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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO oE INSCRIÇÃO

í7.992.596/000í-56

'IATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

21t04,/2013

ü

NOME EMPRESARIAL

MARLUCE BEZÉRRA DOS SANTOS LORENCONE

OO ESTAAELEC'MENÍO (NOME OE FANTASIA)

COMERCIAL MADEMAR

E DESC oÁÀTtvtoaoE
47.8í-4-00. Comércio varêjlsta dê aíigos do vêstuário e acossórios

aóDco É úscRçÀo oÀs ATrvrDÂDES EcoNôMrcas sEcuNoÁRlAs
46.,15-l-Ol . Comércio atacadlsla dê instrumontos ê matê,iais para uso médlco, cirú.gico, hospltalar e de laboratórios
46.49-4-99 - Comércio atâcadista de outros êquipamentos g anlgos de uso pêssoal ê doméstlco nào espêclÍicados
anteriormênle
,16.64-8-00. Comérclo atacadlsta de máquinas, aparêlhos ê equipamêntos paEr uso odonto-médlco-hospitalaÍ; paÍtes e
peç46
47.29-6-99 - Comércio varelistâ de pÍodutos allmênticioE em geral ou espêclallzado em prôdutos allmênticios não
espêciÍicado§ antêÍioÍmêntê
,(7.,[2-3.00 - Comércio varêjlsta de matêrlal elótrlco
47.,ú,{-0-01 - ComéÍcio varêliata de leÍragens e rêr.amêntaa
47.,1,H)-03 - ComéÍcio vareJlsla dê matêrlaia hldÉulicos
,47.,l{)-OS . Comércio vareJistâ dê matêrlals dê construção não espêcíicados anlêriomêntê
47.44-0-99 . Comércio varellsta de materlals de construção em geral
47.51-2-lrí - Comércio varellsta êspecialtsado de êquipamêntos e suprimentos do inÍormálica
47.52-1-00 - Comércio varejlsta espêcializado de equipamênlos de leleÍonla s comunicaçáo
,17.53-9{0 - Comércio vareJlsta espêclalizado de etetÍodomósllcos ê equlpâmsntos dê áudio e video
,17.54-7-0í - Comércio varerlsta de móvels
,17.54-7.03 - Comércio vareilsta dê artigos de iluminação
47,55.5.02 - ComêÍcio varerlsta de artigos dê a,maÍnho
47,55-5.03 - Comêrcio varêrlsta de artigos d9 cama, mesa I banho
47.56-3{0 - Comérclo varellsta especlalhado dê instrumentos musicais e acêssóÍios
47,59-8{l - Comércio varellsta de adlgos de tapeça.ia, cortlnas e pêrsianas
47.594-99 - ComéÍcio varelista de outros a.tigos de uso pêssoal e doméstlco não êspêclficados anlerlormente
47.62-8-00 - ComéÍcio varellstâ de discos, COs, OVDS e litas

PORTE

ME

R Supêragui

BAIRRO/DISTRITO

Shangrila

cóorco E o€scRtÇÃo oa NAÍ|JRÊ2A JURíorcA
213-5 - EmpresáÍio (lndivldual)

NÚ!T€RO

121

CEP

83.255.000
MUNICiPIO

PONTAL DO PARANA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

vêndasmaaluce@hotmail.com

COMPLEMENÍO

ÍELEFONE
(41) 9922-8623

PR

ENTE FEOERAÍIVO RESPONSÁVEI" {EFR)

stÍuAÇÃo caDAsTR r
ÂTIVA

oaTA o srTUAÇÀo CÀo^5TR/.!
21t0(,12013

MOTIIO DE SITUAçÁO CAOASTRAL

SITUAÇÁO ESPÉCIAL o^ÍA DA §ITUAÇÃO ESPECIAT

Aprovado pêla lnstruçáo Nôrmativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20í8

Emitido no dia 2810312021às 18:48:00 (data e hoÍa dê Brasília). Página: 112

1t2

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO D€ TNSCRTÇÃO

17.992.596/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÀTA DE ABERÍURA

21,/04/2013

NOME EIIPRESARIÂL

MARLUCE BÉZERRÁ OOS SANTOS LORENCONE

CôOIGO E DESCRIÇÃO OASAÍIllOADES ECONÓUICAS SECUNOÁRIAS
,17.63-6-01 - Comérclo varsjlsta de bÍinquedos ê aíigos rec,êativos
47.63-6-02 . CoÍhérclo vaÍellsla dg artlgos espoÍtivo€
i17.634-03 . Comércio vârêliala de bicicletas e trlciclos; pêças e acessórios
,17.534-0,1 - Comércio va,ojista dê artigos dê côça, pêsca e camping
47.72-fl)0 - Comárclo varsjlsta de cosmétlcos, produtos de pgíumâria ê dê hlglêno pêasoal
47.7,1-l-00 - Comércio varejlsta de artigos de óptica
,17.82-2-01 - Comércio vareiista de calçâdos
,17.82-2{)2 - Comárcio varorlsta dê artigos dê viagêm
,|7.89-0{í - Comérclo vareilsta de suvênlrêâ, bliulâÍlas e anssanalos
,U.89-0.05 - Comércio varsilsta dê produtos saneantês domlssanitários
47,89.0-07 - Comércio varêllsta de equipamentos para escdlórlo
47.80-0-99 - Comé,cio varêllEta dê outros produtos não êspoclícados anlerionnonte

cootco E DEscRrÇÀo oa NÁTUREZa JURrDrca

2í3.5. Emprêsá.io (lndividual)

LOGRADOUÊO

R Supêíagui

CEP

83.255-l)00
&AIRRODiSÍRIÍO
ShangÍila

ENOEREÇO ELETRÔNICO

vsndasmarluce@hotmall.com

COMPL€MEN-TONÚMERO

1U

MUNICíPlo
PO'{TAL OO PARANA PR

TÉLEFONE

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSÀ!€L (E FR)

SIÍUAÇÁO CAOASTRÀL

ANVA
OATA OA SIIUAçÁO CÁOASIRÂT

2,,J01n013

MOTTVO DE SrTUAÇÁO CÀO^SÍAÁr-

SITUAÇÃO ESPECIÁL OAÍA DÂ SIÍUAçÁO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativâ RFB n' 1.8ô3, de 27 dê dezembro de 2018.

Emitido no dia 2810312021às '18:48:00 (dâta e hora de Brasília). Pâgin.a: 212

(il1) 9922-8623
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MINISTERIO OA FAZENDA
SecÍetaÍia da Rêcêita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE
CNPJ: 17.992.596/0001 -56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas dê
responsabilidadê do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendênciâs em sêu nome, Íelativas a cíéditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Aliva da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o êstabêlecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do paÍàgafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta cêrtidâo êstá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão em mentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de U1012014
Emitida às ta 13103/2021 <hora e data de Brasíliâ>
Válida ate
Código rtidáo: 7EgF.5062.D3Dr.A9F2
Qualquer a invalidaÍá este documenlo

1r,l t 0

g

912021.
ntrole da
ra ou

111



1411
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 023534840-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: í 7.992.596/0001-56
Nome: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE - ME

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 nomê 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 obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida ornecimênto Gratuito

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

2310612021 -

E nitu .à knatud Pl,ô,id (Z*2/2O21 O9:$rt3)
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MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos No 3119 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

CODIGO VALIDAÇÃO: 89sA1 coEAscFEAOgBF2TsAsE4í c31 sAF

Finalidade LICITAçÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas
pelos orgãoes competentes desta prefeitura, NÃO CONSTA DÉBIOS referente a Tributos
Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa ate a presente data, para o contribuinte acima descrito.

Em Íirmeza do que eu, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando
rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim confeÍida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Secretaria da Receita Municipal a cobrar quaisquer dívidas ou
responsabilidades constatadas postêriormente, do contribuinte acima, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta, de acordo com a Lei no 080/'1997.

A presente CERTIDÃO e válida por 150 (cento e cinquenta) dias.

Pontal do Paraná, 14 de abril de 2021.

g

MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE

í 7.992.596/0001-56



14t0412021 Consulta Regularidade do Empregador t4t3

Voltar lmprimir

CÁ,'XA
a,trÁ 

=:r:,Nartll 
cÂ FÊtlE RÀ L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CR"F

Inscrição: 17.992.596/000l-56
Razão Social}4ARLUCE B Dos s LoRENcoNE f4E

Endereço: RUA SUPERAGUI 424 / SHANGRILA / PONTAL DO PARANA / PR / 83255-
000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
buições e/ou encargos devidos,quaisquer débitos refêrentês a

decorrentes das obrigaçõe s

validadetl6lO4l202

Certificação Número: 2t797 567 3834

Informação obtida em [4/04/2OZL 11:25:10

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

5/051202t

o

a

https://consulta-cúc!ixa.gov.br/consúltacrí/pages/impressao.jsf 1t1
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PODER JTIDICIÁRIO
.TUSTIÇA DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÂBÀLHISTÀS

Nome: MARLUCE BEZERRA DOS SÂNTOS LORENCONE (MATRIZ E FILIAIS)
cNP,f : 17 .992.596 / O0Ot-s6
certidão n
Expedição :

Val idade :

de sua exp

' : 58?

3

02

/ 2o2t , a
s/2o2L -

1çao.

1

s L9:29:39
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que tiÍÀRrJIrcB BBZERRÀ Dos sÀ.lrros r.oRBNcot{B (tíÀTRrz E Frr,rÀrs)
, inscrito (a) no CNPJ sob o n' 17.992.596/000L-s6, NÃO COIISTÀ do
Banco Nacional de Devêdores Trabalhistas.
Cêrtidão êmitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela lrei n" 'L2.440, de 7 de julho de 20fL, e
na Reso1uÇão Administ.rativa n" 1-470/2O]-! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certsidão são de rêsponsabi L idade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados até 2 (dois) dias
anEeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condíciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet (http: / /www. tsE. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

TNFORT4AçÃO TUPORTÀIIrE
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 obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimêntos previdenciários, a honorários, a custas, a
emoLumentos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvrdas ê sugeslõês: cndlrqtst . jus. br
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Govemo do Esiado do Paraná
SecretaÍiâ da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercialdo Estado do Paraná

Enyen»>íocít §

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Rêgistro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerlificamos qrrê ô inÍonnaçôGs âba&o coítsâm dos ôcumênlos âíq,ivâdos
nesta Junls CohêÍcial ê sáo

)rEiCbvAÂE SÍ^o€rÃfi@s bvEsÍuáÂOE raEgsóG;cdaiúvrní:rsÍ^ OE 5cr:t^§a lÍücEl()s,ÊêÇ s €ÀcErstu:coaicbvÀâÊrsÍ^É anúrÍ(Ei nn^l§ ocaÉicÍ)v xÉEIArE

ÉSPECT UZ,OO O€ P€ç^S E 
'al§SóRrOS 

P^Â^TPTFELTO§ EL-ETfiOE!EÍR0{€OS PAÂ^ Lr§ô DOrr€SÍrCO,r rFo.?u^Tlc E CourNrr{.Àq CO.IEÂC|O vaÂÉJ§r^ DÉ anÍlGOS 
'M

riltmilililrr
cú úa. r,íraÔ &bBi:ú m 0zo.2o2r, & r j:.sr5 tt .r'ó &ãi.).

s. ,@rú, eqra.r s r,r'd.n-. m hür.tuár.-.r*(,.o4.!., m ô.ód§occJ63c!

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SecÍêtáíio Gêral

PRC2106234115

Noft Emprend: |,ÂRLUCE BEZERR OOS §ArtÍOS LORENCOT{É. rlÉ

Narl,lÚ JurÍdlc.: EhpGíir'o (lndxdlal)

Prorôslo: PRC21062341 15

Â,{Írtrlrfu cô A6 a. rtdero

Ra 5o.0m.c. (d,a!ú mr rá§) I \

@,@t -[rERÁc o o€ (»DG Grcgm NOr.€ EIPRES E^rl t
xd óo Ehr...LH.: I nl.Ucl iE lii^ Ddl 8ârÍÍOa Loilxcnl'E

1deí

R€§r9.rEi,t .r..srí'gd.rdúr.bPrdÉ/PÂ-cEP&55{o
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r ! n , I | .I r | :Í, ir,lí,:l-1.)it,.l;! ll.rrr.rrl r|rrrl.rsrtr:rrhrtar,hrtur;ril.r.rltr
Conrercial

\{aclcrrrirr

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

A empresa Marluce Bezerra dos Santos [orençone ME, com sede à Rua Superagui, 424, Balneário Shangri-lá,

na cidade de Pontal do Paranrá/PR, inscrita no CNPJ sob n' 17.992.59610001 -56, por intermédio de sua

representante legal Sra. Marluce Bezerra dos Santos lorençone, proprietária, portadora da Carteira de Identidade

RG n" 13.607.989-l e do CPF n' 07'1.232.338-09, em cumprimento ao solicitado em Edital, DECLARA, sob as

penas da lei, que:

. Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar
com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o
-ncerramento da licitação;

. Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre, e menores de l6 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizi,

a partir de l4 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7" da Constituição Federal e inciso V, artigo
27, dal-ei n.866611993, com redação determinada pela Lei n. 9.85411999;

. Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de

gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art.9' da lri n. 8666193);

. Declara sob as penas da [ri, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME),
conforme art. 30 dâ lri Complementar no 12312006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4'
do referido artigo;

. Declara que conhecemos e concordamos com todos os termos do pregão em epigrafe e cumpre plenamente
todos os requisitos de habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei n' 10.520/02;

Declara nos termos do inciso V do artigo 27 da l*i Federal no 8.666, de 2l dejunho de 1993 e alterações, que
Wempresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do

disposto no inciso XXXIII do artigo 7'da Constituição Federal;

. Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados e que tem ciência que "a
falsidade de declaração prestada objetivando beneficios na presente licitação caracterizara o crime de que trata o
Art.299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas na Lri n" 8.666193.

Pontal do Paranâ,29 de março de 2021 .

MA RLUC E B EZ E RRA H'l# Sltrf;?s#l,s§:*'
DN: c=BR, o=lCP-8ràsil, ou=AC Cêft Irign

DOS SANTOS Murtipra, ou=r 54@78rooo!78,
ou=Video(oníeren<ià, ou=Artinàluí.

LORENCON E ripo Âr. (n=MARlLrcE sEz€RaÂ Dos
5ANTOs LORENCONE

Marluce Bezerra dos Santos Lorençone
Sócio Administrador

RG: 13.607.989-l
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DÔ PARANA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 13/2021

Aos 22 dias do mês de Abril de 2021,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" l3l202l registrado em 0510412021, qte
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 646 ao n" 1417, que corresponde a este termo.

lEhinc [os
Responsável pelo Setor de Lic

Rua Wdfrcdo Binencout de Moraes n" 222, Centlo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.25G000 Nova Santa Bárbarq Paraaá

- E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wvv,,.nsb.pÍ.gov.br


