
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

OOl

INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

61/2021

Objeto. Inexigibilidade de licitação para locação de
espaço para realização de capacitação do Programa
Família Acolhedora para 30 participantes, conforme
solicitação da Secretaria de Assistência Social e Defesa
Civil.

Prefeirura Municipal de Piêji - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000 - Telefone 41 - 3632-1136 ^
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Processo: 3156/2021 Data: 29/11/2021 14:19

Requerente: KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Contato: KÂTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO - Cel: 419 8762 2409 - KATIARUDNICK@GMAIL.COM
Assunto: CAMU - Versão: 1

Descrição: Dispensa de iicitação para locação de espaço

Situação: Ericaminhado

Documento: 003.911.769-35

«Í0cqrrêricia:'2 Dàtá; 29/11 /iZOíil, .1i4Í20:00
De: SCHEiLA l;UERST SCHROTH

Etapa: ENCAMiNHAR

Descrição: Dispensa de iicitação para locação de espaço.

iPrévisão: 13/12/2021^

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: não

ANEXOS / ASSINATURAS

Anexo

Req. 55 locação.pdf

Estadual Mendes.pdf

FGTS Mendes.pdf

Municipal Mendes.pdf

Trabalhista Mendes.pdf

Certidão- Federai Pomodoro.pdf

FGTS Pomodoro.pdf

,  FGTS Magda.pdf

,?'abalhista Magda.pdf

Descrição

Requerimento e termo de referência

Certidão

Certidão

Certidão

Certidão

Certidão

Certidão

Certidão

Certidão

Assinatura Assinado em

.Óqdrrência.T) ' ■

De: SCHEILA FUERST SCHROTH

Etapa: ABERTURA

Descrição; Abertura do processo.

;  ■Datà:'29/11/2021 14 19:35 ' Previsão; 30/.-l.l7202i
Para: SCHEILA FUERST SCHROTH

Confirmação: OK

ANEXOS / ASSINATURAS
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N°'réq'
Datai;

üísltantá.:

irrunto:

SeeTBtafiS. de AssjstênéiB Social e Defesa

Dascr: :o clíjeto ã ser compradp/contraíàdò .(ÉspeGificãçÒes técniças çjuafitidadés,
tamahi cores, inetragem,, peso., capàGidade, modelo, demais'caraoterísticas):

iTElVi:
ÉSPECIFICÀÇAQ UNIDADE DE

MEDIDA

QTDE

—  —=— - ■ , . - . ,.

Locação clé espaço.para reailzáç.ãC-Gie capaeitaçãC do Programa
Rámilía ÂGolhedora.

Numero dê paftiGÍpêqtes; 30 pessoas.

Locação de ;
èspaçb.

01

LX

JÜStitl

preteri-

O Prc:

reguls-:
irieGritr

dyrant.

Para ic.

experif':.
Famíli.-

éspaçc

Diante

empre.'

enconl

/D^Ug ITi'..

íiv;-; 7córesentar as razões dè interesse'público que jüstifiGâm a oornpfa/cQn^atação
■'i'.. Oi^oniando expiiGiiãmênté aifínalidade públiGa a ser alGançadaõõTn a li.cltaçãp).
tnn? P^n-iíiiã AGOinedora está em atividade: no. ra unicípjp. desdB d qdái é ;

rgia Le! n° 1025/200§. Como prdpõsta dõ programa, as famílias qoe sao
no niiesmo: para fazer aGofeinlénto:. precisam passar por éapaGitaçoes peripdiGas

■rvic o anc. - „ .. r ■- - -
•  oroGorsndo prPmPver a interapão, integração é compartilhamentp de informações e

• da énire gestão, equipe ^enica e famílias ãPolhedpras que epmppera o pograiaa
ocPlhedora, será realizada.esta última capacitaçãp deste;ano em um ãmbientè fora do,
isto. solicitamos a loGação do espaço da empresa Padaria e .Pizzaria fâendes. Esta

o valor de IPeaçãô mais baixo dõ mercado e também é o espaç;o que
-se prôximoXG centro da oidade, o que facilita o dèSlPcámento- de todas as famílias

. '■un eié dírorentes bairros do rnuniCípiO., - . >i - j-
pscto qos a-torna a nláis apropriada é o espaço físico. Gomp estaiTToe em período de
3 e necessita-se do distanòiámêntPy eáte ípoal ê bem amplo pará acomodar as 3ú

pessoi - que puitiGiparãP. do ênçpnirp e íarqbém dispõem de Badéiras O mesas para
acòmc- .ção. Eíti se íratand.p de uma capacitação, também pfèrecé um bom sistema de audip
parati-.- siharcoiiiasfàmííias:
Nesta c lortuRidade também será ofèrécidòxm lancbo para os ;participantés,,. o qual ja enpontra^
■se in.cl; .o-no valor da locação.-. _ _
Portan. . este êatãhéléeímento possui característiPás qüe P tornam rnais âdéquado .para o
aíendii- mtp da demanda proposta Ipela secretaria para realização da Pãpacitaçãp, a quaí sera
realiza' ■- no dia '1 G/12/-2Õ2.t.

Compr;: Conirataoão é pafá atendimento-de ordem judiGiai? (). Sim
Em csi- afirmativo descrever qual;

{;X)N:âo:

R:t:u; Espirité Sáittb,. 1IQ— CEP 83.860-000. FOíie: i(41)-36j2qZl 19
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Local ;• enti eg:--;prestação ou execução do.serviçõ/obra:

Horárl

Início- 19:Dõ

Prãzc ara eritrega/prestação glj execução,do serviço/obra;
Em aí-.: )2d!as após emissão de empenho..:

Potaç" ©rc; arfis-.a tária:.

Fonte • re.:-!, :::.: ('X;)Próprios f .) Estaduais (, ) Federais:

Respc íáverpc; recebimenío e fiscalização da execução do objeto:
Schei; Fuerst Schroth

Ha licL ção inT curso para o objeto preteridídoi? () Sim (.X) Não

Em C3SÒ yfirraaíivo informar:
a) . do processo ücitatò.rio
;b) ' do ':.orrL,cto/ata de registro de preços,vigente
c) nía oa vo^KCimetftP'do contrato/ata,de, registro de. preços
d) õS:Pá infoiniação aoiioa. pode ser veritieada nO Cronograrria de Renovação do Licitações

-  sppnibilizado peio Depío. de Licitações.e. Compras.

SCHEÍLA F:UE:SêT SCHROTH
Secretaria de Assistência Social e Defesa Çivii

Matrícula 101-4'91

NOME DÓ FÍSCAL, DE CONTRATO
SCHEÍLA FU ERST SGHROTH

Matrícula f0l49'1

KÀTIA REGINA RCDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO _
Secretário Municipal de Assistência Social e Defesa Civil

Rui: ji:;r.irito'Santo, 120- CeiitrQ-.Piêi^t^PR. CEP 83.8.60-000. Fone::(;41) j6j2-211.9
2
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Preféitürâde MEFÉITURA MUN^^
tSlpiCM " .ri ti ̂ SE^RÉIARÍ A ÚB ASSÍlSiTENCIA SGíGl AL E

DEFESA Wlf

TERMQ Dl REFERÊNCIA

GOMPLÈMENIAR AO ÃN EXD

ffvJÊXiSÍBILlDADE DÊLlGimÇÂO MRA LOÜAÇÃO DÊ ÊSFAÍO
SECREÍARIA DE ASSJSTÊNGIA SOGIAL E DEFESA eiVIL

Plèri, '22 de novembro de 2021 -
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1.1. Inexigibiíidade de licitação para. iocação de espaço para realização de
capaGitação do Programa Família AGoihedora.

2.1. As especiflGações do objeto estão estabelecidas abaixo:

ITEIVl
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE

MEDIDA
QTDE

1

Locação de espaço para realização de capaeitação dq
Programa Família Acolhedora.

Número de pârticip.antes:. 30 pessoas.
Locação dè
espaço

01

IViauSTlFieM
3.1. O Programa Farnilia Acolhedora está em atividade no municipio desde 2009, o,
qual é regulamentado pela Lei n° 1025/2009. Comó proposta do programa, as

famílias que são inscritas no mesmo para faze.r acolhimento, preGisam passar por
capacitações periódiGas-durante todp o-ano.
Para isto, procurando prorriover' a interação, integração e compartilhamento de
informações e experiência entre gestão, equipe técnica e famílias acolhedoras que
compõem o programa Familia acolhedora, será realizada esta última, capacitação
deste ano em um ambiente forá do espaço da Secretaria.
Diante disto, sojicitamos a locação do espaço da "empresa Padaria e Pizzaria
Mendes. Esta empresa apresentou o-valor de locação mais baixo do mercado e
também è o espaço que ehçontra-se mais próximo do centro da cidade, o que
facilita o deslocamento de todas as famílias que moram em diferéntes bairros

do município.

Outro aspecto que a torna a mais apropriada é o espaço físico. Como estamos
em períoGÍo de pandemia, e necepsita-se do distanciamentQ, este local é^bem
âmpío para acomodar as 30 pessoas- que participarão do encontro: e tarabém
dispõem dé. cadeiras e mesas para acomodação. Em se tratando de uma
capacitação, também oferece um bom sistema de .áudio para trabalhar com as
famílias.

Nèsta oportunidade também será oferecido um lanche para os participantes, o
qual já encontra-se inclusci no valor da locação.
Portanto, este estabelecimento possui características que o tornam mais adequado
para o atendimento da demanda proposta pela secretaria para realização da
capacitação, a qual será realizada no dia 10/12/2021.

4  LOeALiDlíEMTfitEeA

4.1, Local de entrega: Avenida Paraná, 254, Centro - Piên - PR
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Bfai ̂  secretaria de assistência social e

DEFESA CI¥IL
4.2. PrázG dfe entrega: eíti.atê Ô2 (dois) dias úteis a contar do reGeblmento da Nota
de Empenho.

5. ' IRECÈBÍFMENTO E GRITÊRIOÍISeMÍITACÃQ DO QB^EiC
5i1. Os bens serão recebidos:

* Provisoriamente, a partir da ehtrègá, 'pãrâ' efèitõ do verificação da confõrmidade'
com as especificaçdosoonstantes' do Edital e da proposta.

* Defiriitivãmèhte, apo:s;,a; vefificação; da conformidade com às especifiGàções
constantes do Edital e dâ propôstã, e sua conSe'd,uénte aceitação, que se .dará atè 05
(cinco) dias do reGebirnento provisório.
5.1.1. Na hipótese, dà verificação .ã que se refere o. subitènn anterior nãòi sêh

_  procedida dentro do prazo fixado, reputar^se-á: domo reajizada^
consümahdo-se; o fepobimento definitivo no: dia do?esgOtarhehto dó prazo,
511.2. No'caso de reprovação do óbjêtò, a substituição devera ocorrer no prazo máximo
de 05.,(GÍhGO) dias,

^ ACOMPANHAMENTO E FISCALiZAeÂQ ' • - . - - ■ . I
6.1. Scheila; Fuerst Schroth

Matrícula: 1Õ1491

6.2. A fiscalização de -qué frãta, este itern ntõ exclui nern reduz a,, .responsabilidade da
fornecedora, :íncjúsive perante terceiros, por qualquer i.rreguiaridade, ainda que
resultante de; imperfeições técnicas:, vícips redibitórios, óü emprego, de material
inadequado õu de ■qualidade: inferior, e, na ocorrência desta, nãõ implica .eim
corresponsabilidadé da AdrhihistràçãO ou de seus agentese prepostost de confórmidadé
com o art. 140 da Lei' 14.Í 33: de j" dê abrif dê 2021..
6.3:. O fiscál ;dò contrato anotará em registro próprio todas as ocorrênciãs rèlacionadas
com a execução do contràto,. indicándo dlár,, rhês ê ano, bem- cpmo o nonie. dos
funciõhários eventualmente envolvidos, , determihàhdõ. o ciue for necessário #
regularização dás faitaS oü defeitos observados e. encamiríhãhdó. ÒS: apontamentos:
autoridade competente para aS' providências cabíveis..

7. lOBRlGACÕES DA CONTRATADA I
.7.1, A Contratada obriga-se a:
7.1.1., Efetuar^ a entrega dos bens nas, condições, no(s); prazo,(s): e no(s) lOCalfis.)
indicados péia Seçretana/Órgão solicitantè, êm estrita obsèrv.ânCia das e;speçlfiçações
do Edital e da proposta, .acompanhado da respectiva hofâ físcâl çonstando
detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência
e prazo dê garantia;
7;1,2. RespohsabiÍÍzar-se péíoe vícios e danos decorrentes do^ p:rodütò,, de âcOrdó oom
os artigos 1.2,13:,. fd e 26, dotSódigp de Defesa do Consumidor ^Lei ,n° d.078, de 11 dé
setembro de 1990);
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DEFESA CIVIL

7.1.2,1. O dever previsto no subitêm anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração;, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 05 (cinco), dias, o produto com avarias ou defeitos,;
7.1.3,. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto do presente Termo de Referência;
7.1.4. Comunicar â Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas que antecede a data dâ entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto,, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em Gompatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forrhá, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nerfi subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições 'autorizadas no Ternfiò de Referênciaj. Edital ou na minuta de
contrato;

7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento, de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidarn ou venham a incidir na execução
do contrato.

8. , iQBRlGACQÉ&EÃiQNTR^
8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamsnte, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta., para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dás obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

9  E SANIiPE3iMl\ffll^lgTRAT Al

•Ô.l.i A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação
e da contratação é aquela prevista nO Edital.

10 IFONTES DE

10.1. LOCAIS ONDE FORAiyi REALIZADAS AS COTAÇÕES,
10.1.1 Padaria e Pizzaria Mendes LTQA

Pereira e Knapik LTDA - Pizzaria Pomõdoro
MAGDà N.UNES DA SILVEl.RA RUDN.IÇK

Elaborado em 22 de novembro de 2021.
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PfiEFÈITUÍ^Â MUNIGIPAL DE PIÊN
[f^fci Na SE^RÊTAI^Í^ de ASSISTÊNCIA: SCCÍAL É

DEFESA CIVIL

Prèfeiluradè

scheil/^fiMstsoBrCth
Séccêtãfia de Assistência Secial è de.fesã Civil

Matrícula 1D1491

NOME DO FiSCAl/DÉ ÇCNTRATO
SCHEILA FÜERSTCGHROTH

Mâtrícüla 101491

y

kAtia reoínArUdnícK gamalheiro fraõoIC

'SecrètáfiQ-MuntcipaJ de Assistência Sôcíâ! e Defesa ,Çivij
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Prafeiturade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

DEFESA CIVIL

ANEXO I

ITEM ESPEClFleAÇÂO UNIDADE DE

MEDIDA
QTDE

1

Locação de espaço para realização deÇapaGítação do Programa
Família Acolhedora.

Número de participantes; 30- pessoas
Locação de
espaço

01

SCHEILA Flil^ST SÇHRQTH
Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Matrícula 101491

NOME DO FIsIXl DE CONTRATO
SCHEILA FUERST SCHROTH

Matrícula 1Q1491

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO
Secretário Municipal de Assistência Social e Defesa Civil

Rua Espírito Santo, 120-Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41). 3632-2119
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CAIXA ECONÔMICA. FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 38.168.424/0001-32
Razão SociallMAGDA NUNES da silveira RUDNICK 02106934
Endereço: avenida parana 850 / trigolandia / pien / pr / 83860-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

F.Trín identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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:05/12/2021 a 03/01/2022

Certificação Número: 2021120502171807324642

Informação obtida em 06/12/2021 11:37:50

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
da Caixa:

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGDA NUNES DA SILVEIRA RUDNICK 02106934955 (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 38.168.424/0001-32

Certidão n°: 56006688/2021
Expedição: 06/12/2021, às 11:41:20
Validade: 03/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MAGDA TONES DA SILVEIRA RDDNICK 02106934955 (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n» 38.168,424/0001-32, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
rabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
rrbunars do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anterio.res à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidãd emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco^ Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
ecessarios a identificação das pessoas naturais e jurídicas

est^eL perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesbelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

recolh' trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas a
emo umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

Trahrrh''^^° acordos firmados perante o Ministério Público doTrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões; cndt@tst.jus.br
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CAI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 35.070.449/oooi-oo
Razão SocialiALCiNDO pereira rosa 02879172900
Endereço: rua parana 486 / trigolandia / pien / pr / 83860-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe 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 Serviço - 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:23/ll/2021 a 22/12/2021

Certificação Número: 2021112302214196226375

Informação obtida em 06/12/2021 11:38:39

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa-
www.caixa.gov.br v-aixd.

https.7/consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PEREIRA E KNAPIK LTDA
CNPJ: 35.070.449/0001-00

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstasnas alíneas a a d do paragrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http.//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão ennitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014
Emitida as 10:02:14 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasíiia>
Válida até 09/01/2022.
Código de tíontroie da certidão: 766D.42AF.F20D.ilA6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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OUÀRTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PANIFICADORA È PIZZARIA MENDES LTDÀ

Ctó/MF; n° 02:B27.25Ò/Ò0D1-q0
NIRE: 412:.Q39Ó0Í2N

Os ábaíxQ identífiGados équalifieadQs:

JOAO OSMAR WlENDES/brasileirQ, maior, naturalde, Sãb Bento dó SuI-SC,
casado sob. ó i^gime dê eo.munhaó universal de: bens,; nascido :em
15/01/1972, fimpresârió. insGdíó ndORF/MF sòb h? poftador
da eafteira dè' íáêntidàde GÍt/ii sob n- 3/27Q.822/SSP-SC, |ésid.ente. e
domièiliado na Avébidà Paraná, 312, Trigolândia, CEP: 83860-000; Piên-PR

' EDUARDA MENDES, brasileira, maior; natural de Guritiba-PR, solteira,
nascida em 22/0,9/1998; empresária, inscrita :nb CPF/I\4F sob n°

■  100.928.089^99, portadora da carteira de' Identidade òjvil dob .0°
1 2.5§7:|33-2/SSP-PB, ,e>çpèdid,a érn :2#1 Q/2016, íesidentè^e dómibiíiàda nã.;
Avenida Paraná, 312, Trigoíandia, CEP: 83860-ÓQO, iP^
FABRICIO MURILO MENDESl brâsileifo, emancipado por concessão doS.

.  pãisi natural de':Slo .Bente db. Bul-SÒ^. solteiro, nascido:, ém 15/017200:4,.
estudante, irtscritò'no CPF/MF,Sõb:n° ;122,842.06gí64,;p.o.rtador da carteira.de
identidade civil ápb d" l4:;577;:348-2/SSP-RR,. e;|ípeditía em 20/10/2015,^
residente e domiciiiadb na Avenida Raranai 2.54, Çentro, ÇEPf :83860-000,
Piên-PR; 1

IRACI DOLORES: MENDES, brasileira, maior, náturâl de São Bento do
Sui-SC,. casada sob o règirne de comunhão universal de bens, nascida em
03/11/1950, empresária, inscrita no CPF/MF sob n° 046.364;479-48^
portadora da carteira de identidade civi) sob n

»3:21,7;2.94-6/SSP^PR, Tesidente e domiciliada, :na Avenida Parana,
254, Centro, CEP: 83860-OOOi Piêrt-PR,
:ÚhiGós SGcibs;.eomponentes da -sociedade, empresárialimita.de^gijesgira. nesta-
praça; sob o norilé d© PÂNIFIGAÚQRÁi E PIZZAPIA MÉNPES LTDA, cora

'  sede; na Avenida: Parana, 254, isentro, .CEP: 83,860-0.0.0, Pièn-PR, e. insQritá
no GNPJ/MF sob: n® 02.527.250/0.00l-OÓ, registrada' na . Junta: Çoraerciaido:
Paraná :Sob n° ̂ 2;03fDQ27-1,; epr 07/0^1998; respivem altetár p: contrato
.socíaimediante..as:CondiçQes;;estabelecÍd,ás,nas,c!áu.suiás>s,egU!ntes:,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DÇ OBJETO SOCIAL: A sboiedáde qpe tem
por QbjetO;.soGÍaÍ á expipração do ramo dê: Çornerció Varejista de Prodütds Alimentícids -
MereSária; Restaurante e Pizzaria; Lanchonete, GasaS; de Cbá,,. de Sucp; .Pádáfia .e,
Confeitaria, passã -á partir desta: datâ. a ter ó sêgüinté objeto: .GOMÉRCiOuVÃRE
DÉ PRODUTOS ÁLIMENTÍOiQS: - MERGEÃRÍA; RESTAU^NTÈ; E PIZZARIA;
LANCHONETE, CASAS DÉ CHÁ, DÈ SUÇO; PADARIA E ÇONFE|TAíUA;"
FADRIÇAÇÃO DE PRODUTOS DIE PADARlA E; CONFEITARIA COM ipROpUÇAO
PRÓPRIA. L
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QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PANIFICADORA E PISARIA MENDES LTDA Q 1 9

CNPJ/MF: n® Q2.527.250/0001-00
NIRE: 412.03900:27-1

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da
modifieação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte
redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA
CNPJ/MF: 02.527.250/0001-00

NIRE: 412.0390027-1

Os abaixo identificados e.qualificados;

JOAÓ OSMAR MENDES, brasileiro, maior, natural de São Bentb do Sul-SC,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em
15/01/1972, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 857:823.869-91, portador
da carteira de identidade civil sob n° 3.270,822/SSP-SC. residente e
domiciliado na Avenida Paraná, 312, Trigolàndia, CEP: 83860-000, Piên-PR.

EDUARDA MENDES, brasileira, maior, natural de Curitiba-PR, solteira,
nascida em 22/09/1998, empresária^ inscrita no CPF/MF sob rf
100.928.089-99, portadora da carteira de identidade civil sob n°
12.557.636-2/SSP-PR, expedida em 24/10/2016, residente e domiciliada na
Avenida Paraná, 312, Trigolàndia, CEP: 83860-000, Piên-PR;

FABRICIO MURILO MENDES, brasileiro, emancipado por concessão dos
pais, natural de São Bento do Sul-SC, solteiro, nascido em 15/01/2004,
estudante, inscrito no CPF/IVIF sob n° 122.842.0'69-64. portador da carteira de
identidade civil sob n° 14.577.348-2/SSP-PR, expedida em 20/10/2015,
residente e. domiciliado na Avenida. Paraha, 254, Centro, CEP: 83860-000,
Piên-PR;

IRAGI DQLpRES MENDES, brasileira, maior, natural de São Bento do
Sul-SC, casada sob o regime de comunhão universal dè bens, nascida em
03/11/1950, empresária, inscrita no CPF/MF sob n°- 046.364.479-48,
portadora da carteira de identidade civil sob ri°
3.217.294-6/SSP-PR, residente e domiciliada ná Avenida Parana,
254,. Cèntro,-CEP: 83860-000, Piên-PR.

Únicos sócios eomponèníes da sociedade empresária, limitada, que.gira nesta
praça sob o nome de PANIFICApÒRA E ■PI2IZARIÃ MENDES, LTDA, com
sede na Avenida Parana, 254, Centro, CÉP: 83860-0Ó0, Pien-PR, e inscrita
no CNPJ/MF sob n° 02.527.250/0001-00, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° .412.0390027-1 em 07/05/1998; resolvem atualizar o contrato
social mediante as condições estabelecidas; nas cláusulas segu|^^es:

\9^
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QUARTA ALTERAÇÃO DE CQNTRÃTO DA SOCIEDADE
panificadora E PIZZARIA MENDES LTDÁ

CNPJ/MF: 02.527.25P/ÒÒ01-00
NIRE: 412.Ò390027-1

CLÁUSULA PRIMEÍRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A sociedade
gira sõíd d' nome fempresaTial de PáNIFICÁDÔRA E PIZZARIA IVlENDES LTDA e tem'
sede e domleílio náÁvéni^a 254, Centro, ©EP::8386Or0QO, Pien-PRí

CLÁUSULA SEOUNDA FILIAIS #; OUTRÁS DEPENDENÇIAS> A sóGÍe&^
a qualquêr ternpdj abrir ou feehãr filial dú outra .dependência, no país oü no èktè.rior,
mediante alteração-contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍGIO DAS ATIVIDADES E PRÂZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE - A sóciedade iriiciou suas atividades em 01/05/1998 e seu prazo de
duração é por tempo^ indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA, - OBJETO SOGÍAL - Á. gociedadè tem por objeto social a
exploração do ramo de: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios - Mercearia,
Restaurante è Pizzariã; Lanchonete, Casas de Chá, de Suco; Padaria e Confeitaria:
Fabricação de Produtos de Padariã é.Cdnfèitarlá:Com Produção Própria

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL .SOGIAL -;;Q Câpitai social e dè R$.50.000,00 (cinqüenta
mil:reaist,: divididos em õO.OOá (cinqüenta míj)r-^uQtas:de, capitaLno valor nomjnal dè^l^
1,00 tum: real) cadaiuma, subSÇrita e já íntegralizãcjaá,tem moeda corrente-do-País: ;pelQs.
sócios, e distribüídaada-seguinte forma;

NôrneL ' V- ; í-.
JOA© OSMAR MENDES. 51,00 '25.500. , 25.5,00.00

ÊDUARDA MENDES 25;00 12;5Q0 1:2;500i00
FABRIGIO MURILO MENDES 23.001 11.5001 11.500;-:00

IRACi-DaLQRES MENDES 1,00 . 500 SOOvOO
TOTAL 10d,Ool 50.0001 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSADIt-lDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor-de suas quotas, mas todos resppndern. solidadãmènte peiâ
íntegraljzação. dp ,capital SQciai, cóhfo.rmé dispõe ó art. 1.052 da Lei.10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTÍMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - Aç puotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas,õu transferidas a terceiros sem o.çónsentirnento
dos outros sócios, a quem fica .assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito
de preferência para ,a sua aquisição se postas a Venda, forrhálizándó,, sé^.fealizadâ a
cessão delas, á alteração cohtrãtuál. pertinente.

Parágrafo ÚnlÇo; O. sócio quê pretenda cedér ou transferir-todas ou parte de suas
quotas deverá notificar por escrito aos outros, sócios, disCriminarido a, quantidade de
quotas-pQs.tas.á: venda, o preçò, fofmae prazo de pagamento, para queestes exerçam
ou renunciem ao direito de.preferêneiã, o que dèvérão fazer dêntro de 30,(trinta) dias,

xS
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QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PANIFICADORA E PIZ2ARIA MENDES LTDA

CNPJ/MF: n° 02.527.250/0001-00 Q O 1
NIRE: 412.0390027-1

contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo
sem que seja exercido o ̂direito de preferência, as quotas poderão ser livremente
transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL ~ A administração da sociedade cabe a JOÃO OSMAR MENDES,
EDUARDA MENDES E FABRICIO MURILO MENDES, a quem compete praticar todos os
atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la
atiya e passivamente, judicial e extrajudieialmente, perante órgãos públicos, instituições
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos
os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses ,e direitos da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.® - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social
OU'assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou; alienar bens imóveis, da jSóeiedade,.sem autorização do outro sócio.

§2.® - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o insfrumenío de
mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Os Administradores
declaram, sob as penas da lei, que nãp estão impedidos de exercem a administração da
sociedade, por lei- especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;, ou por crime falimentar, de prevaricação; peita ou suborno, concussâo; peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE - Os sócios poderão, de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÒCIÒS NOS RESULTADOS - Ao término de
cada fixerçiçio ..social, ern 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração; procedendo á, elaboração do inventário, do balanço
patrirnõnial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
élaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de
capital, que possuem na sociedade.
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022
QUARTA ALTERAÇÃO DÊ pONTRAtO DA SOGIEDADÉ

PANIFICADORA EPIZZARÍA MENDES LTDA
CNPJ/MF: n° 02^27.250/0001-00

NÍRE: 412.0390027-1

Parágrafo Único: A soGledáde poderá i^aníar balanços ou pátrinndrijáis
eni iperíòdòs inferiores há; ürn ano, e- á iucró apurado inessas dernpnsífaçpes
InterrhedláriaSj goderá:ser di#ÍbuÍdo:ménSalíTíelt|tâc^ de;An^pipàção
de Lucrós, propôrGlònaimeníe ás■ quotas de; capital de cada um: Nesse caso; sprá
observada a rèposiçãò., dõs luçros' quàndo à" distribuiçâõ afetar, o .eapital social,
Gonforme-.éstabeiéÈe o art. 1.05â da Lei n.® 10.4,06/2002,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -4ÜLGÁMÊNTÓ.^AS CQNl^S - Npá quâti^jtí^s
seguintes ao término do é^íéroíoio soèiâii os sócios deliberarão sobre.; ás eontâs .0
designarão adrninistradores quandotor o easo.

Parágràfo Üfiíco: Até 30 (trinta) dias ántés da data marcada pafâ â feuníão, o balariçõ
pátrimdnial e>0 dé.resultado, econ.ômiGô devem sér pòstOSí por escrito, ® dOrn ,a prova
do, respectivo,reGebirnento,..á disposição dos sQçiòs^úe .nãó óxèrçamiá adrninistração;

CLÁUSULA DÉCIMA TEReEIRÂ - FAt-EGIMENTC) OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO -
Falecendo ou interditado, qualquer oócío, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexisti.ndo interesse destes ou
dos sócios remânescentes, o Valòr de seus haveres será apurado é jiquidádb, com base,
na situação, patrimonial da sbciedade, á: data da;,resolução, verificádá; ,ém balanço
esp.eçiaimente lèvantado'.

Parágrafo- Único: O mesmo procedirnénto será adotado érn outros casos,em que a.
sociedade se resolva em relação, a séu, sócio.,

CLÁUSULA DÉCIMA quarta-. DÓ E^QUADF^MENtO Os sócios;d^àrâm gue a
atividade se enquadra em Empresa de- Pequeno Porte - "rios téripos , da . Lei
Oomplementâr n'''l23i de 14;de dezembro d^ 2006,é que, não se enquadra em qualquer
das Kipótesesude exelusâo rèlaeibiiadas-no. ê 4,°.d0 á 3° da mençionada lei.

CLÁUSULA DÉÇIMA quinta - Fiçâ ereitO o foro da comarca de Rio, Neg|Ó-PR pa^
exercício e o cumprimento dos direitos, é obrigações ^resultantes; deste
expressa renúncia a qualquer outro, pOr mais especial ou privilegiado que seja, ou venha
ser.



Página 6 de 7

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
PANIFICADORA E PIZZARIÂ MENDES LTDA

GNPJ/MF: n" 02.527.250Í0001-00
NIRE: 412.0390027-1 023

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigándo-se fielmente por si, seus tierdeiros e sucessores iegais a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Piên-PR, 17 de agosto de 2021

oao Osniar Mendes Eduarda Mendes

Fabrició Mürllõ Mendes Iraci Dolores Mendes
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ORLANDO LIEBL, com inscrição ativa no ORO/PR, sob o n° 017896, expedida em 11/01/1995, inscrito no GPF

n° 05675668920, DECLARO, sob as penas da Lei Penai, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSÍNANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

05875668920 017896 ORLANDO LIEBL

JUCEPAR
nexL SC»

A validade deste documento,

CERTIFICO O REGISTRO EM-16/09/2021 09:43 SOB N® 20215510348.

PROTOCOLO: 215510348 DE 15/09/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106845240. CNPJ DA SEDE: 02527250000100.
NIRE: 41203900271. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2021.
PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

WWW.eropresafacil.pr.gov.br

se impresso, fica sujeito à comprovação vde sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus•respectivos códigos de verificação.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.527.250/0001-00
Razão SociahPANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA
Endereço: AV parana 254 / centro / pien / pr / 8386o-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 Serviço - 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.

Válidade:19/ll/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111903580346047782

Informação obtida em 02/12/2021 13:57:09

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA
CNPJ: 02.527.250/0001-00

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

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 administração 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 n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014
Emitida às 14:25:51 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>
Válida até 30/05/2022.
Código de controle da certidão: E7E2.8E35.422D.0E59
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.527.250/0001-00

Certidão n°: 55647704/2021

Expedição: 02/12/2021, às 13:59:45

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
,  inscrito (a) no CNPJ sob o n° 02.527.250/0001-00, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. .642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterio.res à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à' verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidãd emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho .quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente' aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalhp ou Comissão de Conciliação Prévia.

DínUdas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estaduai

N°025591658-01

028

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.527.250/0001-00
Nome: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LIDA

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

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

Válida até 01/04/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aov.br

i
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Emitido via Internet Púbiica (02/12/2021 13:59:47)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA
CNPJ: 02.527.250/0001-00

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
não constafn pendências em seu nome, reiativas a créditos tributários administrados peia Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

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 administração 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 n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:51 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: E7E2.8E35.422D.0E59
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado doParana

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.2209/2021

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ
26/12/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Piên, 26 de Novembro de 2021

NEGATIVA N": 2209/2021 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMJ42QE52X4XHXRQ3

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF PROTOCOLO DATA DE EMISSÃO

326 02.527.250/0001-00 26/11/2021

ENDEREÇO

AVENIDA PARANA, 254 - CENTRO - CENTRO CEP: 83860000 Piên - PR

f

CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
armazéns. Padaria e confeitaria com predominância de revenda. Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos
e similares. Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

Emitido por: « Equiplano Público Web »
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MUNICÍPIO DE PIÊN
Prefemjrade ESTADO DO PARANÁ

PIEN DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO N03156 /2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite (  ) Concorrência

(  ) Pregão Presenciai (  ) Concurso

() Pregão Eletrônico O Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (X) Inexiglbilidade de Licitação

1) OBJETIVO Inexiglbilidade de licitação para locação de espaço para realização de
capacitação do Programa Família Acolhedora para 30 participantes, conforme
solicitação da Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 1.150,00 ( Mil cento e cinqüenta reais ).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Piscai.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021

Funcional

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025/3390.391.000

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(4 Há disponibiiidade
(  ) Não há disponibiiidade
(  ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saido Orçamentário deverá ser consuitado no momento
da emissão do contrato/Empenho

José Luiz d^É^<ros
Contador CRC/WHÍ49922/0-8

Matei^la 35076-1
6) RECURSOS FINANCEIROS
(  ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a
disponibilidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legai foi feita pelo órgão soiicitante, de
acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

02/12/2021

Claudérair iosé de Andrade
Secretário Municipal dÃAíMnistração e Finanças

Decretcra2/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ 0 32
Departamento de Licitações e Compras

Protocolo Ns 3156/2021 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto: Locação de espaço para realização de capacitação do Programa Família
Acolhedora para 30 participantes, conforme solicitação da Secretaria de Assistência
Social e Defesa Civil.

Ao Jurídico

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para ariálise quanto à
adequação da contratação direta ao caso em apreço.

AguardO'Vossa anáiise e parecer.

02/12/2021

Jacqueline de Oliveira Vieira

LICITAÇÕES E COMPRAS
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Protocolo Equiplano: 3156/2021
Assunto: "'Locação de espaço para realização de capacitação do Programa Família
Acolhedora"

Requerente: Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil.

Parecer Jurídico

I. Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de
processo de inexigibilidade de licitação para realização de "Locação de espaço para
realização de capacitação do Programa Família Acolhedora (...) ". Justifica a secretária Kátia
Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, que:

"O Programa Família Acolhedora está em atividade no município desde 2009, o
qual é regulamentado pela Lei n° 1025/2009. Como proposta do programa, as
famílias que são inscritas no mesmo para fazer acolhimento, precisam passar por
capacitações periódicas durante todo o ano. Para isto, procurando promover a
interação, integração e compartilhamento de informações e experiência entre
gestão, equipe técnica e famílias acolhedoras que compõem o programa Família
acolhedora, será realizada esta última capacitação deste ano em um ambiente fora
do espaço da Secretaria. Diante disto, solicitamos a locação do espaço da empresa
Padaria e Pizzaria Mendes. Esta empresa apresentou o valor de locação mais baixo
do mercado e também é o espaço que encontra-se mais próximo do centro da
cidade, o que facilita o deslocamento de todas as famílias que moram em diferentes
bairros do município. Outro aspecto que a torna a mais apropriada é o espaço
físico. Como estamos em período de pandemia e necessita-se do distanciamento,
este local é bem amplo para acomodar as 30 pessoas que participarão do encontro
e também dispõem de cadeiras e mesas para acomodação. Em se tratando de uma
capacitação, também oferece um bom sistema de áudio para trabalhar com as
famílias. Nesta oportunidade também será oferecido um lanche para os
participantes, o qual já encontra-se incluso no valor da locação. Portanto, este
estabelecimento possui características que o tornam mais adequado para o
atendimento da demanda proposta pela secretaria para realização da capacitação,
a qual será realizada no dia 10/12/2021."

O processo veio acompanhado do requerimento da secretária municipal e termo de
referência, proposta de valores, consultas nas certidões, a fim de verificar a regularidade fiscal
e trabalhista, informações orçamentárias e encaminhamento pela assessoria de licitações e
contratos.

II. Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já
enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados os
casos especificados na legislação ".

De acordo com Lei n° 14.133/21, a licitação é dispensada (ou dispensável) nas
hipóteses descritas no art. 75 e, quanto a inexigibilidade, constante no art. 74 do referido
diploma legal, dispõe que "é inexigível a licitação quando inviável a competição".
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Cabe esclarecer que a licitação é inexigível quando ocorre, no caso concreto,

circunstâncias especiais, de fato ou de direito, previstas em lei, as quais se revelam
inviabilizadoras de competição, afastam peremptoriamente a licitação, consubstanciando
numa presunção relativa de que a licitação não pode ser realizada em razão do objeto ou em
razão da pessoa ou em razão de situações excepcionais.

Quanto ao tema, a legislação preceitua no art. 74, V, da Lei 14.133/21, que:

Ari. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos
casos de:

(...)
V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de
localização tornem necessária sua escolha.

Na mesma toada, importante consignar o entendimento do doutrinador Marçal
Justen Filho, na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed.
Dialética, pg. 262:

"A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse público ser
satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado. As características do
imóvel (tais como localização, dimensão, edificação, destinação etc.) são
relevantes, de modo que a Administração não tem outra escolha. Quando a
Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização
determinada, não se torna possível a competição entre particulares. Ou a
administração localiza o imóvel que se presta a atender seus interesses ou não o
encontra. Na primeira hipótese, cabe-lhe adquirir (ou locar) o imóvel localizado, na
segunda, é impossível a locação ou aquisição. A aquisição ou locação de imóvel
destinado a utilização específica ou em localização determinada acarreta a
inviabilidade de competição ".

Outrossim, a secretaria requerente atestou a singularidade do imóvel escolhido,
como também evidenciou as características e a infraestrutura adequada e preparada para
receber o número de pessoas com o atendimento das normas sanitárias impostas pela
pandemia de covid-19.

Posto isto, registra-se que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativo, Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, em seu art. 72 elenca os documentos necessários para a
contratação direta através de inexigibilidade:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art.
23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com
o compromisso a ser assumido;
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V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
Vil - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente
do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sitio
eletrônico oficial.

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos, justificativa da necessidade de contratação e singularidade
do imóvel.

De igual forma, a análise do preço da contratação foi realizada pela Secretaria
requerente, quanto aos parâmetros do valor de mercado, objetivando atender aos princípios da
legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação, com vistas a
cumprir o disposto no art. 5, da Lei n° 14.133/21.

Por fim, importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê
que se o gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público ''responderão solidariamente
pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis",

Além disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto no
art. 337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por todo o exposto, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos pela
regularidade da "contratação direta" neste caso, por inexigibilidade de licitação, para
atender a demanda apresentada pela Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, com
base no permissivo legal expresso no art. 74, V da Lei n° 14.133/21.

Cumpre esclarecer que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e
conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a
verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do
procedimento, pelo que o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos
formais do caso em comento.

III. Recomendação



036Procuradoria

PIEN Jurídica
Assessoria de Licitações e Contratos: para que proceda divulgação em sítio

eletrônico oficial do ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato,
nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

S.M.J. É o parecer.

Piên, 02 de dezembro de 2021.

Calebe França Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 61.756



037

Protocolo n°: 3156/2021 _Requerente: Licítações_

Ref.: Objeto Inexigibilidade de licitação para iocação de espaço para realização de capacitação do
rograma Família Acolhedora para 30 participantes, conforme solicitação da Secretaria de Assistência

oociai e Defesa Civil.

Segue documentação da Inexigibilidade acima citada, para seu conhecimento
e sua

a';<;inatiira

Att. Marcos

u\ José de Andrade

Maicon Grosskopt'



#

n  p
Prefeitura de

PICM MUNICÍPIO DE PIÊN
■  ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N° 3156/2021

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 061/2021

Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 37,inciso XXI, da Lei Federal 14.133/21.

Proarama P®™ realização de capacitação do
Séria^Scoil "ctir" ®®'-'^9ãc da Secretaria de

PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA.
CNPJ:02.527.250/0001 -00
VALOR: R$ 1.150,00 (Mil cento e cinqüenta reais).

Dotação Orçamentária:

Funcional
10.001.08.244.0012.2025/339Q.391 nnn

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.F.

Piên/PR, 06 de Dezembro de 2021.

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal
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Prefeitura de

^PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

r f 5 de Licitação N° 061/2021, que tem como objeto
Shedora a® realização de capacitação do Programa Famíiia
ASte^tónc^ qnriai f Solicitação da Secretaria Municipal de
MCMncc e Defesa Civil, em favor da proponente PANIFICADORA E PIZZARIA

i  ' CNPJ: 02.527.250/0001-00 no valor total de R$ 1.150,00 (Mil cento ec nqueiita reais), com base no Art. 37, inciso XXI da Lei Federal 14.133/21 e suas

nl parecer da Procuradoria Jurídica e tendo em vistaos elementos que instruem o protocolo administrativo n° 3156/2Ó21.

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal
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Prefeitura de

PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 61/2021

PROTOCOLO: 3156/2021
Objeto Inexigibilidade de licitação para locação de espaço para realização de
capacitaçao do Programa Família Acolhedora para 30 participantes, conforme solicitação
da Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES LTDA
CNPJ: 02.527.250/0001-00
VALOR: R$ 1.150,00 (Mil cento e cinqüenta reais).

AUTORIZAÇÃO: 06/12/2021
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1395/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1395/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei
Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1 Conceder ferias, no período de 27 de dezembro à 30 de
dezembro de 2021, à servidora pública Elisabete do Carmo
Ludvinskí Hummelgen, portadora da cédula de identidade civil com
RG. n° 3.830.309/SC, ocupante do cargo público de Auxiliar de
consultório dentário.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

. . in/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:2B29F3EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1396/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1396/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Titulo III, Capitulo III da Lei
Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,

SOLVE:

Art. 1° Conceder férias, no período de 27 de dezembro à 30 de
dezembro de 2021, à servidora pública Scheila Santana, portadora da
cédula de identidade civil com RG. n° 6.437.766/SC, ocupante do
cargo público de Auxiliar de consultório dentário.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3 Ficam revogadas as'disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador: 17633571

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1398/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1398/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Titulo III, Capitulo III da Lei
Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder férias, no período de 27 de dezembro à 30 de
dezembro de 2021, à servidora pública Juraci Gonschorovski
Gaivão, portadora da cédula de identidade civil com RG. n°
3.805.104-0/PR, ocupante do cargo público de Auxiliar de
consultório dentário.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identillcador:7A 102022

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 061/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 61/2021

PROTOCOLO: 3156/2021
Objeto Inexigibilidade de licitação para locação de espaço para
realização de capacitação do Programa Família Acolhedora para 30
participantes, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social
e Defesa Civil.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: PANIFICADORA E PIZZARIA MENDES
LTDA

CNPJ: 02.527.250/0001-00
VALOR: R$ 1.150,00 (Mil cento e cinqüenta reais).

AUTORIZAÇÃO: 06/12/2021

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:B0300FC2

Concedpférias para servidor público.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 166/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N°166 /2021

PROTOCOLO: 3171/2021
Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de bomba para
drenagem da piscina do CAMU, conforme solicitação da Secretaria de
Assistência Social e Defesa Civil.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: SOLAR MENTZ SISTEMA DE
AQUECIMENTO LTDA
CNPJ: 05.118.155/0001-40

VALOR: R$ 1.510,00 (Mil quinhentos e dez reais).

AUTORIZAÇÃO: 06/12 /2021

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:4A2357BC
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Voltar

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora

Ano*

NO ildtação/dispensa/lnexiglbilldade*

Modalidade*

Número edital/processo*

-Informações Gerais-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

61

Processo Inexigibilidade

61/2021

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos Internacionais/multilateraís de crédito-

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data Publicação Termo ratificação

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA
"FAMÍLIA ACOLHEDORA". NlÍMERO DE PARTiaPANTES: 30 PESSOAS

1000108244001220253390391000

1.150,00

07/12/2021

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

Percentual de participação: 1 q^qo

Data Cancelamento

Ediías' S»E3alr

CPF: 966354958 (Logout)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municlpal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx
1/1



município DE PIEN - PR
CNPJ: 76002666000140 lE: 1961

Endereço: PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83660000
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Cidade: Piên 043

NúnBro

8851/2021

Tipo

Ordinário

Enritido em

07/12/2021

Requisição W®

5774

Req. Corrpra N"

57388

Licitação
Tipo

Processo inexigibilidade

Contrato/Aditivo

Seqüência Contraio

Núrwro

61/2021 de 06/12/2021

Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

PANIFICADORA EPIZ2ARIA MENDES LTDA - EPP

Endereço

AVENIDA PARANA, 254 - CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

Classificação da despesa

CEP

83860-000

Matricula CPF/CNPJ

2355-8 02.527.250/0001-00

Bairro

CENTRO

Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

413632-1239 Conta Corrente 001 4753-8 19686-X

10 SECRETARIA DEASSISTÊNCA SOCAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCA SOCAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA SOCAL

3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SaldôantêriÕ^
R$ 243.439,20

Valor empenhado

R$ 1.150,00

3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Bcercíclo

Outras informações —

í >' I.
Saldo £

R$ 242.289,20

I í I k .t '

Histórico

Código . Nome Marca UM Quantidade - Valor Valor total

23525 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃOIBE (ÍAPACITAÇÃO

DO PROGRAMA "FAMLA ACGLHEDORAILÍNÚMERO DE .Tr-r
PARTICIPANTES; 30 PESSOAS * • ■ "i'.';;' . e i';;

.Certidão T .

"CERfÍDÃO DÉBITOS TRABALHIsfÃS^ ^
CERTIDÃO FGTS

CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN ■pn;

íUN 1,0000 1.150,0000 1.150,00

Número ■ ' Vai dade

55647704/2021
• 2021111903580346047782

.E7E2.8E35.422D.0E59

30/05/2022

18/12/2021

30/05/2022

Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DAS .p' . ■■ " ' S-í
Local de entrega: SECRETARA DEAÇÃO SOCAL É DEFESA CIVILi", Í- ;

MAICON GROSSKOPF
PREFEirO

CUUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR


