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Filt.os âolicãdos âo rêlâtório

Número do processo: 0036.0092131

Número do proc€sso:

Solicitaçáo:

Número do documênto:

Requercnle:

Bên61lciário:

Enderêço:

Compl€mento:

Loteamento:

Tslelone:

E-mail:

Local da protocolizaçáo

Localizaçáo atual:

Org. de destino:

t colado por:

Situação:

Protocolado em:

Súmula:

001.00í.004 - Protocolo

001 .00'1.004 - Protocolo

001.001.0'12 - Liciüaçóes

guilhoÍme p.êssondo

Náo anâlisado

3OlO7l2O21 17:22

CondomÍnio:

Celulari

Em támitê: Sim

Previsto para:

0036.0092131

350 - Entregs dê Documentos

9786M859 - WILLIAN NOVAKOSKI ROORIGUES

Númsro único: 86Y.CA2.790-87

NúmeÍo do protocolo: 93964

U
WILLIAN NOVAKOSKI ROORIGUES

(Rêquerente)

CPF/CNPJ do requêrente:

CPF/CNPJ do beneÍiciário:

MunicÍpio:

Fax:

Notmcado por: E-mail

Atualmentê com: guilheÍme pressendo

PÍocadência: lntema Prioridadê: Normal

Concluído em:

ObservaÇâo 42 999182467 WtLLtAN

pressendo

(Protocolado por)

q

HoÊ:17:22:19

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: guilhermôp31 / Relatório dô Comprovante de Abertura de Procêssos

§

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Relatório de Comprovante de Abertura dê Procêssos

Bairro:
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ESTAOO DO PARANA
pREFErruRÂ MUNrctplt- og ulrÃo ol vrrónrl
Rua Dr. cruz Machado, 2O5 - 3'e 4'andares
Fonê: 42-3521-120O e_mail: licitacao@uniaodavitoria.Dr.oov'br
oNPJ 7 5.9 67.7 60 / OOO}T a
Sitê Oficlal: www.uniaodavitoria.or'oov.br

BACHIR ABBAS

Prefeito
ANEXO "T'

FICHA DE INSCRIÇÃO

(

NOME: . _.n \,
NACIONALIDADE: \ç»*ülM

L»,x^ Ç.oo-rt1.*s,+
ESTAD0 GIVIL: ãÂyfu'

i - .^,lvJ\,'1"
o

PROFISSÃO:

LOCAL DE TRABALHO:%
RG: \--z 7r^'t /-tv

"Ít,-q
"Cô"g',€

ENDEREÇO:

TELEFONE:
À Q.5

qL qqcJL2"c\

CPF: í(, { Lr -' .'qq6'\Lr'..J! J^ rt-/ c/ ..,
,r-tn4t". t- ')

E-MArL: Sr 
--Wr 

t_va, &t tt.Ca:nn

solicito minha inscrÍção com o intuito de participar do sorteio para integrar a

subcomissão Técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas

técnicas que serão apresentadas na licitação promovida pela Prefeitur3 Municipal de

União da Vitória, na modalidade "Concorrência", do tipo "técnica e pieço", objetivando

â contratação de Agência de Publicidade para prestação de serviçôs de publicidade,

nos termos do artigo 10 da Lei Federal ne 1,2.232 /2070. ,

Declaro, para os fins a que se destina, e para efetivo aten

1q e 9a do artigo 10 da Lei Federal ne72.232 /2070, que
dimento do dispõem os §§ I

mantenho/não '

e

mantenho) vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura

Municipal de União da Vitória

União da Vitória/PR,"D de de 202L.

ATURA

obsl: Anexar os documentos especificados no subitem 3.1 do Edital de chamamento

Público nq OS /2027;

Obs2: Em caso de vínculo funcional ou contratual, com o Muhicípio, deverá ser

anexada cópia do documento comprobatório do referido vínculo;
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ESTADO DO PARANA
Éirrrrrunl r'lurrcrpaL oe ulrÃo oa vrróntl
Ruâ Dr. Cruz Machaalo, 2O5 _ 3" e C andares
Fone:42-3521_120O e_mail:
cNP) 75.967,7 60 / OOO1-7 t

ão de verdade, firmo o presente.

de2027.

Nome

CPF n.q
08o!u0 2aí A3

l",.;*[L*, t'b"Y",X'^
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FLS oIsite oficial: www.!]1rêad!yjl9!a.pl:s9r{.bl

ANEXO "II"

CREDENCIAMENTO N.9 05 /2021
nrcraReçÃo DE RESPoSABILIDADE

Declaro para os fins de direito, na qualidade de proponente para compor a

subcomissão técnica para analisar e julgar as Propostas Técnicas apresentadas pelas

Agências de Publicidade participantes da concorrência n.e 02/2027, Município de

União da Vitória/PR, que:

cAssumo inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os uocumentos por

mim apresentados, su)eitando-me a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3Comprometo-me a manter, durante a execução dos trabSltrps. da subcomissão

técnica, compatibilidade com as obrigações assumidas " "*'!idab 
em processo de

Iicitação e, claramente definidas no edital de concorrência Pública p.a 02 /2027;
,l

3E, sob as penas da Lei, comprometo-me à observância dos principios constitucionais,

nos termos do Art. 3e da Lei n.a 8.666/93;

3Tenho conhecimento e submeto-me ao disposto na Lei n.q 12.212/2010, assim como

ao Edital de Concorrência n.e 0Z /2027, publicado pelo Municípiode União da Vitóriá -
PR.
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ESTADO DO PARANA
Éirrrrrunl t,tunrcrPAL DE uNrÃo DA vrróRrA
Rua Dr. Cruz Machado, 2o5 - 3'e 4'andarês i:
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao@uniâodavitoria Dr'oóÜ br
cNPJ 75.967.760lOOO1-71
Site Oficlâl: www.uniaodavitoria.or.oov'br

CREDENCIAMENTO N.S OS /2O2I
DECLARAçÃO

t

#Nrr.h t\§u.\{§,* A^NOME:

RG: h- ra: 3t

Pnorn, t
LoCAL DE TRABALHO:..A.U ,E . AO.Tfi , A

E-MAIL:§x.r*J..i .ç.rQ.*.t.Y.8,.ç

Declaro não manter vínculo empregatício e nem fazer,parte do quadro

societário de Agência Publicitária que irá participar do processo licitatório.

ão de verdade

q

, firmo o presente.

d,e 2021.

Nome

CPF n.o
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FUNDAçÃo vuNrcIPAL
CENTRO UNIVERSITARIO DA

cIDADE or uNrÃo olvttÓRtl '

o Reitor da Fundação Municipal centro universitário da cidade de uniáo da Vitória' no uso de suas atribuiçÕes legais'

e tendo em vista a conctusao'Jà curso de comunicaçáo social - Habilitação em Publicidade e 'propaganda em 09 de

dezembro de 2020 e a coróãà'ã" ciá, ã, zà oeiurnôG zôãi, conÍere oiítulo de BachaÍel em Gomunicação social

Willian Novakoski Rodrigues
brasileiro, natural do Estado de Santa Catarina, nascido a 1 1 dê setembro de 1997' portador da Carteira de ldentidade

n.o 7.264.g69, expedida pãro rnititrto de ldentificaçáo do Estado de santa catarina, outorgandoJhe o presente

Diploma, a fim de qr" po..áóo.ài o"ioàot os direitós e prerrogativas legais'

- Habilitação em Publicidade e Propaganda à

união da vitória, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de.iulho do ano de 2021 '

I0D
Julia oiko Bohone

Ft§
oE

Diretora Acadêmica
Diplomado

Reitor
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