoutlook,corn>

lera licilacan@marmeleiro.pr.gov.br <licítacaa@marmeleiro.pr.gov.br>

Ðara 06-1a-2a21 14'.1Q

ffi Screenshol* 2021 0521 -224233-ó73.png (-378 KB)

ffi processed-e 67cc662-ae7 a-405i -bqd9-?883fb4b9027JHGYPEvl.jpeg ( -874 KB)

ffi processed-70de7a4e-8dûc-46û7-90e1 -6e5d0f1 b6678*VJawxGVM.jpeg (-369 KB)

S processed-a376a955-4626-4b45-b06f-3906ce09ac9c*OXnTWuTG.jpeg (-347 KB)

ftl processed-e716dd20-0f06 -4bdg-9614-24480131a677*EizuFUbr,jpeg (-1014 KB)

Rernove¡ tcxJos; {}$ nn{ixo$

Legenda: marmeleiro visto de cima, essa imagem mostra uma paisagem da cidade visfa do alto, mostrando um dia de céu azul e um
pouco de nossa cidade, foto tirada em 2020, da janela do supermercado super razzi que antigamente era supermercado cenlral,Av
macali 168, gosto de imagem assim, para que além de ver de perto possamos poder nos imaginar além do que vemos.
Nome:Sandieli Patrlcia lupatini

RG:1 05830300 uÎ 20/12/2A05
Rua :são Joåo

N:34
Bairro :Passarela

CPF:08278589909

46999703163

sandyylupatini@outlook.com

o trte r o $*uXl"ç;¡k üåräÁrxl ûid

Screenshot-2021 0921 -224233-673.pn9 -378 KB , processed-e67 cc662-ae7 a-4051 -b9d9-2883fb4b90... -874 KB

processed-70de7a4e-Bd0c-4607-90e1 -6e5d0f1 b66... -369 KB processed-a376a955-4626-4b45-b06f-3906ce09ac... -347 KB
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Concurso fotografia

i$gl De Rosenete Malaquias <rosenetemalaquiasSl @rgrnail.com>

til1lli Fara <lìcitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Dâta 18-1A-2Q21 t4'.59

ffituc*zoztoo19*134443.jpg(-9,óMB) mpicsArr*o8-A2-01.36"57.!pg(-1,1 MB) mpicsArt-og-23-10.27.14.ipg(-1,1 MB)

Renrover lod¡:s e$ õrrltxû$

Eu rosenete aparecida Malaquias portadora do CPF 01840631163 e RG 9331 1906 âutorizo o uso de nossa imagem.
R0senete Aparecicla Malaquias

IMG*2021 091 9*1 34443.jpg -9,6 MB PicsArt-08-02-01 .36. 57.jpg -1,1 MB

PicsArt_O9-23-1 0.27 .1 4.jpg
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rNscRtçÃo coNcuRso FOT0GRAFTA s01 12ü21

3û1(

[,

0e

Þara

Dåtä

valeria belle <valmarcelobelle@hotmail.com>

licilacao@marmeleìro.pr.gov,br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

18-10-2021 17.36

ffi conrprovanre de residêhcia.pdf (-s1 5 KB) ffi cpf.jpeg (-141 KB) m lMË-20200?13*063940-2.jpg (-2,2 MB)

ffi nnrxo 1.rar(-2,1 MB) ffi erurxo 2.rar(-2,1 MB) ffi nruexo 3.rar(-2,1 MB) ffi nrurxo 4.rar(-2,1 MB)

ffi nNrxo 5.rar(-2,3 MB) m Cpf.rür(-141 KB) ffi Foto.rar(-2,2 MB)

F{qnluvet tçdos üs ï¡nexc$

Nome do trabalho : "Um novo começo ao amanhecer "

Ano de reallzação 2O2t

Autora : Valéria Bellé

Nome completo; Valéria Bellé

RG : 13.370.322-5

UF dC EXPCdI9ãO; SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANçA PÚBLICA INSTITUTO DE INDENTIFICAçÃO DO PARANAÁ

Endereço completo; Linha Santa Luzia interior de Marmeleiro PR

CPF; 099.170.379-00

Telefone; 46 99103-3379

E-mall. valmarcelobelle@hotmail.com

Legenda da Proposta : Essa foto foi tirada com o celular aqui na Linha Santa Luzia interior de Marmeleiro. Ela mostra um dos amanhecer e retrata

também um pouco da pecuária leiteira, que tem grande importância para os pequenos produtores rurais do município. Objetivo principal dessa

fotografia é mostrar "o amanhecer e a pecuária" .

Cpf.jpeg -141K8 IMG-20200213-063940-2.jpg -2,2 MB
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X to PEL iifl'#l.'iiä$,r,,rill:ï;fl,Ìåîîräïi;r:'i,iî?î;tl:,8'I;¿ùil 
?4c qå$ www.õopêl.com

08CI0 51 00 116

Mês de referência Unidade Consumidora

Vencimento VALOR A PAGAR

FAT-01-2021 1 989f 19400.51
Responsabllldade da Manutenção de llumlna Públlca: Munlclplo 4635258100

ALERTA: ftûf\¡$ff!ãE gNËRGlA. gRÅ$ÍL gfvl ËÅNüHÍRÁ, sË Ë$tlh$Sfru HfsRlûA

DE MARMELEIRO. MARMELEIRO. PR. CEP:85615-000

BELLE

SANTA LUZTA - 652 725800

793.4r8.029.20
0t 652 72s800

Setembro12021

1511012021 7

No Medldor: MD 0860275934 - MONOFASICO RURAL

Leltura Atual

20togt2021
26545

Constante de
Multlpllcação

Consumo
Módlo Dlárlo

44,78 kwh

Próxlma Leltura
Prevlsta

20t10t2021

Mês

08t2021

ñ ottzozr

06t2021

0512021

0412021

03t2021

0212021

01t2021

12t2020

11t2020

10t2020

09t2020

kwh

1 045

1437

1434

703

1 455

1452

1 988

1449

1443

1 945

1426

1421

Valor

649,41

857,83

721,70

334,38

628,34

670,06

853,04

703,01

706,1 1

861,69

628,72

621.18

Valor
Total

749,89
102,27
'189,61

-96,10

Basê
Cálc.

0,00
0,00
0,00

Allq,
tcMs
0,00%
0,00%
0,00%

Dt.Pgto.

1410912021

16t08t2021

15t07t2021

16t06t2021

17t05t2021

1510412021

15t03t2021

1710212021

1510112021

15t12t2020

1611112020

1411012020

NOTA FISCAUCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N" 214,66I.620 . SÉRE B
Emit¡da em 2110912021

Produto
Descrlção

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
SUBSIDIO TARIFARIO
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIOO

Band.Tar¡f.

Un, Consumo

kwh r.433

Valor
Un¡tárlo

0,523301

kwh

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarlfag

0,491750

Ten6ão Conlmtâda: 1272il volls
Llmìlo AdequgdoTonsão: 117 a 133/234 å 267 volls

Basê d6 Cálculo do lC¡¿lS

0,00

Valor ICMS
0,00

Valor Total da Nota F¡scal

945,67

relacionados
como

þ

Unidade Consumidora
53672747

Vencimento
15t10t2021

Mès
09t2021

Valor a Pagar
945,67

Autentìcaçáo Mocânìca

83690000009 9 456701'l 1000 3 0010102021 I 5 9891 1 940051 7

I

BBFs. 1 08F.F738.1 521.E454.C64F.4F60.C393

Histórico de Consumo e Valores Faturados

lnform Su

Reaviss de

Ëi coprl



/q }ll¡fl *äMAÇ*fr g $tlpl-ElçlEl\trÅäHs

As lnformações Suplernentares referentes â Hìstórico de pagamentos, Mec{içáo e faturamento, Composicão se valores de tarifíì, Juros multas e
acréscimos, lrrdicadores de contìnuidade e lìmites a¡:licåveis, esláo disponfveis para effi¡ssiio em wwvrr.copel,com e nos canai$ de a'lendirnento.

ä'w *Åsã Ðr û*x**Â$, Afü{}YsÅ{}ilr A rsîårqJ*Å *$ lvrHs¡**fr
------** 4^--^*-- --""-"---'Þ c-^----- -.-^-**-Þ

Nc nredidÖf ds pontsirqs, ¡niaìê å
le¡lurÍ d* dìroitå pårå o èsquêrdt ÞATA DA LEITURA *I-I

C*¡r*ir SS0fi ST 0t 11S
Íii i*:l: www.epËü1,*ârÿr
t)r'¡i¡jr:ri,il iier¡:eri.: 0åå* 64 ?* S$â
í; rlrl;ii : cuvidoría@copel.cem
r:i tr¡: vvw¡¡r¡.gopê1.{iÕm/ülrvidûr¡ê

Â¡;ôrrlì* flacìc¡r;¿l rl+ {:irrcrgia r,liiíl¡ìi:;* - ÀNillit.: 167
l.iËlnÇâç $ratuitâ cje l¡llefcnei.c fixçs ei rnóv*iri

{
Åisâse à
AgAþç¡å Virlu*l
rl* 6ûÿË1.

ðdíxs o
Atlíîâtiv$ þr¡ä ûOPüL

ÀHnRStn

ô

þ
FLAVIO BELLE
Av Macall, 565
Contro
CEP: 85615-000 - Marmeleiro - PR
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lnscrição Concursc de Fotografia $ffi ftA21
Ds CarlaSelloRisso<carlablri$so(ðgmäíl.com>

Para <lìcitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Data "19-1CI-?021 10:59

ffi zor zosr 2*r 81147.jp9 (-1,s MB) m 20170512*]81524-001.jpg (-2,0 MB)

Removei todos 0$ år1êx0$

Foto: Meu Pôr do Sol

F0t0 foitä na dia 17 1A517021, nâ Cabanha Mâler Dei, linha Km 1 5, Manneleiro!

Autora da folo: Carla Risso

Essa foto alé¡n da beleza nalural e divina, nre lran$m¡te mu¡ta paz e serenidade

A foto foi fe¡ta por cima dos sílos cla silagem.

: 2017051 2-i 81147 .jpg -1,8 MB 2017051 2-1 8'l 524-001 .jpg -2,0 MB
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"rNscRrçÃo corutuRso üË ForoGRAllA gol /2fr21"

Mateus Kaefer <mateusclasilvakaeferçdgmail.com>

<licitacao@marmeleiro.pr. gov.br>

19-1A-2A21 14.30

Þa

Para

Data

ffi zozerosar*r 00B0B.jps (-7,2 MB) ffi zozooaze*t 72712.jps?a,2 MB) m a) e b) RG Ë ct'Ë.pdf (-324 KB)

ffi c) Ccrrnprovante de Resiclência.pdf (-477 KB) ffi zozt ooso*t a042a.ipg?a,2 MB)

ß f) cefiidãCI cle regularidade para Õom a Ëazenda Ëstadual.pdT(-26 KB)

fi e) Certiclão de regularidade para com a fazenda federal.pdf(-78 KB)

ft) g) Certidão de regularidadt com a fazenda nrunicipal.pdf (-1 0 KB) fi d) neclarações'pdf (-1,3 MB)

fi tr¡ Rrova de inexistência de débitos inadinrplidos.pdf (-86 KB)

lìenu.¡ver l.odot; ils finûÍot;

Nome do trabalho: Belezas cle Marmeleiro

Ano de realizaçàa'.2A2t e 202.1

lnfonnações sobre o autor do traþalho:

a) Nome cornpleto: Mäteu$ da Silva Kaefer

b) RG e UF de expedição:12.6t5.996'1 PR

c) Endereço completo: Linlra Mandurí, Marmeleito

d) CFf-: 1 20.7 96.499-9A

e) Telefone: (46) 99921 21 50

f ) E-ma il: tnä1 eui*liisil-v;ikit{*lr OU¡iti*il, t;l lxt

Legenda da proposta

Fotografia histérica

A presente fûtôgrafiâ foi tirada em um $nrartphone e nåo foi utilizado nenlrunr efeiio na imagenr, utilizou-se, ape.nal a itrcidència dc sol

nos rámos floriãos clo pessegueiro em outúbro de 2A2t.0 objetivo da.foto,grafia é retratar uma paisagetn hi$torì.ta ryral de. no,sso

municipio. A casa foi construíãa para abrigar a famílìa do senhof Nicolau Kaefer, na Línha Manduri..Posteriormente, foi refornlada, nlas

suas ðâiacteiisiicas orìginais foram preãervadas. O local, porianto, configura*se como umas das paisagens histÓrìcas de nosso

mLrnicípio que $e encontra preservada.

Legenda da proposta

Fotografia rural

Afolografia foi tirada em um $martphone no mês cle setenrl¡ro 11ç2Q2A, na estaçäo prìmavera..0 local fotografa<lo é-na Linha Manejuri,

"ãiuriir¡à6"ãe 
da familia Káefer.'Õ objetivo desta fotografia é apresentar um jardirn rural do nos.so município" A composição das

pf"nt"d toi þÀÀsaua oe mouo à prãportionar uma paìsägenr accinchegante.aos moradores e visitantes. A presença de rod.as de

äãrrocà, utiiùaoâ na base do rariCo, presente no jardim iepresenta a inrportåncia do trabalho realizado com ås üårroçâ$, utilizada
pelos-agricultorss äntes da ulilizaçáo dos tratores em nosso município.

A sûguit e$tão ö$ legendas da ptoposla

Legenda da proposta

Fotografia urbana

A fotografia foi tirada em urn $martphotre em unta manhå ¡rublada de 2021 e retrata a
de Maimeleiro, assim como a torye, as tendas em que äcontece a feìra e patte da praÇa

Ënvío tsrnbêÍl os documentos necessáríos para a inscrição e as fotografias em ipg.

Atenciösâmente, Måtëus da $ilva Kaefer

20200503*1 00803.jp9

igreia matriz da Paróquia Såntô Rita de Cássia
da lndependèncía.

\ï,
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à*:ffi

-7,2 MB 20200829-172712.i1q -4,2M8
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02 * CATEGORTAS p^RÁ AS QUdIs DESËJA CONCOßRER:
þdFotogrefra/2021

BSITADO DO

AN.AXOI

tl{CI,ÐüLCI DU RaQUERTMENTO n;rna rnSCruç,4,o

nornÊtvfio
do rðpresenlänte:

dos 60i

0r *ÞÄ,D.()s
lrlr¡me
Datade

prêmio

t
\\tÌ|l

Âvenida.Mrjcali, n- ?55, Cent{o_ Cx. postal 24 _ CËp g5.6lS-000
¡r-mflr: ¿g¡rl¡Lçr-rergn}{åul.rilç.irr¡.ntg;:-hr"l lçtkc*git?(d¡u$i:melçjr_u¿r.aov.¡,¡ - Tclefone: (46) 3s2s*8107 / 8 tOs

fr
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tt/f U rCíP O DH MAR

Manneleiroo * J- S_ ¿*
+l

rtÀtlrlÅR-n de 2t2t .

_ t(a&"_*proponente ,

ÐBcL.{RA.ÇÂ.o nn ausÊxc¡a þp p;,RaN:rnsco

lrdarmeleiro. *Js de de 2t21

HIR

DËCI,ARO, pârå os
da foderação oLi dn
impodinentos para
pelo Município de

[S]'ADO D0

,{NßXO ilI

DPCLARÀçONS,{ SAREM APRESI]NTÅDAS POR TOr,CI.S OS PARÎ¡,CIPANTES

DgcLÂR"A.çÂ,c nr ausÊncra DE IMpEtlrMENTos

-hn$-,^ ¿"".uL*_K"d*
Proponente I

J
{

'É-m¿¡l; - Cx. Posrûl ?4 - CËp
'lblsfirne: (46) 3jgs-9107 i I 105

r
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N p ODñMA EI
Ð(,

Á^NËXO IV

TERMCI þ& RENT]NCIA

Eu, at¡aixo assinado, participanre do Edital de Licitação na
no {)f} 1/2A21, na for:na e ssb as penas irnposfas na Lei n" B.{t6ö/g3, de 2I de

junho cle 19 3, que näo pretenrlo recoÍrer da dccisåc¡ da Comissão de Licitação e da Coordenação do
Departarnento de Educagõo e Cuitu.ra. que julgou os documentos
assim. exlressarnento, ao rlireito de recuso e ao prazo respectivo,
o curso de procedimerrta licitatório,.

ele habilitação prel,iminar. re¡unciandr:,
e concordando" em consequência, com

þln* -åT¡* -*er[.r - <le zazt,

cla

C]PF: d Lo. -+ q(s {1*q*
RG: {?. ç nS. S îit * å

I

J
"I

C'r. Postal 24 -.CËp ß5.6t-r-000
'felefo¡re: (46û3525.&107 / gllls

t(
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.ÀNEXO V

DECLAR.4,ç.a'O nn RESPONSABILIDADE SCIBRE A FOTOGRAFIA
AUTORTZAçAO Un USO DE IMACpNS

rf\

/\ Âssinature:

stou de total acor<lo com o Edital de Concursq e responsabilizo-mo, integralmente por quaisquer

clanos causados em razão tJe minha fotografia inscrita neste concurso.

Declaro que as fotografias inscritas são de minha âutoria.

Declaro-me rc*pcnsåvel peraute terceiros por q,uaisquef reclamagões, direitos ou ônu¡ decc,rrrentes

da captaçðo dæ imagens itxcrifas, isentanclo a comissão organizadora de qualquer responsabilidade.

.Autorizo o uso pela co¡trissão organizaclora do 1o Concurso Fotogrâfico du Prefþitura Mr¡ni*ipal d.e

Marrneleiro das fotogra{iss pÕr rnim Ìnsoritaç, podendo ser reproduzidas e publicadas em canais de

informaçðes impressos e virtuais e ïnægrar exposição fisica e revist¿. comemoratiya dos 6û anos do

rnunicípio.

Decl8ro ter ccnhecimento de que o uso de minhas fotografias na for¡na e rnodo constentes nesså

autorização será sempre acompanhaclo do nome do autor.

Marmeteiro,*l L¿e .eÀ^¡tÅ¿Lx,ü _deza2t

Nome Completo (Lotra de Foma):

Cf¡ÿi: 76.¡u5.{iö5/r)00 t -u l
Avenids Mac¿li, rrÞ.255, Csntro - Cx, Foritsl 24 * CEI¡ gj.6lf"û00
Ë-m¡il:1ixi1i¡cí{ÍþnlrffiçlÉ,ir3¡'çrgç-\:þri-fiçrr¡¡$àsjìâídrû{:qsdcii*,.p^rå!n!¡:* rþrefonei {46) 3s25.si0? / 8 r05
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MNISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATEUS DA SILVA KAEFER
CPF: 120.796.499-90

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
näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dfvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidåo se refere à situaçäo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçóes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rinico do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t10t2014.
Emitida às 14:33:10 do dia 04/1012021<hora e data de Brasflia>.
Válida atê O2lO4l2O22.
Código de controle da certidäo: 95C1.91D2.1338.CCF9
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 025121587-00

Certidão fornecida para o CPF/MF: 120.796.499-90
NOME: CPT HÃO 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,

Vál ida até 0'l I 021 2022 - F orneci mento G ratu ito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
w"w_w. f"az"e_n.d"a., p r. g q/..b r

Páglna 1 de 1

Em¡tldo v¡a lnlemet Públ¡æ (04/10/2021 20:51¡43)

À

tr



328 n

soLTcrTAcAo N' 51834

NOME DO CONTRIBUINTE¡ MATEUS DA SILVA KAEFER
CADASTRO MUNICIPAÏ,

MI'NICIPIO DE MARMEIJEIRO - ESTADO DO PARANA

TERMO DE SOT.ICITAÇAO DE ACEggO
AREA RESTRITA - PORTAL DO CIDADAO

L20 .796.499-90
I,INIIA MANDURI
Casa
ZONA RURAfJ
MARMELEIRO
8s 6 1500 0

CPF/CNP,J. . . .

RUA..,......
COMPLEMENTO.
BAIRRO......
MUNICIPIO. . .

N': 0

UF: PR

cEP.,.
EMAÏT,. maEeusdas i lvakaef er@gmai L com

O CONTRIBUINTE ACIMA DESCRITO, VEM POR INTERMEDIO DESTE, SOITICITAR ACESSO A AREA
RESTRITA DO PORTAT DO CIDÃDAO DO MUNICTPIO DE MARMELEIRO, ESTADO DO PARANA,

OUTROSSIM. NOS RESPONSABILIZAMOS INTEGRAI,MENTE
REATIZADOS NO PORTAL E DECLARAMOS OUE SOMOS
ENVIADA AO E-MAII. ACIMA CITADO E QUE A MESMA

QUE O FORNECIMENTO DA SENTIA A TERCEIROS E DE NOSSA

PEI,OS ACESSOS DE ORÀ EM DIANTE
CONHECEDORES DE QUE A SENHA SER.A
E PESSOAL E INTRÀNSFERIVEI,, SENDO
INTEIRA RESPONSABI],IDADE .

f,\

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO

MARMELETRO, tS /L0 / 202L

ASSINATUR.A DO CONTRIBUINTE ¡

NOME DO SOLICÏTANTE
(preencher quando soliciEado por pessoa jurídica)

cPF.,.
(preencher quando soliciEado por pessoa juridica)

(Reconhecer flrma da assinatura em cartorío e enEregar junto a Divisao de cadastro
e Trlbutaçao para prot.ocol-o),

(ATENçAO - QUANDO TRÀTAR-SE DE CONTRIBUINTE PESSOA üURIDICA, O SOI,ICITANTE DEVERÀ
SER O PROPRIO EMPRESARIO OU SOCIO DA EMPRESA. QUANDO S/A OU ASSOCIAçAO, DEVERA SER

MEMBRO DA DIRETORIA, OU AINDA POR PROCURÀçAO PUBLICA OU PARTICUT,AR (RECONHECIDA
FIRMA EM CARTORIO) COM PODERES PARA TAL).

*** DEPENDENDO DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO, PODER.A SER SOLICITADO DOCUMENTOS
OU ESCTJARECIMENTOS COMPIJEMENTARESI I *

t
\,
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Página 1 de 1

PODBR JUDICIÁRTO
JUS'TIÇA DO TRABALHO

CERTID.ãO NEGATIVA DE OÉNTTOS TRABÀIJHISTAS

Nome: MATEUS DA SILVA KAEFER

CPF: L20.796.499-90
Certidão n' : 3L374330/202L
Expedição: 04/10/202L, às 1-6:03 :00
Validade: AL/04/2022 - l-80 (cento e oítenta) dias, conLados da data
de sua expedição.

CerLifica-se que MATEUS DA srr,vÀ KÀEtr'ER, inscrito(a) no CPF sob o n"
L20.796.499-90, NÃo coNsTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cert,idão emítida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Leí n" L2.440, de 7 de julho de 20Ll-, e
na Resolução Administrativa no L470/zOt1 do Tríbunal Superior do
Traba1ho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedíção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimenLos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLídão condiciona-se à verificação de sua
autentícidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Tnternet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNF ORMAç.ã,O ¡UpOnTAr[TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e jurídicas
ínadimplentes perante a ,ÏusLiça do Trabalho quanto às obrigaçöes
est.abelecidas em senLença condenatória t,ransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisLas, ínclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust,as, a
emolumentos ou a recolhimentos det,erminados em 1eí; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comíssão de Conciliação Prévia.
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Llúvid¿ìs e suçJe stöes : crldIiùl.s! .;ils. br
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"tNscRtçÃo coNcuRso ËoroGRAFlA agl n021"
0ABRIHL DA SILVA KAIFÊ R <kaefer.gabriel@escola.pr.gov.br>

<licitacao@marmeleiro.pr. gov.br>

19-10-202'l 16:00

szozrozto*073243.jps(-3,4M8) ffiZOZ1rOOa*l35356.Jps(-a,2MB) Ha)nS.pcìf(-330K8) ffiu)cpr.p¿l(-268K8)

fil zOzt t Ooa*t 50?l 1 .jpg (-5,0 MB) ffi e) Certicläo de regularidade ccìm a Fazenda Federal.pclf (-78 KB)

ffi d) nedaraçðes Gabriel.pclf (-1,2 MB) ffi c) Comprovante de Residência.pdf (-477 KB)

ffit¡ CertiUao de regularidade parä com a Fazenda ã$tadual.pdf(-26 KB)

filtr¡ Rrova de inexislóncia de débitos inadinrplidos.pdf (-S6 KB)

fi g) Ceüidão de regularidade com a Íazenda municipal.pdf (-10 KB)

[l i) Àutorização pärû participação de menor de idade.pclf (-138 KB)

Rr::tnt:ver todos clt¡ íllexos

Nome do trabalho: Maravilhas de Marmeleiro

Ano de realizaçâa:2A21

lnfonnaçöes sobre o aulor clo trabalho:

a) Nome completo: Gabriel da $ilva Kaefer

b) RG e UF de expedição:14.6$8.781-0 PR

c) Ëndereço conrpleto: Lìnha Mandr,rri, Marmeleiro

d) ÇPF: 1 24.s96.1 99-36

e) Telefone: (46) 999838945

t)Ë-mail:kaç"fs;.üåbr"¡"sl@1ilr"-cë!i¡-Ètgoy,þ"t

A seguír, eslão ðs legendas da proposta:

Þe

Para

Data

n

,/tlì

Legenda da proposta

Fotografia histérica

A presente fotografia foí tirada em um $martplrone na manhå mais gelada do inverno de 2021.0 objetivo.da fotografia é retr^atar uma
paisagem históäca rural de noaso município. A placa e a casinha såó um mãrcö que repr€sëntä o ano da.cheg.ada de meu avÔ Nicolau
Kaefer no interior do município de Marmeleiro, na comunidade de Linha Manduri, em 1963. A presenÇa da roda de caroça.represenla
a importânciado trabalho reializado com as qqrroças, utilizadas pe.lo$ agr¡cultores antes dâ ut¡l¡zaÇáo do$ tratorss. A ideia de construir
o marco surgiu por mim e por meu irmåo Matei¡s e foi confeôcicnadã por metr irmåo, meu pai-Arte.mio e meu tio Adair. O local,
porîüntÕ, conigura-se como umas das paisagens que repre$entam urn marco hislórico para minha familia e conseguentemente pêra a
história de Marmeleiro.

Legenda da proposta

Fotografia rural

A presente fotografia foi tirada em um $martphone na primavera de 2A21 . Retrata a.árvore que.dá ncme ao nosso município e que
en'contra-se preäervada a Þouços metros de'minha caéa na comunidade do Manduri. O nome do nosso município se deu devido à
presença de'muitas árvore's chamadas Marmeleiro na barranca do rio, portanto, o municlpio ficou chamado assim. A árvore, inserida
ão ceniro, rodeâdä pelo céu azul com a presqnçâ de algumas nuvens foi tirada por mim e representâ o slmbolo maior de nosso
município.

Legenda da proposta

Fotografia urbana

A fotografia foi tirådä em um smartphone em uma manhé nublada de 2021 e retratå å torre com os sinos e o jardim da igrga matri¿ da

ParÕqüia Santa Rita de Cåssia de Marmeleiro. A paróquía completa sesselrta anos este atlo, representando a fé em nosso ntunicípio.
sendo uma das nlaravilhas do nosso municlpio.

Envio tal¡þém os doturrentos necessários para a inscriçåo e as fotagrafias em jpg,

Atenciosamente, Gabriel da $ilva Kaefer.

I
I

: 20210719-073243.jp9 *3,4 MB 2021 1 004-1 3s356.jpg *4,2M8
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lVIODELCI DE

de it{arrnel
e Contr"tos

ANSXET

ÞoPRÊn{rÕ
cio represenfante:

obJeÍo CONCIJRSO *T
ternn: 1MBU

crmÊmôfativa
no 001/202t,

*Þ.{"8,0s.Þ(}

l?, tffifff#jtu*ÁÁs enåïs rlnssrl coNcoRRER;

realieado etTì n(}me

Marmelciro, ..."f ÿ u,
*ré tl

&"/ ¿tt.uç **

\

hI

TsJefona; (46) jj25.8t07l 
S.t 0j
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.fVIUNIOIpto $f; MAKhllHLEI RT

,ÅN,trXO fir

ÐECL.{RÅÇOES Ä. SAREM APRSSENTâÐÁ.S POR, TÛD$S ¿TS PARTTCIpÁ,¡{îES

ÞãcLÁ,RÄÇÃo pn ausÊ¡vcr¿ .rn 
¡MpnÞrunlyros

rffi çmffi ,f,åîrili*H#dit#tud?f 
ääi;r:iîåiAdministração Incliret4 afivo ou inåtiu",-u"rî 

."o1o, que não posïuo 
-nenhum 

dos inrpecrimentos paral$i*'i,ä.ii":Jiî'-*,*iïfffi;ä:î:i¿u¿* cu,i"*'o ;" oit;ääir prornoviJi p"lï i,,i-"i"ipitr ae

Marmereiro. -*13 --_o- _-ølîÅny^*.e 202r,

þEcLlRAç.4,o or ausÉNc.la Ð[ raRmxTnsct]

Å tul*

Mannereiro, *LJ*a" ¿ü¿fft,ý.*:?: -de ztlt 
"

Pro

ç

4

* lelc:filne: (46) 3S2S-S t07 / S J05
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tvl N¡CIP t0 MARh4 Ë EIRÛ

INCI¿N¿Ç.Ã"{J DH RN€PONSABILIþ^NN 
"riOBR"E A FOTCIçRA*,AÅuro*tã"lçÅû .ûIij ust rln IetÅGENs

Istou de total acords com o 8'dital de concurso e responsabilizo-me integralmente par, quaisquerdan's causados ern l'azão de mi'ha fotogratia inscrita ne,ste rsncurs..
Ðeclaro que as fotografias in¡critas são cle minha al*oria.
Doclaro-¡ne responsável perante terceiros por quaisquer reclarnações. direÌtos .u ônus decorrerrtesda captaçâo das imagens inscritas, isentanclo a comissâo organizadore cle qualquer resp0nsabili<lade.
'A'uforizo o uso pela comissäo organizadora do lo concurso Fotogrâfico da prclbitura Municipal deMarnteleito das fotogrefìas pÕr nrim inscritas, podendo ser rcproduzielas e publicada$ ern canais deinformaçðes impressos e virtuais e integrar exposiçâc fisica e revista oomemtlr¿tiva tlos 60 anos damunicþio.

Declâro ter conhecimento de que o uso de minhas fotogra.fias na fbnna e modo constanres 
'essaautodzâçãr será sempre acomparrhado do nome do autor.

4o
Manneleiro, de

ES'rÂD0Do

ANEXO V

*tu,fff,,,&l de 20?1.

Nome Completo (Lefra de Fonna):

A.ssinatura:

ç

{

4Y

- Õx. Postat 24 - cËP S5,6¡5.000
Jl'elefbne; (46) 353j-8tÕ? / gt0.t
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II¡¡USTÉN¡O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: GABRIEL DA S¡LVA KAEFER
CPF: 124.596.199-36

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 Dlvida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçåo desta certidåo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. bp ou <http://www. pgfn. gov. bn,

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1012014.
Emitida às 14:32:30 do dia 04/1012021 <hora e data de Brasflia>
Válida atê A210412022.
Código de controle da certidäo: 86D8.41C6.8137.6715
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 025118878.67

Certidão fornecida para o CPF/MF: 124.596.199.36
NOME: CPT ¡¡ÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ¡CMS/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 obrigagões tributárias acessórias.

Válida até 0110212022 - Fornecimento Gratuito

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

Páglna 1 de 1

Emlt¡do vla lntomet Públ¡æ (04/10/2021 14:37:04)
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NOME DO CONTRIBUINTE:
CADASTRO MI]NICIPAI¡. . :

CPF/CNP,J. . . . . . . . . . , . :

RUA.... .. . , ., ¡

COMPITEMENTO..... , ... i
BAIRRO. ., ,... :

MUNrCrPrO . . , . . . . , , , , :

CEP.,.. ...... i
EMAIIJ.. ......:

MIJNICIPIO DE MARMEI,EIRO . ESTADO DO PARANA

TERMo DE SoLICITAçAo DE ACESSo
AREA RESTRITA - PORTAI, DO CTDADAO

soLrcrTAcAo N' 51835

GABRIEI. DA SII.VA KAEFER

t24,596.199-36
I,INHA MANDI'RI
Casa
ZONA RUR.AL
MARMELEIRO
8s6ls000
maÈeusdasi lvakae f er@gmai L . com

N': 0

r\tt

m

UF¡ PR

O CONTRÏBUINTE ACIMA DESCRITO, VEM POR INTERMEDIO DESTE, SOLICITAR ACESSO A AREA
RESTRITA DO PORTA], DO CIDADAO DO MUNICIPIO DE MARMEIJEIRO, ESTADO DO PARANA.

OUTROSSIM, NOS RESPONSABII.IZAMOS INTEGRAI,MENTE PEI,OS ACESSOS DE ORA EM DIANTE
REALIZADOS NO PORTAIJ E DECIJAR"AMOS QI'E SOMOS CONHECEDORES DE QUE A SEN}IA SER.A
ENVIADA AO E.MAITJ ACIMA CITADO E QUE A MESMA E PESSOAIJ E INTRANSFERIVEI" SENDO

QUE O FORNECIMENTO DA SENHA A TERCEIROS E DE NOSSA INTEIRA RESPONSABI],IDADE.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO

MARMET,ETRO, t8 / L0 / 202r

ASSINATIJRA DO CONTRIBUINTE :

NOME DO SOLICITANTE
(preencher quando solicllado por pessoa juridíca)

CPF
(preencher quando solÍcitado por pessoa jurídica)

(Reconhecer fírma da asEj.natura em Cart,orio e entregar junEo a Divisao de cadaÉEro
e Tributaçao para protocolo),

(ATENçAO - OUANDO TRATAR-SE DE CONTRIBUINTE PESSOA WRIDICA, O SOLTCITANTE DEVERA
SER O PROPRIO EMPRESARIO OU SOCIO DA EMPRESA. QUAIi¡DO S,/A OU ASSOCIAÇAO, DEVERÀ SER
MEMBRO DA DIRETORIA, OU AINDA POR PROCT'RAçAO PUB],ICA OU PARTICUI,AR (RECONHECIDA

FIRMA EM CARTORIO) COM PODERES PARÀ TAI,).

*** DEPENDENÐO DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO, PODERA SER SOLICITADO DOCIJMENTOS
OU ESCÏ,ARECIMENTOS COMPIJEMENTARES* * *

+
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TR.ABALHO

CERTIDÃO NEGATIVÃ, DE DÉBITOS TR.ABAIJHISTAS

NOMC: GABR]EI-, DA SIT,VA KAEFER
CPF: L24 .596 .L99-36
Certidão n" : 3l-375L82 /202L
Expedição: 04/Lo/202L, às l-6:04:56
Validade z O]-/04/2022 - L80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certífica-se que GABRIEL DÀ SILVÀ KAEF'ER, inscrito(a) no CPF sob o no
L24.596.199-36, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist,as.
Certidão emÍtida 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 Administrativa no L470/20L1- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at.é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filÍais.
A aceítação dest,a certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNroRMAçÃO ¡tUpOnTANTE
Do Banco NacÍonaI de Devedores TrabaLhístas constam os dados
necessários à ident,ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenLes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em

acordos judíciaís trabalhistas, inclusive no concernenLe aos
recolhimentos previdenciáríos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos det,erminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

V

{

Þúvidas e sugestöËs : cn.lb€ùEsÈ . i,-rs .l:r
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rNsoRtçÃo coNcuR$o F0TOGRAFTA aa1 na21
De LuísPaulo<luispaulomullêr8(Ðgmâil.comÞ

Para <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>, <lícitacaoü2@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 19-10-2021 23;40

ffi cpi t.prlf 1-838 KB) ffi nc.pOtl-t z un¡ ffi comprovante cle residência.pdf (-5,5 MB) fr Arrexo l.pdf (-1,7 MB)

fflAnexo lv.pdf (-1,3 MB) ffi Anexo lll.pdf (-1,9 MB) ffi Anexo V.pdf (-1,4 MB)

ffi Certidão de regularidacle para com a Fazenda Municipal.pdf (-94 KB)

Xenrcver tçdos {:}s ånexo$

Boa noite,

Este e-mail contém toclo$ o$ documentos necessários para inocriqão no torrcurso de fotografia municipal, além clas devidas
fotografras. Ambas sño de minha ãuloriä. Meus dadoç são:

a) Nome complelo; Luis Paulo Müller $chmitt
b) RG e UF cle expedição; 1 3é631 594 PR

c) Endereço completo; Rua Telmo Oct¡ávi0 Mullet 625. Cenlro. Marnreleiro - PR

d) CPF; A648559092t

e) Telefone; 46991 1 39 627

f) E-maí|. h.rispåillsffidleß(çlcjmeilssm

Legendas das fotografìas:

Fotografia 1: A fotografia foí tirada na ¡:ropriedade da Ëamília Múller, no ínterior de Marmeleiro-PR. Foi produzida usando a câr¡era do

celular Molo G6. Objetiva moslrar a paisagem local, representando para o município, uma de suas tfpicas paisagens.

Fotografia 2: Foi praduzida no interior do municlpio de Marrneleiro, na beira da rodovia PR 180. A foto foi feila usando a càmera do

celular Motc 66. Objeliva no$trâr a pa¡sâgem local, também replesentanclo para o município, uma de suas Îípicas paisagens.

Desde já agradeço pela atenção,

Lufs Paulo.

I C*rtidaa*Negaf iva-tle-tebitos*Receifa

þ

"l'
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tN$oRtçAt coNcuRso FoToGRAFtA aa1 t2a21
te LuísPaulo<luispaulonuller8lôgmail.com>

Para <licítacao@marmeleiro.pr.gov.br¡ <lícitacao02l0marmeleiro.pr.gov.br>

oara 20-10-2021 13:18

ffi Fotografia l.jpg (-S,2 MB) S Folografia z.jpg (-S,1 MB)

Renrove¡' tçdos 0$ anûxÕ$

Boa tarde,

Ëste e-mail conlém todos os documentos necessários para inscriçâo no Concureo de fotografia municipal, além das devidas
fotngrafras. Ambas sãs de minha auToria, Meus dados sâo:

a) Nome complelo; Luís Paulo Müller Schmitt

b) RG e UF de expedição; '136631594 PR

c) Ëndereço conrpleto; Rua Telmo Octávio Mulle; 625. CentÍo. Mar¡rreleiro - PR

d) GÞF;064855s0927

e) Telefone; 46991 1 39 627

f) E-mail. l$isnerrsffiltlerg{q)s8}âil"_çcm

Legendas das fotografras:

fl¡ fotografta 1: A fotografia foi tlrada na propriedacle da Ëamília Mriller, no interior cle Marmeleiro-PR. Foi produzicla usanrlo a câmera da

celular Moto 66. Objetiva mostrar a paisagem local, representando para o nruniclpio, uma de suas típicas paisagens.

Fotografia 2: Foi produzidä no interíÕr do munioipio de Marnreleiro, na beira da rodovia PR 180. A foto foi feita usando a câmera do

celular Moto G6. Objel¡vâ mo$trar a paisagem local, também representando para o município, uma de suas tlpicas paisagens.

Desde já agradeço pela atenção,

Luís Paulo.
lf,,Å,nwo.l"pdf 
ì

I Ânexo lV"pdf

,,3, ccmpravnnt*
l-Çpf l+clf

YlÍry.m,

I RG.pdf

Fotografia 1.jpg -8,2 M8 Folografra 2jpg -8,1 MB

m

(1,
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MUNICÍPIO DË MARMELTIRO
T¿ST.{ïO l]CI I}ÂRÂNÂ

ANEXO I

MCIDËLO DE RSQUNRIMËNTO PARÀ TNSCRTÇÂO

À Prefeitura Municipal de Mailreleiro
Setor de LícitaçÕes e Çontratos
Mamrclsiro - PR

O intsressado abaixo qualificadc requer suâ inscrição no objeto CONCTJRSO DE
FOTOGRAFIAS DIGITAIS quc retretcm o Município de Mamreleiro com o ten:¡¡r: "MÐU OLHAR
SOBRH MARMÊLEIR0", qualquçr espaço r:urûl ôu urbano podc ser rctrûtailo desdc quc aprcsentç urn
significado simbólico c reprcsente MARMELEIRO de nlgun nrodo. A foto deve ter rnnn LÞGENÞA e
um HltlDßREÇO, do qual visa consfruir um acervo de imagens päre rompor uma revista comemomfiva
clos 60 ançs do rnunicípio, nos ternros do Ëdit¿l de Lioitaçäo na rnodaliclade Concurso no 001/2t)21,
dir,tlgado em 0S de setembro de ?021.

OT _ DADOS DO PROPONËNTË
Nonre Comlrletor-Lujð Iaulo Müller Schmítt
Data
Endereço rpsidenci¿l:
Município: Marmeleiro Unidade de PR
CPF: 0õ4.855.909-27 Rü:13.663.159-4

02 * ÇATêçORIAS P'ARAAS QUATS þESßJA CONCORRËR:
( X ) Fotografial2tJ?l

03 * mÝFoRMAçoES pAR.{ PA,GÀMHNTO DCI pRÈMt0
0 pagrrncnto do pr'ômío ser:ii realizado em rlone do rcprrsmtãtte:
Titular: tgIS,.P.*M._ SCHM¡TT_ . ...." . *. ... " , ."-._..* -
Banco/lnstituiçêo: Banco do Brasil
Agência: 0187;?,
tutras inibrnraçöes:

Conta: 47450-9

0 proponcnfe declara esÍar cientc e de acordo drs concliçõcs cTo Ëdital tlc Licitaçãr: na
modalidadc Concurso n' 001/2t)2 l.

IVlonmeleiro, .-_"!.å._*,.. de Outubro de 2CI21

f&";' Ý*'1# fi1;;t0'* b't*¡*,
Proponente

ô

\|

"l

CNPJ: 76.2{t5.66510{}ü¡ -01

Âvonidu Maç¡li; n+ 2-{5. Çcnlrþ - Cx. Pasl¡rl 14 CËP *5,{¡15-0(}0
I-r¡uil: lìuit$a{$á?ìm¡}nnclsr{â.ruåarJ¡{"i&-i¡nì¡uflg(**¡l}f¡J.$l*,1,J¡¿;,gg$br -.'h¡lefhric: {4(i) 3535-810? / ft lû5
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ANEXO Til

ÐËcLARAçCIES A S&R&M ApR ESTNï\DAS pOR TODCIS CIS PARTTCTPANTES

DËCLARAçÃO ûË AUSÊNCÏA Dr IMP,ÏDÍMENTOS

fu Luls Pau.l_p_ R.(i no f 36631594, CPF n" 06 5552A927_-_ ._*___, DËCLAR0, parâ os
dcvidos fins, que não sou servidor pírblico municilral ou cle qualqucr outra esfera da federação ou da

Administraçâo Indireta, ativÕ ou inativc, bem como. quo nåo possuo nenh*m dcs impedimennos pâr:a

participar do Ëdital de Licitaçåo na modnlidade Concurso n" 00ll?{)?I promovido pelo Murricipio clc

Marmeleiro p¡uìír ä prern:iaçâo de ftrtograliur"s.

Marmeleiro. _*åå_ de llrrttrhro de 2t)21

MUNICÍPIO DE MARMËLTIRO
Ë¡il'^Dö Ð0 pÂRÀN,{

{Þ,rjr 
-P*.tð 

ffüt}-" b'0-'b
Proponente

DECLARA ç,{O Dn A'trS ÊN Ct.{, Þß pÀ REN TESCO

Eu Lsfs Paulo Rt nô 1366-31594, CPF no 064855909-27 , ÐECLARO" psra os
devidos fins, que,não sou cônjuges. corlpanhciro ou pårcnte ate o terceila grâu, sllr linha reta e colatpral
de meurbros da Colnissdo de Licitoçöcs, dc gcstores do Departalnento dc Edr.rcação c Cultura, dc agenfes
políticos do Municipio, a fun de partici¡rar do Fdital de Licitação na morlalidadc Concurso nn 00112021
promovìdo pclo M*nicípio cie Msnriclciro para a prerni*ção dc fotografias.

Marmeleiro- l.P Ce 0utubro dB202l.

/s"i^ ÿ*lly fffi,[jt" brÿ"db
Proponente

Ì
J \

CNIJ: ?1i.205.6ó510ü0 l -01
¡kenidu fvlar:al¡'. n" 25J. Centro -.C;r. Fosþrl 14 C'Il? *5.615-0û0
fiqnnif:licitnçiro({l;rn¡:nneþjESl.fr.r-.Ciry,turiJr.cjjSgsr,"8¿(d¡¡ìrfnçìl-cjg¡¿r8slrbr'lclcfìrne: (4(t)1525-tllt)7 lttlû5 r
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fi$'I"{DO D0 pÂR,4NÅ

ÄNËXO IV

TERil{O DT RENUNCIÁ

Ëu,I"uls.Pq.ul.q M_üllg-t_$. abaixo assinado, participante do Ëditsl de Licitação na
modalídads Concurso n" 001/2021, dcslaro na forma c sob as penas impostas na Lei n" 8.666/93, de 2l dc
junho cle 1993, que näo prctendo rccomer cl¿r decisño d¿¡ Csmissão áe Licitaçâo e da Coordenaçäo do
Departanrentc de llducação e Cultura, que julgou os documentos dc h¿rbititaçfro prelinrin*r, renunciando,
assim, expressamente. ao direito de recurso e ao prfläo respectivo, e concorclando, em conseqrÉncia, conr
o cuïso de procedirnentr: licitatório,.

Mermclelrn 19 cle Outubro cle ?021.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

6rri, Ý*,J# fftCÀ* b'$-*b
(n*s s in u lu r u e id e n t ifi c: aç ð c tl o l' a r ti ci lt dnl e)

CPF: 064.855.909-27
RG: 13.663.159_4

¡

+

CNItJ: ?6.205.õó510ft11 -01

;lvçniclu Macali, n+ 2f 5, Çcnhu -.C",{. Pçstr¡t ?4 ... C'IIP S5.f¡t 5-000
linrni[: I.-it¡reao{¿j.rrrsn¡elciro.r)¡lCj}"r:.1Ë-{licilsq¡¡$3lgìm¿r¡rrclqirrr.nr.gov.lrr -'l'e fclbnc: (4¿') 35?5-8107 I ft 105 k
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MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
IxSl"AÐCI l.lCl PnRn¡¡¡i

ANßX0 V

DtctARAçÃo nn nffipoNsABrLrDADs soBRE A pCIToGRAFtA
AuTonrzÂçÃo nn uso nE TMAGENS

n

Ëstou ds total acordo com o }Sditril de Concr¡rso e responsubilizo-mc integr*lmente por qu:risqucr

clanos causadcs cm raz*o de rninha fomgrcfia inscrita nsstç concurso.

Declaro que as fotografias irrscritas sõo de nrinha autoria.

Dcclaro-me responsiivei perantç,terceiros por quaisquer reclamaçõcs, direitos ou ônus docorrenfes

<la captação das imagens inscritas. isentanclo a comissãn organizadora cle qualquer responsabilida<le.

Å,utorizo o uso pela co¡nissão organizadora do lo Concurso Fotogrírfico da Prefeitum Municipal de

M¿rmeleiro elas fotografiâs por mim inscritas. poclentlo ser reproduzidas rl publicaclas em canais de

infbrnrações impressos c virtuais e integrar exposição fîsica e rcvists comemorativa dos 60 anos clo

município"

Declaro ter conhecimento de que o $so de rninhas fotografias na foilna o modo constantes nessa

:urtorizaçäo serd semprc acompanhado do nome dn arltor.

Marmeleim, 1.9 de Outubro de 202 I

Norne Completo (Letra dc Form*): IUTS PAULO MÜTIER SCHMITT

Assinatura: /s";^ ÿ*t!8 fn jÀ^ btü-^,Jb

li

I

0N FJ: ?(i.205.6(r510{Ð l -0 I

¡tvcuidu Maç.ali. n* 255. Ccnhþ .- C\. l,osrul 24 - Cltil) 85.ô15-{100 r. li.rn¡ril: liciJ¡go<¡l{ùrusrn¡eleir*1r¡¡r,}!rv.b¡ 1 licitt*}-rc{t3llr}¡¡¡rnrolciiç.Ir¡.ggT"fu -'lìclclirne: t46) 3525-B l(}? / ft lf¡5
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Fref ltu,,Fâ ds lifiunflcfpla de ñilarmelelro - FR
Av" ällacnli" AäS cH,p ûsËtä'tüfl Teief*¡me t4SI S5il5#{ tg

6HF., TB-A$6"äËõt{}O{}'l {}'l

csRtrpÂ,o NEcATTvA on pÉerros s" Aoos/ 2ozL

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

BATRRO
C]DADE
CEP..

r,uÍs peur,o Mur,r,sR scHMrrr
064.855 .909-27
6485590927
RUA TEIJMo octÁvro MULLER
Casa
CENTRO
MARMEIJEIRO
8561-5 - 000

No: 625

UF: PR

FINAI,IDADE......:
DATA DE VALIDÄ,DE:

cADAsrRo n r,rcrtaçÃo
1,8/12/2021,

cERTrFrcAMos, REVENDo o cADAsrRo MoBrr,rÁnro n l¡¿ostr,rÁRto DEsrE uururcÍpro, euE
etÉ e pREsENTE pere r¡Ão coNsrAM oÉerros rRreurÁRros REr,ATrvo coNTRTBUTNTE AcrMA
DESCRITO.

FICA RESSAIJVADO O DIRETTO DA FAZENÐA PÚBLTCE MI]NICIPAI, DE COBRAR QUATSQUER
oÉsrros posrERroRMENTE coNsrATADos, MEsMo REFERENTE Ao prRÍooo NEsrA cuRtroÃo
COMPREENDIDO.

A eRESENTn csRrroÃo esrÁ coNprcroNADA A vERrFrceçÃo nu
eo sÍrro oo ¡¿m¡rcÍpro No ENÐEREÇo:
<http : / / cidadao. marmeleiro . pr . gov. br : 8 0 I 0 /cidadao>
UTIIJIZA}ÍDO OS DADOS ABAIXO.

SUA AUTENTICIDADE L]UNTO

ou arnevÉs Do eR coDE,

ANO DA CERTÏDAO 202t
4 005
8335730008335

rrlúMsno DA cERTTDÃo. . .

cónreo DE AUTENTTcTDADE pe cnRrtoÃo

cnnrroÃo EMrrrDA Br,rrRôwTcAMENTE vrA TNTERNET EM t9/to/2021,

360(

Ì

$

t
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