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Requerente:
A
Telefone de contato:
Categoria:

002/2022

Recebido

_ FEIRA LIVRE DO
PROD UTOR

An",qN€ [)

ï(f

ft4ai1w
A
Guaratuba.3q__ de

RRD S

se.tel".ar2<r de 2022

Rua Antonio Rocha, S/N - Centro
Guaratuba - Paraná i CEp 83,28O-OCO
Fone 41.9472 BT31

GUARATUBÂ
P tì

ËlÌf:

tïu tìA MUNIcì PAÌ-

of .195t2022 SEMPA
Guaratuba, 30 de setembro de 2022

Ao Departamento de licitação,

Ïendo em vista o recebimento do envelope de interessado no Chamamento público OO2]ZO22,
trenho pelo prsssnle encaminhar a Ata 00912022e anexo, da Comissão
de Chamamento desta Secretaria
com informações do processo para segmento dos trâmites de publicação e confecção do termo de

autorização, conforme segue:
ENVELOPE
38

PROTOCOLO

24838t2022

REQUERENTE

CATEGORIA

STATUS

REFERÊNCIA

VANDERLEA LEÃO
FERREIRA

MASSAS
ALIMENTÍCIAS
CHURROS

HABILITADA

REQUISITOS
CUMPRIDOS

Sendo o que se apresenta para o momento agradeço a atençâo dispensada ficando no aguardo
das providências cabÍveis.

Atenciosamente-

Cidalgo
Secretário Munici

Filho
e da Agricultura

Guaratuba

-

Paraná I CEp g3.2g0-000

Rua Antonio Rocha, S/N - Centro

Fone41.34TZg7S1

comissão de chamamento Público da secretária Municipal
da pesca e da
Agricultura.
PORTARTA 13.446t2022

FDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

NO OO2I2O22

ATA 009/2022
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2022, nas
dependências da sala de
t'euniões da Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura,
situada na Rua Antonio
Flocha' s/n - Centro - Espaço Litoral em GuaratuLa-paraná,
reuniu-se a comissão
nomeada pela portaria municipal 13,446t2022, para abertura
do envelope da inscrição
.apresentada ante a publicação do aviso do chamamento 00212022,
na data de 22 de
setembro' Para o chamamento 002t2022 comercialização
de proautos na Feira
!*ivre do Produtor foi apresentada
inscrição, sendo:Ênvelope 3g Vanderlea
-uma
Leão Ferreira - Categoria Massas Alimentíci",
_ Churros-.or-:rilËípio
* Haniilàaa; A- inscrita no
envelope 38 está apta a firmar o termo de autoriz"çao
pois estão
atendidos os requisitos do item 3.5, subitem 3.5.1 do eoitat
de chamamento 00212022,
çonforme documentação protocolada. Segue auaixo a tabela
com o detalhamento da
habilitação da requerente, conforme previsão do aviso publicado.
presente
O
resultado será
publicado no site ofícial da Prefeitura de Guaraïuba para.
amplo conhecimento de
interessados' Nada mais havendo a ser deliberado a comissão
encerrou os trabalhos
que constam na presente Ata de reunião, que depois
de lida
foi
por todos os membros da Comissão.
" "prou"da, assinada
PROTOCOLO

-)ú

24838t2022

REeuenerure-.--_
VANDERLEA LEAO
FERREIRA

STATUS

REFERENCIA

HABILITADA

REQUISITOS
CUMPRIDOS

MASSAS

ALIMENTÍCIAS
CHURROS

Ariane Nascimento Custódio dos Santos

-

Maria de

Eloy

f

da Silva

à

Guaratuba

- Paraná I CEP 83.280-000

Rua Antonio Rocha, S/N . Centro
Fone 41 .34728731

Comissão de Chamamento Público da Secretária Municipal da Pesca e da
Agr:cultura.
PORTARTA 13.44612022
FEIRA LIVRE DO PRODUTOR
CHECKLIST DA DOCUMEN-TAÇÃO
Requerente

t/nnoxo."

k Ao íqBç,*n

Envelo

o., t)E

Data da entrega do envelo pe:

- opção 0í
Categoria - opção 02:
Gategoria - opção 03:
Gategoria

,l

Ficha de inscrição devidamente preenchida;
nário do anexo lll devidamènte pree,rchido;
pia
do RG e CPF;
t
(
rlicião da Receita Federal do Brasil
rlidão da Receita Estadual do PR
Certidão de tributos municipais do dcmicílío
Foto 3x4;
Cópia do comprovante de residência atualizado;
Copia da DAP - Declaração de Agricultor (caso se apl ique);
(p)Copia da certidão de produção orgânca emitida pelos órgãos competentes (caso se
I

apJique);

çV;Licença I alvará sanitário, ou protocolo de requerime nto junto à VISA, (para
manipulação de alimentos processados);
(N)Comprovação de inscrição no Serviço de inspeção municipal, estadual ou federal
(para produtos de origem animal);

GuaratubaÕ
APro

><[

tNAPro

(

de

SÊT€rnB€O de 2022

)

,Êr-rr-n^Q\*r
Ariane

ila-r"i-e.ttffi

.loio dos Santos

Maria de

da Silva

Antão Eloy

Municipio cÍe Guaratuba - FR
Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura

A${EXO il

{F|{:HA DE rNrSCRrçÃO}

Protocolo

nQ

2022.

0 abaixo-assinado, ì/em requerer desta Secretaria, sua irrscrição no processo de chamada pública
para preerrcl'rirnento de vagas na Feira Livre do Produtor dn Município de Guaratuba-PR,
a,ortrserìtândr-; rìs seguintes irrfornrações

e documentos exigidos no ITEM 3.4 do edital

de

clrarriada priblica ns xx/2\22:

/Ántr',an

ftorn

I ç,u)

l.,c a

a

Ëndere

tsairrri:
M

u

,

Pì

I

crp: 639Ec

BP,pç

.Gú íM-ÍQ"SA

rricípio :

Èst*Cü0 Civii

nc:

tQa

CAS{DA

ttç'
'ili;l

.g

Catugoria :

Froçluto

nnAÇ4C

(ur

t RPo

3?o

(Fì

VLíí Ieíí 6

?n}nvA'

r-?8Í2çk&?3 c*r, !LWt&u-ú

ì 9ìl lì \

E-rnai!:

@

Gmnìr- .ca*

fr

AL'r rnt2M

Cì

n<

( s,tQVo S

c

Declaro ainda estar ciente clos requisitos rJa presente chamarJa públir:a

Nestr:s terrn0s, Pede deferirnr?nto

Cì u a

ra t r: ba * n rr,

-l--6-.

de

de 2tÌ2?,.

f

Reqrrerente

lìesponsável peirr tl fetivaç:ão da ilrscriç.ìu

F-

MunicÍpio

r-te

üunr*tuba - PR

Siecretaria Municipal ela Pçsr;a e da Agricultura
ANEXO III

{:nìtrÉfìtos D[: poNTUAçÃo PíìRA PítfiEí\tCHIMENTO DAS VAGAS NA FEIRA UVRE DO
PRC,DI.'TOR
!\Jon're

Var, rçv

Lr

a

LrÀo Í6a P ,; r o

Frotocolo
REFERÊNCIA

CRITFRI{)

PONTUAçÃ0
ATRIBI.,JIDA

Íier

resicJe

nte nr: murticípin de (.ìuarratu[:a-PR;

2

Ser res;ick:nte em rnunicípio da região litorâttca;

L

Possuir r:ertifir;aq.ão r:u habilidade comprovade na ;irea inscrita
(linritado a 03 certifir:atlos)
qu EsnoNrÁnro socroEcoNôM tco

3

X

PONTUAçÃO

.J;i

ati.rou rLnt io-,inr i:criiro tii.rrlar ou auxÍliarr)

( )sttvi

fÌËFHRÊNCI/\

REFERENCIA

2 pontos

1 ponto

li I Í\r'l

NÃO

ffruÂrt

ATRIBUIDA

Pns:;lli orrtr'a frlnte dí-i rflncla cr-rnro empregado

ou outra atividade lucrativa?

fi)srlr

1

1r*Ã0

Qu;rl a renda rriensa:l íamiiiar alualmente?

L

SIM

NÃO

Menor que 3

Maior que 3

salário..; ntínimos

salários mínimos

2 pontos

(.1rr;:rl r-r gnlu

dt

irrstruçâo?

2 pontos

ponto

"{

1 ponto

/\nalfabeto

Ensino médio ou

2 pCIntos

suoerior

')<

l. pdnto
Re

siri': eÍì'ì casü aiugada ou própria,l

0 irrteressado

Alugad;r 2 pontos

PróprÍa

1pgìto

cleverá âpresentar toda a docurnerrtação contprohatória em relação às respostas

do c;ue.stion;irlo :;r:cicecr:nrt'c'rtico nr:ima, soh lrena de desclassificação

b. @/

PIO DE GUARATU BA
Fsfado do Paraná

MI.JhIICü

ffi

SECRETAHIA MUNICIPAI DA FAZENDA

Certidão Fositiva com efeito de Negativa de Débitos
cOf{TH!
Flequerrenti)

ï

\/1\l\

D t:

B

VAhJD[:RLEA LF;ALì

C['FIü}{PJ;

026.37Íi.íi39" 1 ú

i-,ogradouro:

AV

Eairro:

P{CA[ìFì/\S

,É'.'V"

23425 12022

tJtNrï'E G [_OÊAL

tìÌ..ti A t.E:A(i ü FF/CN PJ : 0ilô370239

tonil.ibulnte:

Ne

1

0

Jl.l\i'ËVË, lrlç: 917

Cidade:

Guaratuba

üomplernento:

0bservacão;

F:inaËir.üacÍr+

coDl

G

o

vAr-l DAçÃo : ogreR645

1

E0FFF246C6B8FD5AFts205

1u'frF?lf;riClr.lÇÉii)

üertil'icanroÍì que a presenie certidão está sendo expedida de Íorma po$iliva
de fiêgaÍirrn, tendo ern visÌa a existência de créditos tributários com
ti,;rigilrilic'i;rd'e suspi*:rnsii i'lilr, t*rnrní; dcr art. 151 da Lei 5.172,de outubro de 1966 - Codigo
-fributário
Nacional (0ïN)
objeto cie decisão judicial que determina sua
desconsirieração para íins o+ certificaÇão cla regularidacJe fiscal, ou constarn débitos
vencicJos e não irrscritos ent Dívicia Ativa..

ecÌrn çlÍeito

oll

Í:ica r':ssalrracic t) r.lirerto ijar [:a.zenrla Municipal cobrar débitos contatados
postc:ricrrrrerrte rïe$ÍÌìo reÍr:renl* ao períoclo cori^ipreendido nesta certidão.

Ësta certici;io é va.licla ate 2üll2i2ll22"

rrí I j N

I

Cl Pl O D E G [_J,A RATIJ BA. 2 ï i0Í"r/?t]22

Ê

w(Ò

MINISTERIO DA FAZENDA

$ecretaria da Receita Federal do Brasil
Frocumdoria-Geral da Fazenda Nacional

üER'Ï'IDI\O PCIsIÏN'VI\ COM ËFË!ïíJ5 OË hIEGI\"I"IVI\ DË DÉBIT'OS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIUDAATIVA DA UNÉO
h,lorne: VÂIIDERLEA [-EAO FERREIRA

CPF: 026.370.239-í0

Ressa!vado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
resporrsirbiliclade do sujeito passivo acima idontiÍicado que vierem a ser apuradas, é certifìcado que:
1. nâo.r;:onstant pendências relativas aos dóbitos administrados pela Secretaria
i:edoraldo Brasil (RFB); e

2. consfanr

da Receita

rns sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos

em Divida Ativa rJa União (DAU) com exigibiliclade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
!5.172, de 25 cle outubi'o eJe 'Í966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ,lr..r dineitos, oti com embargos da Fazenda Pública em procèssos de execução fiscal, ou
objeto de <Jecisrão judicial que determina sua clesconsideração para finq de certificação da
rergularidade fiscai.
C:onfcrrrrie ciir;postr.r rror; errts. ZOb

e2A6 do C'ïN, este clocumento tem os mesrnos efeitos da certidão

negativ;r,,

Esta r:ertidiio se reierc à situaçâo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiç,res sociais previstas nas alíneas'a'a'cl'do parágrafo único do art. 11 da Lei'no
8.212, rle 24 de julho de 1991

r\
e

aceitarç;áo desta r;erticião está condicionada à verificaçlio de sua autenticidade na lnternet, nos
br> ou <http :/iwww. pgfn. gov. br> "

rìde rrrÇo$ "<hfi.p ://rfb ;gov"

Cerlidãr; errritida gratuitamerrte conì base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211Ot2014.
Ërnitida às 10:12:43 do ciia 21lUgl2122 <hora e data de Brasília>.
\/rìl

icJer at(r ?l]/03/2C123.
Cócligo rJe <;ontrole ria çertidão:'!AFs.5CA5.OEËE.674F
Qunlquer lrrsur.ì r-:u ernenda jnvalidará erste dor:umerrto,

&@
F-

Estado do Faraná
Seçretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 027908859-23

Certidão fornecida para o CPF/MF: 026.370.239-í0
Norne: VAhIDERLEA LEAO

Ressaivado o direito da Fazenda Pública Ëstadual inscrever e cobrar débitos ainda não
regisl,ratlos oLt que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nejo existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta certicláo engloba pendências rlo 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 1910112023 - Fornecirnento Gratuito

A auterrticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www Jaze

nd

a.pr. qgv.

b-r

fr Q
F,

Pàgina 1 de 1
Emititlo via lntenrct Pirblica (21/092.022 10:1'l:05)
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P ESSOAS NATURAIS
O DE REGISTRO CTVIL DAS Cx.
PostaL 96 CEP 83280 -0cc
cNP.r 79 . 429 .oo7l0001-- 83

ete de Setembro, 2L9, CentrÔ, fone: (41) 3472-9267
Municíp io e Comarca de GUARÃTUBA , Est:ado PARANÁ
Jarnicki de Carvalho of iciaÌ
FOLHA 017

LIVRO B_015

CERTÏDAO DE CASAMENTO NO 1931
P

folhas e termo ciLados' de ASSFNTO DE
consta que, perante o Juiz de Paz st' Nivaldo
CASAMENTOS deste ofícic,,
termo' foi
Amorim Gonça1ves, êR exercício e as Lestemunhas const'antes do
ì--.---r..
-4ì.r Õ2 ce c::c:rJe.]'ê...do..€..0.o.6..,.,scb o regirne ce'co:'fi]}:g-i.c !)À-rÌcrÀ! DE
iuvÀsuv
*'*'* * * *,*''*'*'*
BENS, o assento dO Casamento.*.'*-*-*'*'*'*'*'*'*'*'*
de - üACKSON Aìfi3ONI,O FERREIRÀ :'*'*'*'*'*
*'*'*'*'*'*'*'*'
que contínuará a assinar - ,JÀcKsoN ÃIiIIONIO FERREIRÀ -.*.*.*
******
com - VAì{DERÍ,.FÀ LEAO -. ***
que pasgou a assinar ÊLE, solteiro , balcônista,
ciliado à
de um mi1, rrovecentos e c'itenta e um
JOVELINO
filho
Rua das Araucár
e de TEREZINHA EL AINE LÏMA FERREÏRA,
FËRREIRA,
*'*'*
nascida em 2l-.02.1960, doníciIíados e residenteË em Guaratuba-PR'*,
solteira, bafconista, nascida
EI,A,
oito (07 / oL/]-g'78), residentse e domiciliada
um mil
GUARATUBA -PR, filha de TIAGO LEÃo,
nascido em daLa não mencionada; e de MARIA MERCEDE
não mencionada, domiciliados e residentes em lugar incerto e não sabido'*'*'
*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*"*'
Observação: Nada Consta'*'*'*'*'*'*'*'*'*
CERTIFICO ç[ue, do livro,

.'!'j..ì'.*

o reÍerido é verdade e dou fé'

ll

l*ffiËffïffilsi''t''
. SrbReg.CMl
P. Jurldica
de Carvalho

nrufflúf

LCEF

Cfi Ëfi l?Èï

nl-t'ô'i

I

c)

NfrctoN/ri,. {-JUÂLQUIFì Àt)UIÍEFIAÇÂO OU nÂSUFIA iÍ{VALIDÀ ESTE D(f CUlr,lf

ouAntiitjBA no__i

N

rú

EndeÌêço: Rua Engenheims Rebouças no 1376

*"#:xr;m

CEP80.2'15.900 CuÍitiba-PR
cNPJMF 76.484.013/0001-45
lnscrição Estadual 101.80080-64
lnt€Ínet: www.sanepar.com.br

FoNE SANEPAH: 0800-200-0115

CONTA
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AmctÌas Relizãdes
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Amstras que AtendeÍam à Leglslação
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Condusáo

Dd
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À
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À

ã

À

À

TX LIXO PREFEITURâ

FATXAS DÊ

AGUA

45,25
5,80

Ì'llnimo
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Ir

Dr

10m3

LA/2t Lt/2

?'i

6

â

ToTflS----

Collsullo--

LO

gL/22
L2

PâRTIR DE â60ST0, RECEBâ O

ÌRIBUÌoS FEDERâIS
AUÌE]ÍÍ|CÂçÃO

NO

-

15

RECENSEâDOR

LEt 12.741

VÉRSO

36.2O

4,45

sls

tà5/22 9E/2
Lg

Lâ

-

16

DO IBGE

ESGOTO

67/22

I

'

VALoR âPRoXIr'lâDo R8 19,53

OBSERVAçÕES NO

cTRtr2{Í7.5914.0822.8Í0Í

VERSO

COTPROVANTE CLIENTÉ

RoTEIRo:11s-s8-ee-13s-2e1ee

8C8âC2D5grâââE5E44F8814Ê210 1C3CS7CE5âD9SA9D23Ê43ES795D55A2D2FCFF

+
..

SA IEPAR
lMÍrcAçÃoNovERSO

Enqtçrw+ REüsFÊwâB lqËgbçlggea

vALÍlÊã9Es

COMPROVTú'ITESANEPAR

I

Guaratuba,2O de setembro de 2022.

^

V'igiflâncla Sanitária

REQUERIMENTO

Eu Vanrjenlea l-eao Ferreira, inscrita no CPF O26.370.239-L0, brasileira,

casada, venho peln presente solicltar lícença sanitária para a

comercialização de massas alimentícias - Churros e crepes para
exposÍção na Feina l-ivre do Frodulor de Guaratuba.

a

Vanderlea Leao Ferreira
cpF 026.370.239-10

g'
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