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FICHA DE INSCRICÃO

NOME: MERIELLEN LUSA KRUG JAKOBI

Solicito minha inscrição 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 Prefeitura Municipal de

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

a contratação de Agência de Publicidade para prestação de serviços de publicidade,

nos termos do artigo 10 da Lei Federal na 12.232/2070.

Declaro, para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§

1q e 9e do artigo 10 da Lei Federal na72.232/20'10, que MANTENHO vínculo funcional

ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de União da Vitória.

União da Vitória/PR,05 de Agosto de 2021.

\a.od Lr..* birn[--
ASSINATURA

ESTADO CIVIL: CASADANACIONALIDADE: BRÁSILEIRA

PROFISSÃO: JORNALISTA

CPF: 044.081.149-01RG:4.517.839

ENDEREÇO: RUA PEDRO MAZURECHEN, 516, sÃo PEDRO - PORTO UNIÃO -SC

E-MAIL: KRUGMERI@GMAIL.COMTELEFONE:(42) 9AA2S-7 464

LOCAL DE TRABALHO: PREFETTURA DE UNIÃO DA VITÓRIA
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CREDENCIAMENTO N.E OS /2O2I
DECLARAçÃO

NOME: .,MERIELLEN LUSA KRUG IAKOBI

RG:4.517.839

CPF:044.081.149-01

FORMAÇÃOJORNALTSTA

LOCAL DE TRABALHO:PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

TELEFONE: (42) 9A825-7 864

E-MAIL:KRUGMERI@GMAIL.CO,

Declaro não manter vínculo empregatício e nem fazer parte do quadro

societário de Agência Publicitária que irá participâr do processo licitatório.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

(LOCAL), 05 de Agosto de 2027.
b^^^o" §<: \i ,Jó.^^1'
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CREDENCIAMENTO N.S O5/202 1

DECLARAÇÃO DE RESPOSABILIDADE

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

subcomissão técnica para analisar e julgar as Propostas TécnÍcas apresentadas pelas

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

União da Vitória/PR, que:

3Assumo inteira responsabitidade pela autenticidade de todos os documentos por

mim apresentados, suieitando-me a eventuais averiguações que se façam necessárias;

âComprometo-me a manter, durante a execução dos trabalhos da subcomissão

técnica, compatibilidade com as obrigações assumidas e exigidas em processo de

licitação e, claramente definidas no edital de Concorrência Pública n.q 02/2027;

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

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

3Tenho conhecimento e submeto-me ao disposto na Lei n.a 72.232/2010, assim como

ao Edital de Concorrência n.e 02/2027, publicado pelo Município de União da Vitória -
PR.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

(LOCAL), 05 deAgosto de 2021.
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Ministerio da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 044.081.149-01

Nome: MERIELLEN LUSA KRUG JAKOBI

Data de Nascimenlo. 1311211984

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 06/07/2001

Digito Verificador: 00

I

Este documento não substitui o "Comp-rcvênlC-dC-l-0sciÇê.Q-I9-ÇEE.

(l\.4odelo aprovado pela lN/RFB no 'Í.548, de 1310212015.)

Comprovante emitido às: 15:01 :40 do dia 06/08/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: AC39.E917.5016.9192



ESTAOO OO PARÂNÁ
ããÉÊÉrruú uÚirclPAL DE uNrÃo DA urÓRrA
Rua Dr. cruz achsoo, ms - J c 4' pEvimêntc
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cNPJ 76.967.7601000í -7í
Stto Oílcl3l: ww,unhodâvitoÍia.pÍ gov.br

TERMO DE CONTRATO N.'í
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.

1A2021
o 61!2021- PROCESSO LlClrATóRp No 10912021

Contrato de pÍestação de serviços que celêbrem entÍe si o

MunicÍpio de União da Vitória e MERIELLEN LUSA KRUG

JAKOBI.

o Município de união da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo, sita à Rua Dr' Cruz Machado'

205, 3.o e 4.o pavimentos, Centro, MunicÍpio de União da Vitória, Estado do Paraná' inscÍita no CNPJ/MF sob

o n.l Ê.goz.zoo/ooo1-71, neste ato representado por seu Prefeito, BAGHIR ABBAS, portador da cédula de

identidade n.o 3.570.76$4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.o 580.588.42*15, a seguir denominada

CoNTRATANTE, e a empresa MERIELLEN LUSA KRUG JAKOBI, Pessoa Jurldica dê Direito Privado',

localizeda na Rua Pedro Mazurechen, No 516, baino São Pedro, em Porto União, Estado do Paraná' CEP

8g.400-oo, inscrita no cNpJ/MF sob o no 36.693.846/0001-00, neste ato rêpresentada por MÉRIELLEN

LUSA KRUG JAKOBI, portadora da édula de identidade n.' 4.517.839 SC e inscrita no cPF sob n'
044.0g1.149-01, a seguir denominada CoNTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos

termos da Lei Fêderal n.' 8.666193, de 21 de junho de 1993, e legislaçáo pertinente, assim como pelas

condições da Dlspensa dê LlcltaÉo n.o 51ti121, pelas cláusulas a seguir express'ls, definidoras dos

direitos, obrigaçóes ê responsabilidades das partês'

CúUSULA PRIMEIRA. OBJETO
í.í o obJeto do prosenb contÍato: contÍatação de empÍese com jomalista para a ÍealizaÇão de serviços

de lançamênto de matérias e release do Município de União da Vitória - PR'

1.2 - lntegram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, às condições

êxpressas na Dispênsa dê Licitação n.o 5112021.

CúUSULA SEGUNDA. VALOR CONTRATUAL

2.1 - Pelaexecução dos sêrviços contratados, o CoNTRATANTE pagará a CoNTRATADA o valor mensal

cte Rg 1.800,00 (Um mil e oitocentos reeis), pêrfazendo um valor global de Rt í0.800,00 (Dêz mil e

oitocentos) para a vigência do contrato.

2.2 - No valor estão inclutdas todas as despesas necessárias à sua exêcuçâo, incluindo encargos

trabâlhistas e demais tribúos que venham a incidir sobre o objeto deste termo contratual

cúusuLA TERCEIRA - coNDlções oe PAGAMENTo

3.1 - Os pagamentos dos servigos objeto desta Dispensa de Licitaçáo serão eÍetuados em 30 (trinta) dias'

mêdiante apresentaÉo de documento hábil.

CúUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO

4.1 - AS despêsas deconêntes da execução do objeto da presente licitaÉo' correrá por conta dos recursos

da Doteção Orçamentária n.o (N.001.0i.122.0003.2008.3.3.90.39.00'O0OO '4512021 - MANUTENçÃO

DEPTO DE COMUNICAçÁO E DIVULGAÇÃO

CúUSULA OUINTA. CRIÉRIO DE REAJUSTE

5.1 - O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitaÉo não sofrerá reajuste'

cúUsULA SE)CTA. OIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
..i

6.1 - Constituem direitos da CoNTRATANÍE, receber o objeto deste contrato, nas condições avençadas, é

da CONTRATADA, percebêr o valor âjustado nâ forma e pÍazo convencionados'
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ESTÀIO §Ô PARÁJ{Á
preFE$§nÁ m§ücPrl. t)€ ulüÁo oA uTóRn
Ru, &. cfi§I@, zos-Jel'Pavimenme
Fo{tc; {§-t§Í!-'!2&Ê ê-mait: lid{ac.o@uniaodaütoÍiâ.pr.gov.br
crlPj v3ÉÊ7-?6úr{EA!7í
SiÉ gfi c{rÀ. rryú.{Bi:odãlritoÍla.pr,gov,br

PARAGRAFO PRiLlErQÔ - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a. Efetuar o paocrÍlento na forma e prazo ajustados;
b. Dar à CO'NíRÁTÀDA condiçôes necessárias à regular execuÉo do contrato
PARÁGRÂFO SEGüNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a. Executar o seÍyiço na forma e prazo ajustados;
b. Atender aos encârgos trabalhistas, prêvidenciários, fiscais e comerciais, deconentes da execução do
prêsente contrato;
c. Msnter durante toda a execução do contÍato, em compâtibilidade com as obrigações por ela

assrmidas. todas as condiçôes de habilitação e qualificaÉo exigidas na licitação;

d. Àpresentar, sempre que solicitado, durante a execuçáo do contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação êm vigoÍ, quanto às obrigações essumidas na licitâção, em especial, encargos
sociais. trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CúUSULA SÉTMA . SANçÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida â prévia defesa,

aplicar a CONTRATADA as sançôes previstas no artigo 87, da Lei n.o 8.666/93, sendo que êm caso de
multa, êstâ corresponderá a 2% (dois por cênto) sobrê o valor total do contrato.

cúusULA oITAVA . RESCISÃo
8.1 - O prêsente contrato poderá ser rescindido fflso oconam quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e
seguintes da Lei n.o 8.666/93.
PARÁGRAFO UNICO - A CONTRATADA, reconhece os direitos do CONTRATANTE, êÍn caso de rescisão
administrativa, prêvista no ârtigo 77 , da lei n.o 8.ô66/93.

cúusuLA NoNA - LEGISLAçÃo aplrcÁvel
9.1 - O presente lnstrumento contratual rege-se pêlas disposiçÕes expressas na Lêi 8.666/93, de 21 dê junho

de 1993 e suas posteriorcs alteraçÕes, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se.lhe supletivamente
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçôes do direito privado.

CúUSULA DÉCIMA - TRANSMISSÃo DE DoCUMENTOS
10.1 - A troca êvêntual de documentos e cartâs entre o CONTRATANTE e â CONTRATADA, será fêitâ
através de Protocolo. Nenhuma outra forma será consideradâ como prova de entÍega dê documentos ou
cartas.

cúusulA DÉclMA pRruErRA - DA vrcÊNcta
11.1 - A vigência do prêsente contrato sêrá dê 06 (seis) meses, compreendidos entre 0610712021 a

0Êt0112022..

CúUSULA DÉcffiA SEGUNDA . DA sEssÃo A TERCEIRoS E víNcULo EMPREGATíCp
12.1 - O objêto desta licitação deverá ser cumprido pela CONTRATADA, sendo vêdada sua prestaçáo por
têrcêiros.

PARÁGRAFO PRlillElRO - A prestação dos serviços não gera nem implica êm vínculo êmpregatÍcio, sendo
de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA toda e qualquer relação trabalhista e/ou
previdenciária que possam surgir.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá cumprir suas atribuições de acordo com as
determinaçôes da Secretaria Municipal de Saúde da CONTRATANTE.

IJOÉ

s
.§

CúUSUI.A DÉclMA TERGEIRA. DoS cASoS oMlssos
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ESTADO DO PARA Á
PREFEITURÂ UUNICIPÂL DE UNIÃO OA VIÍÓRIA
Rua Dr. Cru. llachado, 205 - 3'e a P.vimênto6
Foípt 123821-72ú e.mall: llcitaca@uniaod.vltorla,pÍ.gov.br
CNPJ 75.067,760,0«)í -7í
Sitê Ollclali uwü.uniaodavltoria.pr.gov.br

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.o 8.666/93, e dos princÍpios gerais de

cúUsuLA DÉCIMA QUARTA. DA PUBLICIDADE
14.1 - Uma vez ftrmado, o pr€sente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pelo
CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 6í, parágraÍo ío da Lei n.o 8.666/93.

CúUSULA DÉCffiA QUINTA. DO FORo
15.1 - Fica êlêito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.

E por estarem lu§as e contÊtadas, as parÍes ass,ham o pre§É,nte instrumento contratual, por si o seus
sucessoíss em 2 (duas) vias iguais, e rubicadas pa,-a: todos os ,ins de dircito, na presença das ÍosÍêmunhas
abaixo.

Unlão da Vitória, PR, 06 de julho de 2021,

*d.t^" Ur,.^o \Aeh. 4"
MERIELLEN LUSA KRUG JAKOBI

CNPJ no 12.9E0.944/0001 -51

Testemunhas:
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1' Assinatura 2" Assinatura
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CONTRATADA GONTR,ATANTE
BACHIR ABBAS

RG no 3.570.755"í SSP/PR
CPF/MF no 580.588.429-í5
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