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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados go relatório 

Número do processo: 000152112021 

Número do processo: 	000152112021 

Solicitação: 	 291 - credenciamento 

Número do documento: 

Requerente: 	 103569- Thiago Rodrigues Ferreira 

Beneficiário: 

Endereço: 	 N° 837 - 84600-280 

Complemento: 	Apartamento 11 

Loteamento: 	 Condomínio: 

Telefone: 	 Celular: (42) 99815-6830 

E-mail: 

Local da protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO 

Número único: 31K.Y49.09M-91 

Número do protocolo: 16248 

CPF/CNPJ do requerente: 079.492.379-88 

CPF/CNPJ do beneficiário: 

Bairro: 

Município: União da Vitória - PR 

Fax: 

Notificado por: E-mail 

Localização atual: 

Org. de destino: 

ocolado por: 

Situação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

001.001.001 - PROTOCOLO 

001.001.005 - COMPRAS 

PROTOCOLOPMCM 

Não analisado 	 Em trâmite: Sim 

2810512021 15:36 	 Previsto para: 

credenciamento 1112021 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Concluído em: 

PROTOCOLOPMCM 

(Protocolado por) 

hiago Rodrigues Ferreira 

(Requerente) 

1AGN14 
1w, 

Hora: 15:36:16 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 
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REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

RETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚDUGA 	 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
INSTITUTO DE IDENTIRCAÇÁO DO PARANÁ 	 t 

4 	RG: 12.424575-3 :RIGIS1&AL: 12.424.575-3 	DATA DE EXPEDIÇÁÕ:18/12/2007 

• _______ . 
	 THIAGO RODRIGUES FERREIRA 

1 	DE NASCIMENTO 16/1111992 

L
O • 
	

ÕOC. ORIGEM: COMARCA=UNIÂC) VITORLPR. DA SEDE 

C.NASC18532 LIVROBOA,EOLHA6BV 

_____ 
- 	ASSIN*TURADOTIJLAR 	 •. 	 r-r.? 

? 	CARTEIRA DE DEFTI5 	
CURfl1aAPR 

tPROEE)OPLASI1PEAR 
ASSINATURA DO DIRETOR 

LEI N7.116DE29/O8f83 

mu" .  de  lrtbutaçao 
Goordenador 	21 

tOt0 QRIG1WM. 
COJL5J 
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CARTEIRA DE IDENDADE.I 	 IT 1 LEI N'57601 	. 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 	i 

REGIÃO 	 INSCRIÇÃO 	 DE IMSCRIÇAO 

• CRP-08/22507 	3O/01 /2016 1 
ÇjADO 	

JURISDIÇÃO 	 VIA1 

DOPARANÁ 	_____ 	 .1  
- NOME - 	 ., 	POLEGAR 

UES 079.492.379-88 
1 	 FIUAÇAO RO 	rOATAEXPEOIÇÃO 	UF- 

ILMAR RODRIGUES FERREIRA 	 1 	 ir 12.424.575-3JIIPR 	í18/1*2007 	PR 

UNIÃO 
	- NATURALIDADE 	 --- 	OBSERVAÇÃO 

DAO t 

f--------NACIONALIDADE 	—DATA NASCIMENTO — 	- 	 - 
IBRASILEIRA(0) 	 16/11/1992 	1 

LOCAL DE EXPEDIÇÃO 	- DATA DE EXPEOIÇAO- 	 - 	- 

t25/07/20201 	1 	 - 

	

ASCHANCE 	ADO CRP 	r--------ASSrnATuRA DO PSICóLOGO 

	

PCRat1azza 	Souza 	 - 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 	 Depamode 

rn 	 Departamento de Compras e Licitações 	 COMPRAS E 
Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 	 LICITAÇOES 

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 7633968810001-09 

'a 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: Iicitacao(ãpmcm.pr.gov.br  
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ANEXO VII 

PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

No processo de credenciamento serão observados os seguintes critérios de pontuação para definição 
da classificação dos interessados 

- -- 	 - - 

ITEM PARÂMETROS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Certificado 	 de 
conclusão de curso de 
graduação: 	Diploma 01 Título 10 pontos 
devidamente 	registrado 
no Órgão 	ou 	entidade 
competente, - 

Certificado 
devidamente registrado, 
de 	curso 	de 	pôs- 02 Titulas 10 pontos 
graduação, 	doutorado 
mestrado, afim ao cargo 
pretendido; 

Atélano . 	 . . 

10 pontos 
Experiência Profissional 1 a 5 anos 

-- 	- -- 	
- _0 pontos  

Acima de 5 anos pontos 

50 pontos 
Curso 	 de 
aperfeiçoamento 
relacionados 	à 	função 
pretendida. 4 cursos 5 pontos pontos 

--.. --- 	

. - 

TOTAL 

'1 roponente 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Te]: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



i' (iC X 

	

ML 	 (_) 	n 	 - -. 

	

o 	O 	(D 	 = 

	

2 	a 	CD 

CL 

A 
lfl 	

o 	 O 

g0 	
—I 	 O 

vi o 

g / 	
o 	 CD 

-' 	o li 	
O 

\ 	 2 
o 

/ 	
c 	C) 
(D 	 - 

(1) 

	

1 	 - 

m 	Q 

luz 
o 

o 

kro 

çn 
çn 

11 

'o 
o 

2. 
O 

'2. 
o 	 21 

o 	 o 

1l 	 . 

	

— 	co 
co 

C) 

O—. 

5rn 



LhØ c 

'JJ 

r 
&=:i 
M. 

-.. 

Q 

- 

L 
o  

t~É 
. E 

000172 
rn -1 

0). 
O (D 0) 
(b.ç O 
cm O 

SI a- 
, 

ço c 
- (0 

o)cD  çn 

ID 

3 

0) 
 

m- 
0-  (D 9 

0) 
'e, 'O 

(De, 
2 

c Z2 . 3 3r 

In 

ai 

c 0' 
-4 

a- 

-O 
-, 

m3 
Q)O) 0) 

- ti, 3 
m 

m 
'e, 

.-p 

0- (D m 

- 0) 'O 
CD C2-  CI O 

CD- 

co o 

O 

ti' 

III F,. 
li) 

-O 
- m -' 

_m 
-'O 
o  

m 

M O 
W  c 

CL m 

o 

a_ 
Ou, 

0. 

= O 

1-' 

• . • • . . • • • • • e 

ID o 
3 a 	a q 	- 	 -. 	 a. 

	

c c 	;; u) o,O-v, Foioi' 	c 	(1) 

	

o 	3 	(0 a o 
QO(0Oa- (0(0 

2 U2 
2 	

c 	 e, 
ti, 	 O' O 

mmm c o 

- 
Q) 

Ln 
VI 

(00)3 ti, o 
c 

-  
ti, 	 3 	o 

ul 	Li, 	 —. 

o n.  
si 

o 

c-) 

o 
o- 
(D 

o 
o- 

o 

-u 

o 

o 
ri 



Copal Distribuição 8k 

COPEL Rsa José Izidom Btazotto, 158 
81200-240 Curitiba - PIO 
CNPJ 04.368 898/0001-06 
E 90.233.073-99 1H 423.992-4 

ROSE TEREZINNA MYSCZ< 

- AV1N'tERV MANUEL RIBAS ,  937 AP 0011 

CEP 84600280 	UNIAO DA VITORIA - PR 

CPF 61097265900 	'  

www.copel.com  

0800 51 00 116 

Unidade Consumidora 

18808778 

Vencimento 

01/04/2021 

Valor a Pagar 

R$ 175,27 -- 

Responslv,L pera inarn.itençaoda IItitrnacao Publica Muncipio 0680 diA) 14 ,18 

O debito sujeita ao corte a partir de 2810312021 O contrato, 	 Referencia 	Valor 
encerrado se mantido 3 meses em corte, alfa, das demais cobrancas 	0212021 	204,06 
conforme Iegisiacao. Atraso de 46 dias sujeita ao CADIN. valores de 
atividades acassorias podem ser excluidos Eventual reaviso anterior 
permanece valido Se pago, d.sconsider. 

ições Técnicas 'F 
No Medidor 0831112367 - MOFIOFASICO 	 MCI Referencia. 0312021 

L7itura Anterior Leitura Atual Medido 	Constante de 	Total 	Consumo 	Data 
09/0212021 	10103/2021 	29 dias 	Multipbcacao Faturado M.dio/D.a Apres.ntacao 

6666 	 5845 	191 8WS 	1.00 	191 kWh 659lWi- 	10/0312021 

Proxima leitura Pi istO 08,04/2021 	 RbSlDE/0&SIOEUCIAL 

• 	 . • , 	 AStI 6.111.11 

	

rardas 	 T.sao Cont! atJiz 
ENERGIA EL ETRICA CLtJSJCIC O 51271(/ 	 121 90115 

Limite faixa adequada de Tensao. 
137 .133!117-133 volts 

Htstorico de Consumo e Pagamento 	Media 3 meses 196 kWh 
MES 	02721 	01721 	12720 	11720 	tOCO 	09720 	0520 	01/20 	00r20 - 05720 	04720 	2)724 

CONS 214 	189 	187 	177 	169 	180 	161 	185 	177 	160 	IdO 	76 

PGTO 	 06102 0781 07112 08111 08110 03109 0010$ 02101 08106 08106 

- 	 - 

NOTA FISCAL CONTA Q 	2t 	iiÇ'i2 L8 !Q ! 
Emitida em 01103/2021 

Produto 	 Valor 	Valor 	Base de 	Aiiq 
DescricaO 	 Un. Consumo Urtitario 	Total 	Calculo 	ICMS 

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 
02 ENERGIA CONS E AMARELA 	kWh 
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI 
04 ACRESCIMO MiDRATORIO 
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT 
08 JUROS CONTA AN'TRRIÕR 

191 	0,160052 146,11 
3-79 
17.46 
4,18 
3,02 

88 

146,11 29,00% 
3.79 	29.00/o 

IBasa da Calculo dOICMS 148,96]tVetor ICMS. 	43, 	 fOxai da Not ,;7~ tical - 	IiJJ 

"1 Reservado ao Fisco 

43E.2BA.031133,1F1F 	E85,1EFO.21EO.D19D 

r.ri000s Dano 1 Sri omar.ia 1UIU1.lUiUJ 

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 0.94 E COFINS R$ 434 CONFORME RES ANEEL 130/2006 
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO 
A PARTIR DE 01/0312021 - PISIPASEP 0.89% e COFINS 4,09%. 
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a 
prestacao do serviço de energia eI,teica. como conviemos e doaçovs. 
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181 
Atraso superiora 45dias sujeita inclusao no cadastro de in.dnupIentas CADI1.EPR 
Agora • possivei rvcorr.r a Ouvioorla da Cope] pelo Sito ou Mobile 
DEBITOS. 0112021 RE 186,06 0272021 RO 204.06 

CONFERE COM O ORIGINAL 
Jo5_J2L 

ADRANE BEHRENS 
Coordenador Mun. de Tributação 

Decreto 347012021 

-"--*5 
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Conselho 
egional de 

do Pa,anà 

CERTIDÃO 
REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO 

O Conselho Regional de Psicologia - 81 Região, para fins de comprovação de 
regularidade de inscrição, certifica que a(o) Psicóloga(o) THIAGO RODRIGUES 
FERREIRA encontra-se inscrita(o) no quadro de Psicólogas(os) deste Conselho sob o 
número CRP-08122507 desde 3010112016. Certifica também estar a(o) Psicóloga(o) em 
dia com o parcelamento com a Tesouraria deste Conselho Regional de Psicologia com 
a anuidade de 2021. Certifica, ainda, que não há registro de condenação à penalidade, 
por infração ética, com trânsito em julgado nos últimos 2(dois) anos. 

Curitiba, 25 de maio de 2021. 

PSJI Ç~-- 

Adm. Maurício Cardoso da Silva 
Gerente Administrativo Financeiro 

II I J1 .t.,  

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página 
https://cfp.brctotat.com/crpo8/pgsprocesso/Consultarcertjdao.aspx  com este código: 

25052.02108.46571.7294 

Avenida São José, 699 - Cristo Rei - Curitiba - Paraná - 80050-350 
Site: www.crppr.org.br  - E-mail: crp088crppr.orq.br  

W  Ç('! 

EE 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado — Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Licitações 

Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 

	

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 

	

para  tiga" 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: Ucítacaopmcm.pr.gov.br  
wwti.pmcm.pr.gov.br  

Dprtamentode 

COMPRAS E 
LICITAÇÕES 

ZJ2 MAGKAO 

000175 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR. 

O proponente T-ifAtf 	ti FE Xj 	 (qualificação) abaixo firmada, DECLARA para os 
devidos fins de direito, na qualidade de solicitante de cadastramento de, objetivando a contratação 
de profissionais para prestação de serviços de Assistente Social e Psicólogo, para prestação 
de serviços no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS através da Secretaria de 
Assistência Social desta municipalidade, conforme especificações contidas no Termo de 

- 

	

	 Referência, nos termos do Chamamento Público n°. 1112021, que não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

Cruz machado (PR), em 	 de ,v4 O de2021. 

(nome do solicitante) 

TA,O O1)jj, 	 M 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 - 1 °Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - TeL (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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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: THIAGO RODRIGUES FERREIRA 
CPF: 079.492.379-88 

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 se refere 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:Ilrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/1012014. 
Emitida às 20:41:16 do dia 2510512021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/11/2021.-" 

Código de controle da certidão: CCOF.BD2C.8A22.5E16 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



Estado do Paraná 

ue 	Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

- 1 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024218926-17 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 079.492.379-88 
Nome: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 2210912021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www .faze ndpLgor 

Pàgna 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (251051202120:50:52) 



Data: 2710512021 09h41mirt 

Validade ESTADO DO PARANÁ 	 Número 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 	
C 6125 J26I06/202] 

SECRETARIA DE FINANÇAS 	 O O 01:78 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Mrm / 	 ru'iI 

Thiago Rodrigues Ferreira CPF: 07949237988 

Av-,n 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

r- Comprovação Junto à ________________________________ Finalidade  

' 	Mn-,rim 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

- II IJdI 

Contribuinte: 62138- Thiago Rodrigues Ferreira 
Endereço: Avenida INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 837 - Bairro centro - compl. Apartamento 11 - CEP 84.600-280 

Código de Controle 

CWQAJ6TZLEYKQP4 1 

- A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. - 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ 

União da Vitória (PR), 27 de Maio de 2021 

Rua Or. Cruz Machado, 205- Centro 
União da Vitória (PR) - CEP: 84605575- Fone:423521 1200 

Página 1 de 1 



0- 4, BANCO DO BRASIL 
Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 

o:*o,P Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 
Pessoa Física 

Contratado: (1) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 
0217-8 - UNIAO DA VITORIA ( PR  ), inscrita no CNPJ n° 000.000/0217-84, (II) Associação de 
Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n. 9  00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins 
lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança 
Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A.. 

Proponente/Contratante 1: THIAGO RODRIGUES FERREIRA, inscrito(a) no CPF sob o n. °  
079.492.379-88 , capaz, sexo masculino, brasileiro(a), natural de UNIAO DA VITORIA PR, 
nascido(a) em 16/11/1992, filho(a) de VILMAR RODRIGUES FERREIRA e ROSE TEREZINHA 
MYSCZAK FERREIRA, portador(a) do(a) carteira de identidade n°. 12.424.575-3, emitido(a) em 
18/12/2007, pelo(a) SESP PR , estudante, endereço residencial: AVENIDA MANOEL RIBAS 837 
APTO 11, CENTRO. UNIAO DA VITORIA - PR , CEP 84.600-280 , telefone(s) (42) 99815-6830. 
solteiro(a), sem união estável 

Dados da conta 

Agência 0217-8, Conta-Corrente n.° 43.720-4, Poupança Ouro n. 9  510.043.720-7, Poupança 
oupex fl•g  960.043.720-9, conta individual, aberta em 14.02.2014. 

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m) ter conhecimento de que 
pode(m) optar por: 

a) ADERIR ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo Banco do Brasil S.A. na forma 
da Carta Circular BACEN n. 2  3.594. de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de 
Serviços de Conta de Depósitos - Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de 
conta-corrente. 

b) ADERIR ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo à 
proposta/contrato de abertura de conta-corrente. 

c) NÃO ADERIR a um pacote de serviços, ciente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas 
individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à 
cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Banco do Brasil, pelos serviços 
avulsos utilizados que ultrapassarem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS ou 
que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS. 

Declarações e autorizações 

O tratamento e processamento de dados pessoais do(s) Proponente(s)/Contratante(s) pelo 
BANCO DO BRASIL S.A. será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada 
execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação 
legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações 
sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei n 2  13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s), igualmente para os fins da LGPD, autoriza(m) que seu 
dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas ao 
processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão 
mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A. 

Mod. 050.450-9 Jan/2021 SISBB 21015 bb.com.br  Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 7290001 (Demais localidades). pvb 	 L_i 	• . - 



Wil ; BANCÜDO BRASIL 	
Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 

Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 
Pessoa Física 

poderá manter e tratar, em meio físico ou eletrônico, os seus dados .itssoais que sejam 
necessários para a execução desta Proposta/Contrato ou para cumprimento de obrigações 
legais e regulatórias ou, ainda, para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, 
assegurando, mediante requerimento a ser encaminhado por meio eletrônico, o direito de 
acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, na forma 
estabelecida na LGPD. 
O tratamento de dados pessoais de menores de idade, quando aplicável para a plena e 
adequada execução da Proposta/Contrato, ocorrerá mediante autorização de seu 
responsável legal e serão realizados em seu melhor interesse. 

Em caso de abertura de conta bancária, objeto desta Proposta/Contrato, por menor de idade, 
seu responsável legal AUTORIZA o tratamento e o processamento de dados pessoais do(s) 
Proponente(s)/Contratante(s), menor(es) de idade pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o 
propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem 
como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos 
princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais 
vigentes, incluindo, mas não se limitando à LGPD. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar 
todos os seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, às empresas do seu conglomerado ou 
aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades 
necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais 
e/ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança. 

Os dados pessoais fornecidos pelo (s) Proponente(s)/Contratante(s) às empresas que atuam 
como Correspondente Bancário do BANCO DO BRASIL S.A. ou por este 
contratadas/conveniadas terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e 
serão encaminhados ao BANCO DO BRASIL, para possibilitar as tratativas necessárias à 
abertura de conta decorrente desta Proposta/Contrato. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) que: (i) o cumprimento das 
obrigações decorrentes da LGPD somente serão exigíveis a partir do início de sua vigência; 
e (ii) as informações acerca das atividades de tratamento de dados pessoais pelo BANCO DO 
BRASIL S.A. e forma de requerer o acesso aos direitos encontram-se declaradas em su 
Política de Privacidade, cujo inteiro teor está disponível no site bb.com.br/privacidade.  

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) ainda que o BANCO DO 
BRASIL S.A., mesmo depois de encerrado a(o) presente Proposta/Contrato, manterá seus 
dados pessoais arquivados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, sob estreita 
proteção e segurança de acessos. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) identificado(s) propõe(m) e o Contratado aceita a abertura de 
Conta-Corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) e de pleno acordo com as disposições 
contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou 
Poupança Poupex, registrado no Cartório do V Ofício de Registro de Títulos e Documentos da 
cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.° 979.322 em 16/09/2020 e alterado pelos aditivos 
registrados sob microfilme n°980.887 em 09/11/2020 e 981.673 em 03/12/2020, que integram este 
contrato, e também, com as Informações Essenciais - Conta-Corrente e Conta-Poupança, formando 

• 1 L i;E1 

LV 



;04,W,' BANCO DO BRASIL 	Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e 
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 

Pessoa Física 

um documento único e indivisível, e que foi previamente disponibilizado ao(s) 
Proponente(s)/Contratante(s) por meio de Mensagem SMS ou e-mail ou via física e, a partir do ato 
da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do 
Banco do Brasil na internet (www.bb.com.br ), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do 
Banco do Brasil no celular. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) de que, a qualquer momento, 
poderá(ão) ou cancelar o pacote atual, ou aderir outro pacote de serviços, dentre aqueles 
disponibilizados pelo BB, mediante assinatura de novo Termo de Adesão a Pacote de 
Serviços. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) que os saldos devedores na conta-corrente 
ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser 
automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou 
aplicações financeiras de que o(s) Proponente(s)/Contratante(s) seja(m) titular(es) no Banco 
do Brasil S.A., mediante débito nas respectivas contas. 

-O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m) que são verídicas as informações prestadas e os 
documentos fornecidos ao Banco do Brasil S/A sobre a licitude da origem de sua renda, seu 
faturamento e patrimônio, bem como declara(m)-se ciente(s) de que as transações em moeda 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito ou qualquer ativo passível de ser 
convertido em dinheiro e os saques em espécie, que ultrapassarem os limites e condições fixadas 
pelo Banco Central do Brasil, deverão ser comunicados ao Banco antes da realização da operação 
junto a esta instituição financeira, sendo que a omissão, apresentação incorreta ou de informações 
e/ou documentos falsos, sujeitará o declarante às penas da lei, especialmente o disposto nos arts. 
297, 298 e 299 do Código Penal e na Lei n 9  9.613/98. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) de que o Banco do Brasil S/A deverá 
comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, abstendo-se de dar ciência 
de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, quanto a proposta ou realização de operações que possuam constituir-se em indícios 
dos crimes previstos na Lei n 2  9.613/98, bem como do contido nos arts. 297, 298 e 299 do Código 
Penal. 

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o Banco, de forma irrevogável e irretratável e 
por prazo indeterminado, a debitar de quaisquer contas-correntes, contas de poupança ou 
aplicações financeiras, que seja(m) ou venha(m) a ser titular(es) em qualquer agência do 
Banco, à exceção de conta conjunta não-solidária, valores oriundos de obrigações 
regularmente contratadas e exigíveis, inclusive seus encargos, decorrentes da aquisição de 
produtos e/ou serviços disponibilizados pelo Banco. 

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do 
Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do 
Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito, estando sujeito inclusive IP-."  
alterações nos limites de crédito contratados nos produtos. 

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem 
necessários a respeito destas Cláusulas, o Contratado coloca a sua disposição os telefones da 
Central de Relacionamento do Banco do Brasil - CRBB 4004 0001 ou 0800 729 0001, Serviço de 
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Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722, para Deficientes Auditivos 0800 729 0088, Suporte 
Técnico Pessoa Física 0800 729 0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003 0500*  ou 0800 729 
0500. Caso os Proponente(s)/Contratante(s) considere(m) que a solução dada à ocorrência 
registrada anteriormente mereça revisão, deverá(ão) entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 
0800 729 5678. *Custos  de ligações locais e impostos são cobrados conforme o Estado de origem. 
No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora. 
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.  

Declara(m), sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são 
verdadeiras. 

Local e data 
UNIAO DA VITORIA (PR), 13/04/2021 

Contratado 

Diretoria de Produtos Pessoa Física 

Marco Ulio de liveira Mendonca 
Diretor 

Proponente(s)/Contratante(s) 

Nome: THIAGO RODRIGUES FERREIRA 
CPF: 079.492.379-88 
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ANEXO II 

Ficha de Credenciamento 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 1112021 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento objetivando a contratação de 
profissionais para prestação de serviços de Assistente Social e Psicólogo, para prestação de 
serviços no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS através da Secretaria de 
Assistência Social desta municipalidade, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, obedecidas às especificações e normas constantes do presente Edital. 

NOME: 	 k 
CPFN° O'r' .j c; ç  30 

RGN° 12i 	 Data denascimento: 4bL4/2 

FILIAÇÃO: 
Pai: JL 
Mãe: -1 

Es 

ENDEREÇO: 

(Rua, Praça, Avenida...; 
	 çiJOEL 

Compler nento: 	' 4r 14 	 Bairro: e tsA, -71-lc 
CEP: 	 kd 
	

Cidade 
	

4 v i -rofx i  At 	UF:____ 
TELEFONES: Comercial: 	 ç Celular: (±W 
Email: T-I%Ao (tú' 

	
77-/tAL 

ESPECIALIDADE: 

ITEM FUNÇÃO VALOR DO SEVIÇO 

4 	:. ?SÍ(r(Lp/,.p •ft 	:L.:J8i. 

DADOS BANCÁRIOS: 
Banco: 	C'>,^  -U CC) '79 154A.51 L 	Agência: 	O 	- 3 	 Conta 
Corrente: 	t1'Ç 	—_'LI 	 LOCAL,

vl76,l 1,4 

DATA: 

SINAD '  O PR5PdNENTE 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória. 251 - 1°Andar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 
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Departamento de Compras e Licitações 	1 COMPRAS E 
Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 	 LICITAÇÕES  

CEP: 84620-000 - CNPJ: 76339.688/0001-09 	 C.J2 MACJIADO 

CRUZ MACHADO 	 1 — p. 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licitacao@pmcm'pr.gov.br 	

&i 
para t~ 000184 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.° 1112021 

V?ETV1  
Eu, , portador da Cédula de Identidade RG n° e inscrito no CPF n° declaro que: 

- Estou ciente de que o meu possível credenciamento não gera direito subjetivo à minha 

efetiva contratação pela Secretaria de Assistência Social de Cruz machado /PR; 

- Conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente edital, bem como me 

responsabilizo por todas as informações contidas no projeto, caso venha a ser contratado, após 

apresentar a documentação exigida no item S. 

- Estou ciente de que, caso venha ser contratado, os pagamentos sofrerão os descontos 

previstos em lei. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

CRUZ MACHADO (PR), em 	de 44,4 i o 	de2021. 

4 ?tura9f1i9án) - 

(no1ie do solicitante) - 

tH(Afro 
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ANEXO V 

	

DECLARAÇÃO 	 r23) 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.° 1112021. 

Eu, , portador da Cédula de Identidade RG no e inscrito no CPF n°, DECLARO, sob as penas da lei, 
que não sou servidor público municipal de Cruz Machado/PR e não possuo qualquer impedimento 
legal em contratar com o Município de Cruz machado. 

- 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

CRUZ MACHADO (PR), em 	de 	.7 	de2021. 

natura doso/icj»Jlte) 
/ ( o 

solicitante) 
C' 

(no 

2°'I.VES VOE (IR 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória, 251 * lAndar - Centro - CEP: 84.620-000 - Tel: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr É, 



Deim r Lamento de 

COMPRASE 

dÈl, LICITAÇÕES 
CUZ MAGHAOO 

0001S6 

( 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Departamento de Compras e Licitações 

1 -.i- 	 Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO 

!nscrita no CPF NO (A- 
 residente e domiciliado na rua ..jQ.Ç 	 f 	~nâ ,  portador(a) da Carteira de 

Identidade n° .54 ECLARA sob as penas da lei que não possui cônjuge, parentes em linha reta, 

or- 
24) 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa 

jurídica, conforme Acórdão 274512010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 

falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção 

penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

~ ......... 	 ,de 	de 2021. 

' Representante Legal 

Comissão Permanente de Licitação 
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PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO PELA CPL 	 09917  

No processo de credenciamento serão observados os seguintes critérios de pontuação para definição da 
classificação do interessado: 

Proponente: Thiago Rodrigues Ferreira 

	

ITEM 	 PARÂMETROS 
	

VALOR UNITÁRIO 
	

VALOR TOTAL 

Certificado de conclusão 
de curso de graduação: 
Diploma 	devidamente 
registrado no órgão ou 
entidade competente, 
certificado, devidamente 

gistrado, de curso de 
pós-graduação, 
doutorado, mestrado, afim 
ao cargo pretendido: 

Experiência Profissional 

Curso de aperfeiçoamento 
relacionados à função 
pretendida 

01 Título 
	

10 
	

10 pontos 

10 pontos 
02 Títulos 
	

10 

Até 1 ano 
10 pontos 

1 a 5 anos 
30 pontos 
	

00 pontos 

Acima de 5 anos 
50 pontos 

4 cursos 
	

5 pontos 
	

5 pontos 

TOTAL 
	

25 pontos 

Preá$Wnte CPL 

M WOCPL 
	

ÓCPI— 
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