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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 
OLIVEIRA E KRAUS LTDA, inscrita no CNPJ 01.747.434/0001-12 com 
sede na Rua Pedro Segundo, n° 366, centro, CEP 85.145-000, cidade 
de Foz do Jordão PR foi nosso fornecedor. Empresa idönea, na 
Varrição e Limpeza urbana de todas as ruas pavimentadas do 
centro e bairros da cidade, limpeza e manutenção constante daas 
praças, canteiros centrais. No periodo de 14/02/2011 a 04/06/2011. 

Atestamos ainda, que os Serviços, prestado foram realizados 
corretamente e em dia estipulado conforme normas estabelecidas no 

contrato 011/2011, anexo, por esta municipalidade. Os serviços 
executados foram de boa qualidade e satisfatória, suprindo as 

necessidades. 

Por Ser Verdade, Firmamos o Presente Atestado. 

Foz do Jordão, 20 de outubro de 2021. 

TIÁGO SILNA RAMos 
Pregoeiro Municipal 

Decreto 142/2021 

42 3639 8100 
FOZDoJORDÃO 
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DILIENCIA REFERENTE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 
DA EMPRESA OLIVEIRA E KRAUS LTDA, CNPJ: 01.747.434/001 

Contrato 011/2011 

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 
OLIVEIRA E KRAUS LTDA, inscrita no CNPJ 01.747.434/0001-12 com 
sede na Rua Pedro Segundo, n° 366, centro, CEP 85.145-000, cidade 

de Foz do Jordão - PR foi nosso fornecedor. Empresa Idonea, na 

Prestaçao de serviços no contrato 011/2011, cujo o objeto éra 

Varriça0 e Limpeza urbana de todas as ruas pavimentadas do centro 
e bairros da cidade, lipeza e manutenção constante das praças canteiros centrais". vinculado a Carta Convite 02/2011. No periodo de 14/02/2011 a 04/06/2011.

Conforme diligèncias segue o detalhamento dos serviçosprestados no referido contrato 
01- Varrição e limpeza urbana de todas as ruas pavimentadas do 
centro e bairros da cidade, Limpeza e manutençao constante das 
praças, canteiros centrais das avenidas, jardins e trevos; capinas manuais, capinas quimicas, roçada manual e roçada mecanizada. 

02 Coletar e Transportar oS residuos sölidos resultante de varriçoes de ruas, galhos, lenhas (de propriedade da Prefeitura Municipal) e entulhos de construção civil coletados nas vias publicas e locais publicos (tais como: pátios publicos, cemitérios municipais. etc.). até os locais (dentro do municipio) determinados pela Secretaria Municipal de Agricultura. 

03 LIXO DOMICILIAR- coleta de lixo urbano os serviços de recolhimento regular dos residuos domiciliares e comerciais ,seja qual for o número deles, encontrados nas vias, logradouros, prédiospüblicos, feiras livres, alem de lavar após as execuções das feiras livres aos sábados e domingos, demais estabelecimentos publicos e comerciais 

04 - Limpeza de todos os prédios de órgãos públicos municipais. 
Fora fornecido 17 (dezessete) funcionários para os serviços acima descritos, Com as devidas ferramentas de trabalho. 

Atestamos ainda, que os Serviços mencionados nos contratos supracitados, foram realizados corretamente e em dias estipulados contorme normas estabelecidas nos contratos supracitados, por esta municipalidade. Os serviços executados foram de boa qualidade e 
satisfatória, suprindo as necessidades. 
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Por Ser Verdade, Firmam0s o Presente Atestado 

Foz do Jordão, 26 de maio de 2022. 

TIAGO SILVA RAMOS 
Pregoeiro Municipal 

Decreto 142/2021 

42 3639 8100 
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